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สารจากนายกสภาวิิศวกร

ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
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“ในโลกยุุ ค ดิิ ส รัั ป ชั่่� น ของทุุ ก อย่่ า งถูู ก แทนที่่�
ด้้วยของที่่�ดีีกว่่าอย่่างรวดเร็็ว อาชีีพวิิศวกรก็็มีี
ความเสี่่� ย งต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว
เสี่่ � ย งต่่ อ การตกงาน เสี่่ � ย งต่่ อ การล้้ า หลัั ง
เพราะเป็็ น อาชีีพที่่� มีี ค วามไดนามิิ ก ส์์ ม ากที่่� สุุ ด
แล้้ววัันนี้้�ยิ่่ง� ต้้องไดนามิิกส์์มากขึ้้น� คืือ ต้้องเรีียนรู้้�
อย่่างเร็็ว เรีียนรู้้�ให้้เยอะ แล้้วก็ป็ รัับเปลี่่ย� นตััวเอง
แบบหัักศอกให้้ได้้”
เมืืองที่่�ดีีคืือเมืืองที่่�คนอยู่่�แล้้วมีีความสุุข มีีความสุุขจากคุุณภาพชีีวิิตที่่�มีีมาตรฐาน รู้้�สึึกปลอดภััย ไม่่ต้้องเสี่่�ยงต่่อ
อุุบัติั เิ หตุุ ไม่่เสี่่�ยงต่่อปััญหาอาชญากรรม เป็็นเมืืองที่่�ตััวเราและคนที่่�เรารัักสููดอากาศที่่�บริิสุทุ ธิ์์� มีีสวนสาธารณะเพีียงพอ
ให้้เราได้้พัักผ่่อนหย่่อนใจ เป็็นเมืืองที่่�ผู้้�คนสามารถเดิินทางไปไหนมาไหนได้้ในเวลาที่่�เหมาะสม เป็็นเมืืองที่่�รองรัับ
ภััยพิิบััติิได้้ เช่่น ฝนตก น้ำำ��ต้้องไม่่ท่่วม การทำำ�ให้้เมืืองน่่าอยู่่� และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�มีีมาตรฐาน ก็็มาจากอาชีีพวิิศวกร
ที่่�ดููแลเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลเรื่่�องการจราจร วิิศวกรที่่�คอยแก้้ปััญหา ป้้องกัันภััยพิิบััติิที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากคนหรืือจาก
ภััยธรรมชาติิ ผมมั่่�นใจว่่าเมืืองไทยเราจะไปสู่่�จุดุ นั้้�นได้้ แต่่เราต้้องกล้้าและทำำ�จริิง ปััญหาของคนไทยคืือ คนไทยเก่่ง และ
เป็็นคนดีี แต่่เรายัังไม่่มีี fighting spirit เราเห็็นเมืืองอื่่�นที่่�เขาแก้้ปัญ
ั หาได้้ เพราะเขามีีความกล้้า ความฝัันของผมคืือ
หนึ่่�ง ผมอยากเห็็ นประเทศไทยมีี ความเหลื่่�อมล้ำำ��น้้อยลง หมายความว่่าเราคงให้้ทุุกคนรวยเหมืือนกัันไม่่ได้้
แต่่ เราให้้ ก ารศึึ ก ษากัั บ ทุุ ก คนได้้ แล้้ ว เป็็ น การศึึ ก ษาที่่�มีี คุุ ณ ภาพ คนก็็ จ ะช่่ ว ยเหลืื อ ตัั ว เองได้้ รู้้�สึึ ก มีี คุุ ณ ค่่ า
นำำ�ไปสู่่�คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี สอง คนไทยได้้เข้้าถึึงพื้้�นที่่�สาธารณะอย่่างเท่่าเทีียมกััน ในต่่างประเทศเขามีีสวนสาธารณะ
เมืืองไทยเรามีีแต่่ห้้างสรรพสิินค้้า หรืือมีีแต่่ร้้านกาแฟ ประการสุุดท้้าย ผมอยากให้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมของเราลดลง
ไม่่ว่่าจะเป็็นปััญหามลพิิษทางอากาศ ขยะ นี่่�คืือความฝัันของผมในฐานะคนไทยคนหนึ่่�ง และในฐานะวิิศวกรไทย
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สารจากอุุปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 1
รองศาสตราจารย์์ ดร.ปิิ ยะบุุ ตร วานิิชพงษ์์พัันธุ์์�

“โลกในยุุ ค Disruptive Technology หลายโรงงาน
เร่่ ง ปรัั บ เปลี่่�ยนวิิ ธีี ก ารผลิิ ต จากแรงงานมนุุ ษ ย์์
ไปเป็็ นหุ่่�นยนต์์ และหุ่่�นยนต์์เวอร์์ชั่่� นที่่�ล้ำ��ำ สมััยกว่่า
เข้้ าไล่่ ที่่�หุ่่�นยนต์์ ที่่� ต กยุุ ค หลายโรงงานย้้ า ยฐาน
การผลิิต หลายบริิษััทลดการใช้้แรงงานมนุุษย์์ลง
ตลาดการผลิิตเปลี่่�ยนไป รููปแบบการใช้้เงิินเปลี่่�ยนไป
ตลาดการเงิินเปลี่่�ยนไป หลายธนาคารลดจำำ�นวน
สำำ�นัักงานและพนัักงานลงอย่่างมาก หลายองค์์กร
กำำ�ลัังถููกเปลี่่�ยน ทั้้�ง 5G, IOT และโลกดิิจิัั�ทััลกำำ�ลััง
เข้้ามาแทนที่่� ทุุกอย่่างเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
พลวััตไปตามกระแสโลกที่่�ถูกู เปลี่่�ยนไป นอกจากเรา
จะต้้องเปิิ ดใจรัับแล้้วสิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ การเร่่งปรัับตััว
รัับการเปลี่่�ยนแปลง เปลี่่�ยนก่่อนโลกเปลี่่�ยน ไม่่ต้้อง
มานั่่�งรอนอนรอให้้ถููกโลกเปลี่่�ยน เราจึึงต้้องเรีียนรู้้�
ตลอดชีี วิิต Life long Learning, Re-train, Re-skill
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอตลอดเวลาอีี ก ทั้้�ง เรายัั ง จะต้้ อ งมีี
จิิตอาสาโดยการเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมกัับภาคประชาสัังคม
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น ตั้้�งแต่่ช่่วยคิิด ช่่วยสร้้างช่่วยลงมืือ
ช่่ วยกัั น ทำำ� เรีี ย นรู้้� เติิ บ โตไปด้้ วยกัั น สร้้ า งสรรค์์
คุุณภาพชีี วิิตที่่�ดีีกว่่า นำำ�พาสิ่่�งที่่�ดีีๆ ต่่อกััน สร้้าง
สัั ง คมไทยที่่�ดีี ด้้ วยกัั น และไม่่ ทิ้้� งใครไว้้ ข้้ า งหลัั ง ”
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วิิ ศ วกร (Engineer) ตัั ว กลางผู้้�เชื่่�อมต่่อระหว่่างคน (People)
กัับเมืือง (City) เพราะงานวิิชาชีีพที่่�วิิศวกรปฏิิบััติิอยู่่�โดยเฉพาะงาน
วิิศวกรรมควบคุุมล้้วนเกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิติ ความเป็็นอยู่่� ปััจจััยสี่่� อาหาร
ที่่�อยู่่�อาศััย เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ยารัักษาโรค เครื่่�องอำำ�นวยความสะดวก
การดููแลความปลอดภััยในชีีวิติ และทรััพย์์สินิ รวมไปถึึงการปกป้้อง
สวััสดิิภาพของมวลมนุุษยชาติิ จากแต่่ละชีีวิติ รวมเป็็นหลากหลายชีีวิติ
จากบ้้านถ้ำำ��บ้า้ นป่่าสู่่�บ้า้ นอััจฉริิยะ (Smart Home) โรงงานอััจฉริิยะ
(Smart Factory) ถนนอััจฉริิยะ (Smart Road) เมืืองอััจฉริิยะ
(Smart City) ซึ่่�งเราต่่างมีีความภาคภููมิิใจในความเป็็นวิิศวกรมืืออาชีีพ
ผู้้�สร้้างงาน ผู้้�สร้้างเมืือง ผู้้�สร้้างอุุตสาหกรรม ผู้้�สร้้างเศรษฐกิิจ
ผู้้�สร้้างชาติิประเทศ บทบาทของวิิศวกรจึึงเป็็นศููนย์์กลางที่่�สำำ�คัญ
ั ยิ่่�ง
ในการสร้้างคุุณููปการให้้เกิิดขึ้้�นระหว่่างคนกัับเมืืองและเมืืองกัับคน
ด้้วยความภาคภููมิิใจยิ่่�ง “We are Engineers”

นายสฤทธิ์์�เดช พััฒนเศรษฐพงษ์์
อุุ ปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 2
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สารจากอุุปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 2
รองศาสตราจารย์์ สฤทธิ์์�เดช พััฒนเศรษฐพงษ์์

“เราต้้องตระหนัักว่่าเราเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ของสัังคมโลกไม่่ใช่่แค่่สัังคมไทย โลก
ก้้าวไปข้้างหน้้าเรามีีทางเลืือกในการ
แก้้ปััญหาหลายด้้าน หากเรามองอย่่าง
ยึึ ด มั่่�นถืื อ มั่่�นในการแก้้ ปัั ญหา ทาง
วิิศวกรรมในแบบเดิิมก็็ จ ะไม่่ เพีี ยงพอ
ต่่อการให้้บริิการวิิชาชีี พวิิศวกรรมให้้
กัับสัังคม”

การที่่�องค์์ ก ารสหประชาชาติิ ป ระกาศเป้้ า หมายการพัั ฒ นา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals) หรืือ SDG
17 ข้้อ เราจะเห็็ น ว่่ า นั่่�นหมายถึึ ง แนวทางการพัั ฒนาและ
แก้้ไขปััญหาที่่�กำำ�ลัังจะเป็็นไปในอนาคต ทั้้�งในเรื่่�องความหิิวโหย
การศึึกษา ความสามารถในการผลิิต (Productivity) และ
การเปลี่่�ยนแปลง (Change) ในด้้านต่่างๆ คำำ�ถามคืือวิิศวกรเราจะ
สนัับสนุุน Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
United Nation อย่่างไร ในภาวะที่่�ประเทศไทยหรืือสัังคมโลก
กำำ�ลังั มีีปัญั หาเรื่่�อง Climate Change ที่่�ทำ�กิ
ำ นิ ไม่่พอ ความขััดแย้้ง
ทางการเมืือง ทรััพยากรทรุุดโทรม ขยะ สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นผลมาจาก
การพััฒนาเศรษฐกิิจ และสัังคมในอดีีตทั้้�งสิ้้�น เราต้้องร่่วมกััน
แก้้ไขปััญหาที่่�เราเคยทำำ�เพื่่�อความอยู่่�รอด เราต้้องตระหนัักว่่า
เราเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมโลกไม่่ใช่่แค่่สัั ง คมไทย โลกก้้ า วไป
ข้้างหน้้า เรามีีทางเลืือกในการแก้้ปััญหาหลายด้้าน หากเรามอง
อย่่างยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในการแก้้ปััญหาทางวิิศวกรรมในแบบเดิิม
ก็็จะไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการวิิชาชีีพวิิศวกรรมให้้กัับสัังคม
งานวิิศวกรรมมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน
และสัั ง คมให้้ มีี ก ารกิิ น ดีี อ ยู่่ �ดีี แต่่ เ พราะความต้้ อ งการที่่�
หลากหลายในช่่วง 30-40 ปีีที่่�ผ่า่ นมา เราเน้้นการผลิิตอย่่างเดีียว
ต่่อมาเราจึึงตระหนัักได้้ว่่าเราขาดเทคโนโลยีี และไม่่มีีการลงทุุน
จากต่่างประเทศ เราจึึงตีีความหมายว่่าวิิศวกรรมคืือการบริิการ
ทว่่าการให้้บริิการทางวิิศวกรรมไม่่ใช่่แค่่เพีียงการก่่อสร้้างเท่่านั้้�น
แต่่หมายถึึงทุุกอย่่างที่่�มีีงานทางด้้านวิิศวกรรมเกิิดขึ้้�น ไม่่ใช่่แค่่
สร้้างตึึกหรืือระบบสาธารณููปโภคอีีกต่่อไป แต่่หมายถึึงการอำำ�นวย
ความสะดวกในการดำำ�รงชีีวิติ ของมนุุษย์์ เช่่น ระบบ IT, Robotic,
Digital, Communications, งานวิิศวกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการแพทย์์
และสุุขภาพ ฯลฯ
9

สารจากเลขาธิิการสภาวิิศวกร
ดร.ประเสริิฐ ตปนีียางกููร

4

“สภาวิิศวกรต้้องเป็็นศููนย์์กลางในการ
ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การเอื้้� อ อาทรการ
เอื้้� อ เฟื้้� อ ความเข้้ า ใจกัั บ ชุุ มช นที่่� อ ยู่่�
บริิเวณข้้างเคีียง เพราะการอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างสัันติิประชาคมเป็็นสิ่่�งที่่�จะ ทำำให้้
เกิิ ด ความยึึดโยง เกิิ ด ความเข้้ า ใจ
ไม่่เกิิดการทะเลาะเบาะแว้้งกัันระหว่่าง
สภาวิิ ศ วกรกัั บ ชุุ มช นในบริิ เ วณนั้้� น ”
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บริิเวณถนนลาดพร้้าวปากซอย 54 ที่่�สภาวิิศวกรได้้ซื้้�อที่่�ดิิน
เอาไว้้กำำ�ลังั จะปลููกสร้้างเป็็นอาคารที่่�ทำำ�การสภาวิิศวกรหลัังใหม่่
ซึ่่�งกำำ�ลัั ง ก่่ อ สร้้ า งและน่่ า จะแล้้ ว เสร็็ จ ประมาณต้้ น ปีี 2565
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�แถวนั้้�นยัังไม่่มีีก็็คืือความยึึดโยงกัับชุุมชน เพราะสิ่่�ง
ปลููกสร้้ า งในละแวกนั้้�นจะเป็็ น อาคารพาณิิ ชย์์ ห้้ อ งแถว
สำำ�นัักงานเอกชนทั้้�งหมด ดัังนั้้�นสภาวิิศวกรนอกจากจะเป็็น
เสมืือนศููนย์์กลางของวิิศวกรทั้้�งประเทศร่่วมสองแสนคนแล้้ว
เรายัังจะต้้องทำำ�ตััวให้้เป็็นประชาสัังคมที่่�ดีี เราจะต้้องฝากเนื้้�อ
ฝากตััวกัับชุุมชนเหล่่านั้้�น เพราะลาดพร้้าวเป็็นชุุมชนที่่�เก่่าแก่่
สภาวิิ ศ วกรต้้ อ งเป็็ น ศููนย์์ ก ลางในการให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การ
เอื้้�ออาทร การเอื้้�อเฟื้้อ� ความเข้้าใจกัับชุุมชนที่่�อยู่่บ� ริิเวณข้้างเคีียง
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั มาก เพราะการอยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่าง
สัันติิประชาคมเป็็นสิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความยึึดโยงเกิิดความเข้้าใจ
ไม่่เกิิดการทะเลาะเบาะแว้้งกัันระหว่่างสภาวิิศวกรกัับชุุมชน
ในบริิเวณนั้้�น โดยเฉพาะในช่่วงแรกที่่�มีีการก่่อสร้้างซึ่่�งอาจจะ
ต้้องเกิิดผลกระทบในหลัักการทั่่�วไป ซึ่่�งเราจะไม่่ยอมให้้เกิิด
สิ่่�งเหล่่านั้้�นขึ้้�น โดยเราจะต้้องควบคุุมการก่่อสร้้างให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานสููงสุุดของการก่่อสร้้างเพราะเราเป็็นสภาวิิศวกร
เพื่่�อสร้้างให้้เป็็นเมืืองที่่�ดีีอันั มีีรากฐานมาจากการวางผัังเมืืองที่่�ดีี
เป็็นศาสตร์์และศิิลป์์ที่่�เราจะเพิิกเฉยมองข้้ามไปไม่่ได้้ จะต้้อง
วางให้้ชััดเจนตั้้�งแต่่การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในแต่่ละบริิเวณ ไม่่ว่่า
จะใช้้เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ เพื่่�อสัันทนาการ การใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิินของเอกชน ตลอดจนการรัักษาสภาพแวดล้้อมเอาไว้้
สิ่่�งเหล่่านี้้�จะต้้องผสมผสานกัันอย่่างกลมกลืืน เพื่่�อให้้ผัังเมืือง
ตรงนั้้�นไม่่ก่่อให้้เกิิดปััญหากัับประเทศ ทำำ�ให้้ประชาชนอยู่่�เย็็น
เป็็ น สุุ ข เกิิ ด ความสมดุุ ล ในระบบนิิ เวศ (Eco System)
ในแนวทางที่่�อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสงบสุุข ซึ่่�งในประเทศของเรา
รััฐบาลและกรมโยธาธิิการและผัังเมืืองได้้มีคี วามพยายามในการ
จััดวางผัังเมืืองให้้เป็็น Smart City โดยอาศััยเทคโนโลยีีทางด้้าน
วิิศวกรรมเข้้ามาสอดแทรก ซึ่่�งในสำำ�นักั งานสภาวิิศวกรเราได้้ให้้
ความสำำ�คััญ ในเรื่่�อง Smart Office ตั้้�งแต่่ เรื่่�องการดููแล
สิ่่�งแวดล้้ อมซึ่่�งถืื อเป็็ น เรื่่� องหลัั ก และการก่่ อผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด มีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวเพีียงพอและมีีระบบ
สาธารณููปโภคสาธารณููปการที่่�เหมาะสม มีีระบบการจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ เพื่่�อให้้ประชาชนอยู่่�เย็็น
เป็็นสุุข
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สารจากรองเลขาธิิการสภาวิิศวกร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ยุุ ทธนา มหััจฉริิยวงศ์์

“ในความเป็็ น จริิ ง เราสามารถนำำ�ขย ะ
ที่่�ผ่่านการคััดแยกมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ได้้
แทบทุุกส่่วน ทั้้�งการรีียููส และการรีีไซเคิิล
เอาเข้้ า โรงงานเพื่่�อนำำ� กลัั บ มาใช้้ใหม่่
เห็็นได้้ว่่าแทบจะเหลืือศููนย์์ เศษสุุดท้้ายก็็
เอาไปฝัั งกลบจาก 100% เหลืือไม่่ถึึง
10%”

Zero Waste หรืือแนวคิิดสำำ�หรัับของเสีียเหลืือศููนย์์
เป็็ น สิ่่�งที่่�สามารถเกิิ ดขึ้้�นได้้ จริิ ง ที่่�ผ่่ านมาผมได้้ เข้้ า ไป
แก้้ปััญหาและมีีส่่วนร่่วมในการจััดการขยะชุุมชนหลาย
จัังหวััดโดยเฉพาะที่่�จัังหวััดเชีียงราย ผมมองเห็็นถึึงความ
เป็็นไปได้้ที่่�จะทำำ�ให้้เหลืือศููนย์์ ทั้้�งขยะเก่่าและขยะใหม่่
ที่่�มีีอยู่่ส� ามารถที่่�จะเอามาคััดแยก เมื่่�อคััดแยกเสร็็จก็็จะได้้
เศษขยะอิินทรีีย์์ ซึ่่�งสามารถเอามาทำำ�เป็็นปุ๋๋�ยหมัักได้้
เครื่่�องคััดแยกเราทำำ�เองได้้ ซึ่่�งเกิิดจากความพยายาม
ของคนไทย ส่่วนขยะอื่่�นๆ สามารถเอามาเป็็นเชื้้�อเพลิิงได้้
อย่่าง RDF (Refuse Derived Fuel) หรืือเชื้้�อเพลิิงแข็็ง
ซึ่่�งสามารถใช้้แทนถ่่านหิินหรืือชีีวมวลได้้ อีีกส่่วนที่่�คน
ยัังคิิดไม่่ค่่อยถึึงคืือการนำำ�เอาเศษขยะพลาสติิกมาผ่่าน
กระบวนการไพโรไลซิิส (Pyrolysis) นำำ�มาทำำ�เป็็นน้ำำ��มันั ดิิบ
จากขยะ แล้้วนำำ�มากลั่่�นเป็็นน้ำำ��มัันและใช้้ประโยชน์์อื่่�นๆ
ได้้หลายอย่่าง ในความเป็็นจริิงเราสามารถนำำ�ขยะที่่�ผ่่าน
การคััดแยกมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ได้้แทบทุุกส่่วน ทั้้�งการ
รีียููสและการรีีไซเคิิลเอาเข้้าโรงงานเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
เห็็นได้้ว่่าแทบจะเหลืือศููนย์์เศษสุุดท้้ายก็็เอาไปฝัังกลบ
จาก 100% เหลืือไม่่ถึึง 10% เช่่นเดีียวกัับการสร้้าง
Smart City หรืือเมืืองสีีเขีียวซึ่่�งใช้้หลัักการเดีียวกััน คืือ
จะทำำ�อะไรก็็ต้้องมีีการออกแบบที่่�คำำ�นึึงถึึง Eco Design
เช่่ น การออกแบบผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ไม่่ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม หรืือแม้้กระทั่่�งปััญหาฝุ่่�น PM 2.5 ที่่�เรากำำ�ลััง
มีีความกัังวล ซึ่่�งในความเป็็นจริิงเราสามารถแก้้ปัญ
ั หาได้้ที่่�
แหล่่งกำำ�เนิิด เช่่น แหล่่งกำำ�เนิิดจากรถยนต์์ สามารถเริ่่�มต้้น
ได้้ด้้วยตนเองจากการตรวจสอบ สภาพรถยนต์์ โดยนำำ�
รถยนต์์ไปให้้สถาบัันการศึึกษาหรืือมหาวิิทยาลััย ซึ่่�งมีีช่า่ ง
และบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถที่่�พร้้อมและเต็็มใจ
จะช่่วยเหลืือ ให้้เขาได้้ตรวจสอบสภาพรถยนต์์ ก่่อนที่่�คุุณ
จะนำำ�รถออกมาวิ่่�งบนท้้องถนน เพื่่�อลดการเกิิดมลพิิษ
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สารจากเหรััญญิิกสภาวิิศวกร
นายกิิตติิพงษ์์ วีีระโพธิ์์�ประสิิทธิ์์�

“การประกอบวิิชาชีี พวิิศวกรรมใดๆ ก็็ตาม
จะต้้องมีีการเรีียนรู้้�ตลอดเวลา จะต้้องมีีการ
พััฒนาศึึกษาองค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิม
ทุุกอย่่างขึ้้�นอยู่่�กัับคำำ�ว่่า Skill นั่่�นคืือทัักษะ
และความรู้้�ความชำำ �นาญ ซึ่่� งเกิิดจากการ
เรีียนเพีียงอย่่างเดีียวไม่่ได้้แต่่จะต้้องลงมืือ
ทำำ�ด้้วย”
วิิศวกรคืือผู้้�สร้้างทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เราใช้้งานในปััจจุุบันั ไม่่ว่า่
จะเป็็นคอมพิิวเตอร์์ รถยนต์์ รถไฟฟ้้า ถนนหนทาง ระบบ
ประปา ระบบไฟฟ้้า ระบบสื่่�อสาร อาคารบ้้านเรืือนต่่างๆ ฯลฯ
ทุุกสิ่่�งเหล่่านี้้�จะไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้เลยหากไร้้ซึ่่�งวิิศวกร
เพราะฉะนั้้�นถ้้าพููดถึึงงานวิิศวกรรมจึึงเป็็นงานในลัักษณะที่่�
ต้้องใช้้องค์์ความรู้้�และทัักษะ เพื่่�อการวางแผนโครงการ
การออกแบบ การนำำ�ไปติิดตั้้�ง การใช้้งาน และการดููแลให้้
สิ่่�งก่่อสร้้างหรืือระบบงานทางวิิศวกรรมนั้้�นๆ ทำำ�งานได้้อย่่าง
ปลอดภัั ย และมีี เ สถีี ย รภาพเป็็ น ที่่�ตั้้�ง หน้้ า ที่่�สำำ�คัั ญ ของ
สภาวิิศวกรคืือการกำำ�กัับ ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนให้้วิิศวกร
ที่่�ทำำ�งานด้้านวิิศวกรรมที่่�ส่่งผลโดยตรงต่่อความปลอดภััย
และคุุณภาพชีีวิิตของสาธารณชน ให้้ปฏิิบััติิงานได้้ตาม
มาตรฐานในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม โดยต้้องให้้ความ
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดในการปกป้้องสุุขภาพ สวััสดิิภาพ และ
ความปลอดภััยของสาธารณชน ในขณะเดีียวกัันก็็ยังั ส่่งเสริิม
และให้้การสนัับสนุุนผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางด้้านวิิศวกรรม
ทั้้�งหมดให้้มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะการประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรรมใดๆ จะต้้องมีีการเรีียนรู้้�ตลอดเวลา จะต้้อง
มีีการพััฒนาศึึกษาองค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิมทุุกอย่่างขึ้้�นอยู่่�
กัับคำำ�ว่า่ Skill นั่่�นคืือทัักษะและความรู้้�ความชำำ�นาญ ซึ่่�งเกิิด
จากการเรีียนเพีียงอย่่างเดีียวไม่่ได้้แต่่จะต้้องลงมืือทำำ�ด้้วย
แต่่ในโลกยุุคปััจจุุบันั ที่่�หลายคนกำำ�ลังั กัังวลกัับคำำ�ว่า่ Disruptive
คืื อ ยุุ ค สมัั ย ของการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้ า นวิิ ท ยาการ
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ซึ่่�งเทคโนโลยีีใหม่่จะมาลบล้้างเทคโนโลยีีเก่่า เป็็นเสมืือนวิิวัฒ
ั นาการซึ่่�งหากเปรีียบเทีียบ
กัับมนุุษย์์ ถ้้าคนรุ่่�นเก่่าไม่่มีีการเรีียนรู้้�และพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีี คนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีี
ความรู้้�ความชำำ�นาญเทคโนโลยีีมากกว่่าก็็จะมาลบล้้างคนรุ่่�นเก่่า ฉะนั้้�นหากวิิศวกร
ไม่่มีีการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม ไม่่มีีการพััฒนาการทำำ�งาน ไม่่มีีการศึึกษาองค์์ความรู้้�ใหม่่
ไม่่รัับ Innovation หรืือนวััตกรรมใหม่่เลย ก็็จะมีีแค่่องค์์ความรู้้�เก่่าๆ และความรู้้�
แบบดั้้�งเดิิม ก็็ต้้องโดน Disrupt คืือโดนทำำ�ลายไปในที่่�สุุด ดัังนั้้�นพวกเราที่่�ประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรทั้้�งหลายจึึงพึึงต้้องเรีียนรู้้�ตลอดเวลา เพื่่�อที่่�จะไม่่ถููกทำำ�ลายจากความ
เปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีใหม่่ๆ รู้้�จัักนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่และคิิดสิ่่�งใหม่่ๆ มาทดแทน
ความรู้้�เก่่าที่่�ล้้าสมััยแล้้ว ให้้สมกัับสัังคมที่่�ให้้เกีียรติิกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรว่่า
เป็็นคนสมองดีี

สารจากรองเหรััญญิิกสภาวิิศวกร
รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุธา ขาวเธีียร

“ต่่อไปในอนาคตวิิศวกรจะต้้องมีีความ Multidisciplinary มีีความ
เชี่่�ยวชาญหลายๆ ด้้านในคนเดีียวกันั เช่่น อาจจะเป็็นวิิศวกรอุุตสาหการ
ที่่�เชี่่�ยวชาญการผลิิตในโรงงานอุุ ตสาหกรรม แต่่มีีความรู้้�พื้้�นฐาน
ในกระบวนการทางด้้านเคมีีและสิ่่�งแวดล้้อมประกอบกัันถึึงจะตอบโจทย์์
เทรนด์์วิิศวกรในยุุ คใหม่่ ดัังนั้้�นวิิศวกรที่่�ทำำ�ได้้หลายๆ ด้้านในคน
เดีียวกัันย่่อมเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด”
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ที่่�ผ่่านมาสภาวิิศวกรซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กระทรวงมหาดไทยมีีหน้้าที่่�ในการควบคุุม
กำำ�กัับการออกใบอนุุญาตการประกอบวิิชาชีีพและรัับรองมาตรฐานการศึึกษา
โดยสภาวิิศวกรมีีส่่วนสำำ�คััญในการวางหลัักสููตรการศึึกษาว่่าจะต้้องเรีียนรู้้�
เรื่่�องใดบ้้างในวิิศวกรรมควบคุุมทั้้�ง 7 สาขา แต่่เมื่่�อโลกทุุกวัันนี้้�เปลี่่�ยนไปจนดูู
เหมืือนว่่าทุุกอย่่างสวนทางกััน โดยเฉพาะกรอบในการจััดการเรีียนการสอนที่่�
ลดลงเพราะศาสตร์์ต่า่ งๆ เริ่่�มผสมผสานเข้้าด้้วยกัันมากขึ้้�น ตามที่่�ปรากฏในข่่าว
ว่่ า มีี โรงเรีี ย นมัั ธ ยมบางแห่่ ง กลายมาเป็็ น โรงเรีี ย นที่่�ไม่่ มีี ก ารบ้้ า น หรืื อ ใน
ต่่างประเทศ การเลืือกสายการศึึกษาในมหาวิิทยาลััยจะไม่่มีกี ารบัังคัับเลืือกคณะ
ในช่่วงปีีหนึ่่�งอีีกต่่อไปเป็็นต้้น การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนี้้�เกิิดขึ้้�นเพราะ
โลกเปลี่่�ยนไปค่่อนข้้างเร็็ว เช่่นเดีียวกัับการเรีียนการสอนวิิศวกรรม สิ่่�งที่่�เป็็น
Competency หนึ่่�งคืือการรู้้�จักั พััฒนาตนเองและเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง หลัักสููตร
จึึงต้้องมีีความ Dynamic ปรัับเปลี่่�ยนไปเรื่่�อยๆ ถ้้าเรายัังทำำ�ตามกรอบเดิิมๆ
โดยไม่่เปลี่่�ยนแปลงสภาวิิศวกรก็็จะถููกทอดทิ้้�ง เพราะหลายๆ หลัักสููตรไม่่เห็็น
ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องขึ้้�นกัับสภาวิิศวกรอีีกต่่อไป บทบาทใหม่่ของสภาวิิศวกรจึึง
จะต้้องเป็็นการส่่งเสริิมให้้การประกอบวิิชาชีีพเป็็นไปตามมาตรฐาน มีีจรรยาบรรณ
มีีสัังคมที่่�ดีี มีีการพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางเทคนิิคร่่วมกััน ทว่่าแม้้จะมีีอิิสระทาง
ความคิิดมากขึ้้�นแต่่ก็็ยัังต้้องมีีกรอบอัันเป็็นมาตรฐานกำำ�กัับอยู่่� ต่่อไปในอนาคต
วิิศวกรจะต้้องมีีความ Multidisciplinary มีีความเชี่่�ยวชาญหลายๆ ด้้าน
ในคนเดีียวกััน เช่่น อาจจะเป็็นวิิศวกรอุุตสาหการ ที่่�เชี่่�ยวชาญการผลิิตในโรงงาน
อุุตสาหกรรม แต่่มีีความรู้้�พื้้�นฐานในกระบวนการทางด้้านเคมีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ประกอบกััน ถึึงจะตอบโจทย์์เทรนด์์วิิศวกรในยุุคใหม่่ เพราะการหาความรู้้�ใน
ปััจจุุบัันทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�น ยิ่่�งหาได้้มากก็็ยิ่่�งมีีโอกาสใช้้ได้้มาก ความรู้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
อาศััยการเรีียนการท่่องจำำ�เหมืือนเมื่่�อก่่อน ดัังนั้้�นวิิศวกรที่่�ทำำ�ได้้หลายๆ ด้้าน
ในคนเดีียวกัันย่่อมเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
13

THE NE
BUILDIN
บ้้านหลัังใหม่่ของสภาวิิศวกร
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“
เมืืองที่่�ดีี คืือ
เมืืองที่่�อยู่่�แล้้ว
คนมีีความสุุข
”
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มีีความสุุขจากคุุณภาพชีีวิิตท่ี่่��มีีมาตรฐาน
รูู้�สึึ ก ปลอดภัั ย ไม่่ต้้ อ งเสี่่� ย งต่่ออุุ บัั ติิ เ หตุุ
ไม่่เสี่่�ยงต่่อปัั ญหาอาชญากรรม เป็็นเมืืองที่่�
ตััวเราและคนที่่�เรารัักสููดอากาศที่่�บริิสุุทธิ์�์
มีีสวนสาธารณะเพีียงพอให้้เราได้้พัักผ่่อน
หย่่อนใจ เป็็นเมืืองที่่�ผูู้�คนสามารถเดิินทาง
ไปไหนมาไหนได้้ในเวลาที่่�เหมาะสม เป็็นเมืือง
� ้อง
ท่ี่่��รองรัับภััยพิิบััติิได้้ เช่่น ฝนตก น้ำำ�ต้
ไม่่ท่่วม

ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีร์ี ์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
นายกสภาวิิศวกร
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วิิศวกรรม เกิิดขึ้้�นจากการผสานความรู้้�ในหลายศาสตร์์
ทั้้�งคณิิ ตศาสตร์์ วิิ ทยาศาสตร์์ และทรัั พยากรของ
ธรรมชาติิ ที่่�ก่่อให้้เกิิดนวััตกรรมที่่�สร้้างความเจริิญ
ก้้ า วหน้้ า ให้้ กั ั บ มวลมนุุ ษ ยชาติิ อั ั น ประกอบด้้ ว ย
วิิ ท ยาการในหลากหลายแขนงวิิ ช าที่่�ผนวกความรู้้�
กัั บ ทรัั พ ยากรในแต่่ ล ะด้้ า นที่่�มีี ความเฉพาะเจาะจง
แตกต่่างกัันไป การก่่อสร้้างอาคารเพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์
แห่่งวิิทยาการทางวิิศวกรรม มิิใช่่เพีียงการออกแบบ
เพื่่�อตอบสนองการใช้้ งานเท่่ านั้้�น ยัั งต้้ องแสดงออก
ถึึงนวััตกรรมความก้้าวหน้้าของวิิศวกรรมที่่�ผนวกกััน
ในหลายแขนงวิิชา อัันเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการ
เกิิดนวััตกรรม
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“
ศาสตร์์แห่่งวิิศวกรรม
วิิชาแห่่งการประยุุกต์์
”

ความท้้าทายทางโครงสร้้าง
พลัังของวิิศวกรรมโยธา
สถาปััตยกรรมที่่�แสดงความสามารถพิิเศษของวิิศวกรรมโครงสร้้างอย่่างซัับซ้้อนและ
ซ่่อนเร้้น แสดงออกผ่่านความสามารถในการแง้้มเปิิดผิิวหน้้าดิินและต้้นไม้้ นำำ�พื้้�นที่่�ด้้าน
ล่่างมาเป็็นฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งานที่่�ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี และการลอยของมวลอาคารที่่�
ไม่่สามารถคาดเดาเทคนิิควิิธีีได้้จากภายนอก แต่่จััดสรรให้้พื้้�นที่่�ใช้้งานภายในเป็็นส่่วน
ที่่�สาธารณชนสามารถเข้้ามาสััมผััสความสวยงามของโครงสร้้างที่่�แสดงออกอยู่่�ภายใน
อย่่างตรงไปตรงมา

การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่า
ความพิิเศษของวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
การสร้้างขึ้้�นของสถาปััตยกรรมเสมืือนการสููญเสีียของทรััพยากรธรรมชาติิ เพราะ
วััตถุุดิบิ ที่่�แท้้จริิงของวััสดุุก่อ่ สร้้างคืือทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีที่่�ี มาต่่างกัันออกไป ทั้้�งการ
ลดลงของพื้้�นที่่�ผิิวดิินและระบบนิิเวศน์์ ก็็ส่่งผลภาพกว้้างต่่อสภาพสิ่่�งแวดล้้อม อากาศ
และสร้้างผลกระทบโดยตรงต่่อคุุณภาพชีีวิิต การผนวกสถาปััตยกรรมกัับวิิศวกรรม
สิ่่�งแวดล้้อมจึึงเป็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยแสดงออกผ่่านการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพื้้�นที่่�
สีีเขีียว ที่่�ให้้ความต่่อเนื่่�องกัับทั้้�งคนและระบบนิิเวศน์์ต่่างๆ ในท้้องถิ่่�น นอกจากนั้้�นยััง
คำำ�นึงึ ถึึงการเวีียนใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ทั้้�งการเปิิดรัับแสงธรรมชาติิโดยเลี่่�ยงการรัับ
พลัังงานความร้้อน การบำำ�บััดน้ำำ��ใช้้ภายในอาคารด้้วยระบบชีีวภาพที่่�จะช่่วยซึึม
สารละลายต่่างๆ ที่่�มีีประโยชน์์ต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อมไม่่ให้้สููญเสีีย คุุณค่่าของทรััพยากรไปอย่่าง
ไร้้ความหมาย

เผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ มวลชน
วิิทยาการวิิศวกรรมสารสนเทศและการสื่่�อสาร
สถาปััตยกรรมที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�คนเป็็นการประยุุกต์์เทคโนโลยีีในการสื่่�อสารเข้้ากัับ
ชิ้้�นส่่วนของเปลืือกอาคารที่่�จะสร้้างความมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างอาคารกัับชุุมชน ซึ่่�งสามารถ
ให้้ข้อ้ มููลพื้้�นฐานในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของผู้้�สััญจรผ่่านไปมาและชุุมชนโดยรอบ อาทิิ สภาพ
ภููมิิอากาศ มลพิิษฝุ่่�นละอองในอากาศ เวลา และการจราจร
ทั้้�งนี้้�อาคารยัังถููกออกแบบให้้สนัับสนุุนการพััฒนาทางนวััตกรรมด้้วยพื้้�นที่่�การใช้้งาน
ที่่�กระตุ้้�นความคิิดสร้้างสรรค์์ และความพร้้อมในการจััดนิิทรรศการ การจััดอบรม
และจััดกิิจกรรมของวิิศวกรรมแขนงต่่างๆ ด้้วยจุุดมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�และวิิทยาการทางวิิศวกรรมที่่�จะเป็็นพื้้�นฐานที่่�ดีีต่่อความเจริิญของประเทศ
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“
เป็็นสิ่่�งใหม่่
ที่่�ไม่่ลืืมสิ่่�งเดิิม
”
อาคารสภาวิิศวกร
ถนนลาดพร้้าว
ย่่านโชคชััย 4
อาคารสภาวิิศวกร เป็็นอาคาร Mixed-Use สููง 7 ชั้้�นที่่�ตั้้�งอยู่่�ในย่่าน
โชคชััย 4 บริิเวณปากซอยลาดพร้้าว 54 ถนนลาดพร้้าว ซึ่่�งไม่่เป็็นเพีียง
อาคารสำำ�นัักงานแห่่งใหม่่ของสภาวิิศวกร ทว่่าเพีียบพร้้อมไปด้้วย
อรรถประโยชน์์จากพื้้�นที่่�ใช้้สอย อีีกทั้้�งยัังสร้้างให้้เกิิดปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้�คน
ในพื้้�นที่่�ใกล้้ เ คีี ย งคืื อ การผนวกสถาปัั ต ยกรรมเข้้ า กัั บ วิิ ศ วกรรม
สิ่่�งแวดล้้อมแม้้จะเป็็นสิ่่�งก่่อสร้้างสมััยใหม่่แต่่ก็็ไม่่ทำำ�ลายบริิบทและ
สภาพแวดล้้อมด้้วยการทิ้้�งอััตลัักษณ์์ดั้้�งเดิิมไว้้เบื้้�องหลััง โดยยัังคงนำำ�
อััตลัักษณ์์แท้้เดิิมที่่�ปรากฏอยู่่�ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน มาแปรเปลี่่�ยนเป็็น
ความร่่ ว มสมัั ย สำำ� หรัั บ อนาคต สื่่�อผ่่ า นแนวคิิ ด ในการสร้้ า งสรรค์์ ที่่�
สอดคล้้องไปกัับองค์์ประกอบที่่�อยู่่ร� ายล้้อมรอบพื้้�นที่่� ถ่่ายทอดความเป็็น
เมืือง (Urbanization) สอดประสานกัับโลกในยุุค Digital Disruption
ได้้อย่่างไร้้รอยต่่อ เพื่่�อสะท้้อนถึึงความเป็็น “ลาดพร้้าว” ผ่่านรููปลัักษณ์์
ของภายนอกของอาคารและการสรรค์์สร้้างพื้้�นที่่�แห่่งใหม่่เพื่่�อตอบโจทย์์
ไลฟ์์สไตล์์เดิิมของชุุมชน
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เกืือบทั้้�งหมดถููกปรัับโอนย้้ายสิิทธิ์์จ� ากหมู่่�บ้า้ นเป็็นถนนสาธารณะ และ
ที่่�พัักอาศััยเริ่่�มมีีการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้งาน

“ถนนลาดพร้้าว” เกิิดขึ้้�นจากการขยายตััวพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยทาง

ตอนเหนืือของกรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งมีีผู้้�คนอาศััยอยู่่�อย่่างหนาแน่่นใน
ปัั จ จุุ บัั น ทว่่ า หากมองย้้ อ นกลัั บ ไปในอดีี ต เมื่่�อสามสิิ บ ปีี ที่่�ผ่่ า นมา
ลาดพร้้ า วเป็็ น เพีี ย งพื้้�นที่่�ชุุ ม ชนอยู่่� อ าศัั ย ที่่�มีี ค วามหนาแน่่ น น้้ อ ย
เป็็นชุุมชนใหม่่เกิิดขึ้้�นจากการวางผัังเมืือง โดยมีีภาคเอกชนเป็็นผู้้�ลงทุุน
ซึ่่�งโดยมากเป็็นพื้้�นที่่�จััดสรรเพื่่�อเป็็นบ้้านพัักอาศััยและพาณิิชยกรรม
ขนาดเล็็ก ต่่อมาเมื่่�อความหนาแน่่นภายในตััวเมืือง เริ่่�มมีีการขยายตััว
มาซ้้อนทัับบริิเวณพื้้�นที่่�โดยรอบ ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�โดย
รอบถนนลาดพร้้าว จนกลายเป็็นอาคารพาณิิชยกรรมและอุุตสาหกรรม
ขนาดเล็็ก ประกอบกัับการเกิิดขึ้้�นของ 2 ห้้างสรรพสิินค้้าขนาดใหญ่่ที่่�
ต้้นและท้้ายถนนลาดพร้้าว ส่่งผลให้้มีีผู้้�คนอยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�มากขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทว่่าปััจจุุบันั พื้้�นที่่�พาณิิชยกรรมตลอดแนวถนนกำำ�ลังั ถููก
ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นอาคารอยู่่�อาศััยความหนาแน่่นสููงหรืือคอนโดมิิเนีียม
โดยบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และพื้้�นที่่�จััดสรรโดยรอบลาดพร้้าว

“โชคชััย 4” เป็็นชื่่�อถนน ตลาด และชุุมชนในบริิเวณซอยลาดพร้้าว 55

ซึ่่�งในปััจจุุบันั ถููกใช้้เป็็นทางสััญจรที่่�มีีความหนาแน่่นและมีีการเชื่่�อมต่่อ
ในอีีกหลายๆ ถนน จนกระทั่่�งในปััจจุุบัันกำำ�ลัังมีีการก่่อสร้้างรถไฟฟ้้า
รางเบาสายสีีเหลืืองที่่�มีีสถานีีบริิเวณตลาดโชคชััย 4 ซึ่่�งในอดีีตโชคชััย 4
เคยเป็็นย่่านมีีความเจริิญเป็็นอย่่างยิ่่�ง ทว่่าปััจจุุบัันกลัับเสื่่�อมโทรมลง
ไปทุุกขณะ อัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากพาณิิชยกรรมขนาดเล็็กที่่�เริ่่�ม
ซบเซาลง กลายเป็็นย่่านที่่�เริ่่�มเงีียบเหงา เป็็นเมืืองที่่�ไม่่ค่่อยมีีชีวิี ิตชีีวา
อาคารพาณิิชกรรมและโกดัังที่่�ถููกปล่่อยทิ้้�งร้้างไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก
โดยเฉพาะบริิเวณต้้นซอยลาดพร้้าว 54 ซึ่่�งเป็็นลัักษณะอาคารเดิิมบน
ที่่�ตั้้�งโครงการก่่อสร้้างที่่�ทำำ�การสภาวิิศวกร อาคารพาณิิชย์์ 4 ชั้้�นเหล่่านี้้�
สร้้างด้้วยรููปแบบสมััยนิิยมของยุุคโมเดิิร์์นในประเทศไทย มีีกรอบ
หน้้าต่่างอาคารเป็็นสี่่�เหลี่่�ยม และมีีแผงกัันแดดคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
แนวตั้้�งและแนวนอนตลอดช่่วงอาคาร
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TIMELESS
ARCHITECTURE
& FUTURISTIC
ความย้้อนแย้้งของโลกในยุุคโลกาภิิวัฒ
ั น์์ ส่่งผลกระทบมากมายต่่อทั้้�งความรู้้�
ความคิิด ปรััชญา รวมไปถึึงสถาปััตยกรรม การเกิิดสิ่่�งใหม่่เป็็นเรื่่�องง่่าย
แต่่การยืืนหยััดอยู่่�ได้้กลัับกลายเป็็นเรื่่�องยาก เฉกเช่่นเดีียวกัับอาคาร
สภาวิิศวกร การสร้้างความนำำ�สมััยจำำ�เป็็นต้้องมาควบคู่่�กัับความร่่วมสมััย
ที่่�ไม่่ใช่่สำำ�หรัับปััจจุุบััน แต่่เป็็นอนาคต
“ เป็็นสิ่่�งใหม่่ ที่่�ไม่่ลืืมสิ่่�งเดิิม ”
อาคารสภาวิิศวกร จะเป็็นสิ่่�งก่่อสร้้างสมััยใหม่่ ที่่�ไม่่ทำำ�ลายบริิบทและสภาพ
แวดล้้อมด้้วยการทิ้้�งอััตลัักษณ์์ดั้้�งเดิิมไว้้เบื้้�องหลััง แต่่จะนำำ�อัตั ลัักษณ์์แท้้เดิิม
ที่่�ปรากฎอยู่่�ในอดีีตมาจนถึึงปััจจุุบััน มาแปลงเปลี่่�ยนเป็็นความร่่วมสมััย
สำำ�หรัับอนาคต
ส่่วนสำำ�นัักงานของอาคาร ซึ่่�งปรากฎเปลืือกอาคารในรููปด้้านบริิเวณถนน
ซอยทั้้�ง 2 ถนนที่่�ขนานที่่�ตั้้�งโครงการอยู่่� มีีการนำำ�อััตลัักษณ์์ เปลืือกอาคาร
(FAÇADE) ลวดลายของแผงบัั ง แดด ที่่�นิิ ย มตั้้�งแต่่ ยุุ ค โมเดิิ ร์์ น ของ
รััตนโกสิินทร์์ จนมาปรากฎได้้ทั่่�วไปบริิเวณโดยรอบถนนลาดพร้้าว ก่่อนที่่�
จะถููกการต่่อเติิมและแต่่งแต้้มสีีสัันมากมายมาประยุุกต์์ใช้้ด้้วยการสร้้าง
ลวดลาย (PATTERN) ของ Precast Concrete ที่่�สะอาด และดููเรีียบร้้อย
ตััดระยะความใหม่่และสิ่่�งเดิิมที่่�ทำำ�ขึ้้�นใหม่่ ด้้วยพื้้�นที่่�สีีเขีียวอัันอ่่อนนุ่่�มของ
ธรรมชาติิ
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“
พื้้�นที่่�แห่่งใหม่่
สำำหรัับการใช้้ชีีวิิต
ที่่�แตกต่่างของ
คนลาดพร้้าว
”
ความหนาแน่่ น ของคนในพื้้�นที่่�แห่่ งนี้้�ถููกแสดงออกผ่่ านลัั กษณะ
โดยรอบพื้้�นที่่�โครงการที่่�เป็็นอาคารพัักอาศััยในหลากหลายรููปแบบ
ทั้้�งบ้้านเดี่่�ยว บ้้านแถว อาคารพาณิิชย์์ และอาคารชุุดพัักอาศััย
รวมไปถึึงคอนโดมิิเนีียมขนาดใหญ่่ และชุุมชนบ้้านพัักตำำ�รวจในฝั่่�ง
ตรงกัันข้้าม นอกจากนั้้�นถนนโชคชััย 4 และถนนลาดพร้้าว ยัังมา
พร้้อมภาพจำำ�ของคำำ�ว่่า “รถติิด” ท้้องถนนที่่�เต็็มไปด้้วยยานพาหนะ
ของผู้้�คนที่่�อาศััยอยู่่�ในละแวกนั้้�น ซึ่่�งสััญจรเข้้าออกจากตรอกซอก
ซอยเล็็กๆ โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อมุ่่�งไปยัังถนนลาดพร้้าวหรืือกลัับ
เข้้าไปยัังที่่�พัักอาศััยของตนเป็็นหลััก ทว่่าไร้้ซึ่่�งปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อกััน
เนื่่�องจากไม่่มีีพื้้�นที่่�ส่่วนกลางที่่�มีีขนาดใหญ่่พอที่่�จะสามารถตอบ
สนองความต้้องการอัันหลากหลายเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันได้้ ดัังนั้้�น
อาคารสภาวิิศวกรหลัังใหม่่ซึ่่�งอยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง จึึงมีี
พัันธกิิจสำำ�คััญในการ Revitalization เพื่่�อชุุบชีีวิิตและฟื้้�นฟููให้้ย่่าน
โชคชััย 4 และถนนลาดพร้้าวกลัับมามีีชีวิี ิตชีีวาอีีกครั้้�ง
อาคารสภาวิิศวกร ตั้้�งอยู่่�ใน Prime Location ใกล้้กัับแยกโชคชััย 4
สอดคล้้องกัับแนวความคิิดในการสร้้าง Hub แห่่งใหม่่ใจกลางถนน
ลาดพร้้าว เนื่่�องจากถนนโชคชััย 4 มีีความเป็็นจุุดศููนย์์กลางที่่�มีีความ
สำำ�คััญ เพราะมีีตลาดที่่�ยัังพอมีีผู้้�คนเดิินทางมาเพื่่�อจุุดประสงค์์หลััก
คืือการจัับจ่่ายใช้้สอยเพีียงอย่่างเดีียว แต่่กลัับไม่่มีปี ฏิิสัมั พัันธ์์กับั พื้้�นที่่�
ส่่วนอื่่�นๆ นอกเขตตลาด อาคารสภาวิิศวกร ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ห่่างจากตลาด
โชคชััย 4 ประมาณ 300 เมตร จึึงสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการเชื่่�อมโยง
ผู้้�คนในย่่านโชคชััย 4 และถนนลาดพร้้าว ให้้เข้้ามามีีปฏิิสัมั พัันธ์์ร่ว่ มกัับ
พื้้�นที่่�มากขึ้้�น เพราะนอกจากพื้้�นที่่�หลัักของอาคารจะเป็็นสำำ�นัักงาน
ของอาคารสภาวิิ ศ วกรแล้้ ว พื้้�นที่่�ส่่ ว นที่่�เหลืื อ ยัั ง ถููกจัั ด สรรให้้ มีี
อรรถประโยชน์์ เพื่่�อให้้บุุคคลภายนอกที่่�มีีกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
องค์์กรเป็็นครั้้�งคราวและบุุคคลทั่่�วไปสามารถเข้้ามาใช้้งานได้้อย่่าง
หลากหลาย
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พื้้�นที่่�ใช้้สอยของอาคารสภาวิิศวกรสามารถจััดกลุ่่�มที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจได้้ง่่ายๆ ตามรููปแบบ
การใช้้งานที่่�แตกต่่างกัันอย่่างชััดเจนได้้ 3 ประเภท
1. พื้้�นที่่�ส่่วนตััว ของผู้้�ใช้้งานภายในองค์์กร อยู่่�ในระดัับชั้้�น 1-3 ของอาคาร คืือพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานและพื้้�นที่่�สนัับสนุุนของอาคารสภาวิิศวกร ถููกออกแบบโดยคำำ�นึึงถึึงการใช้้
ประโยชน์์จากลัักษณะทางกายภาพของสถาปััตยกรรม การใช้้แสงธรรมชาติิ การเชื่่�อมต่่อ
ระหว่่างฝ่่ายที่่�สะดวกและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในการทำำ�งาน
2. พื้้�นที่่�กึ่่�งสาธารณะ สำำ�หรัับบุุคคลภายนอกที่่�มีีกิจิ กรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับองค์์กร คืือส่่วน
จััดอบรม ทดสอบ และห้้องกิิจกรรมสำำ�หรัับสมาชิิกสภาวิิศวกร ที่่�ต้้องการพื้้�นที่่�ขนาด
ใหญ่่ในการทำำ�กิจิ กรรมที่่�แตกต่่างกัันออกไปในแต่่ละโอกาส โดยมีีห้อ้ งอบรมและสััมมนา
ขนาดใหญ่่ (Function Hall) ถููกจััดให้้อยู่่บ� นชั้้�นสููงที่่�สุุดของอาคาร เพื่่�อให้้มีพื้้�ี นที่่�ที่่�กว้้าง
ที่่�สุุดในการใช้้งาน ไม่่มีีส่่วนของโครงสร้้างอาคารขวางการใช้้พื้้�นที่่�
3. พื้้�นที่่�สาธารณะ สำำ�หรัับบุุคคลภายนอกองค์์กรและผู้้�มาติิดต่่อ คืือส่่วนของโถงต้้อนรัับ
พื้้�นที่่�บริิการสมาชิิก ร้้านค้้า และพื้้�นที่่�ร้้านอาหาร จััดเป็็นกลุ่่�มพื้้�นที่่�ใช้้งานที่่�บุุคคล
ภายนอกสามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่าย กระตุ้้�นให้้เกิิดปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ใช้้งานภายใน
อาคารและชุุมชนโดยรอบ
อาคารสภาวิิ ศ วกรยัั ง ถููกออกแบบให้้ มีี ค วามสามารถในการแบ่่ ง ส่่ ว นเพื่่�อใช้้ ง าน
เชิิงพาณิิชย์์ได้้อีีกด้้วย อาทิิ ใช้้เป็็นสถานที่่�จััดกิิจกรรมอบรม การจััดประชุุมของ
หน่่วยงานต่่างๆ นิิทรรศการศิิลปะและภาพเขีียน งานเปิิดตััวนวััตกรรมสิินค้้าและ
เทคโนโลยีี รวมไปถึึงการจััดงานมงคลของสมาชิิก ฯลฯ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้อาคารสภาวิิศวกร
เป็็นเสมืือนหััวใจที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์และเชื่่�อมโยงกัับความทรงจำำ�ของทุุกคนและยัังเป็็น
การพััฒนาโครงการอย่่างยั่่�งยืืน
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ห้้องสมุุด ห้้องประชุุม
สำำ �นัักงานสภาวิิศวกร ร้้านค้้าสวััสดิิการ
โถงต้้อนรัับ ร้้านค้้า ร้้านอาหาร
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ห้้องจััดอบรม ห้้องสัั มมนา
ห้้องประชุุมใหญ่่ กรรมการสภาวิิศวกร
ห้้องคอมพิิวเตอร์์ ห้้องสอบข้้อเขีียนและสัั มภาษณ์์
พื้้�นที่่�สมาคมวิิชาชีีพวิิศวกรรม
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รููปทรงของอาคารสภาวิิศวกรที่่�ดููล้ำำ��สมััย แฝงด้้วยการใช้้วััสดุุที่่�คุ้้�นเคย
มากระทำำ�ด้้วยวิิธีีการใหม่่ ซึ่่�งได้้ผลลััพธ์์ออกมาไม่่เหมืือนใคร เป็็นแนวคิิด
สำำ�คััญของการสร้้างสถาปััตยกรรมที่่�ยั่่�งยืืนของอาคารสภาวิิศวกร
INTERACTIVE FAÇADE
ส่่วนอาคารส่่วนบนเสมืือนส่่วนยอดของอาคารที่่�แสดงอััตลัักษณ์์ใหม่่ของ
สภาวิิศวกรด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีเจาะรููแผ่่นโลหะ ให้้ไม่่เท่่ากัันให้้เกิิด
ลวดลายแฝงเป็็นภาพลวงตา เมื่่�อมองใกล้้เห็็นเส้้นของอาคาร มองระยะ
กลางเห็็นลวดลาย มองไกลเห็็นรููปทรงของอาคารที่่�แสดงออกในแต่่ละระยะ
แตกต่่างกััน ยัังไปถึึงการเพิ่่�มความสามารถในการสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
ผู้้�สััญจรผ่่านไปมาทั้้�งทางรถยนต์์ รถไฟฟ้้าในอนาคต และคนเดิินถนน
ด้้วยการให้้ข้้อมููลแบบ Interactive Façade ที่่�จะบอกข้้อมููลสำำ�คััญให้้กัับ
คนเมืือง เช่่น อุุณหภููมิิ สภาพภููมิิอากาศ ปริิมาณฝุ่่�นละออง หรืือข่่าวสาร
สำำ�คััญของแต่่ละวััน ผ่่านหน้้าจอแสดงข้้อมููลบนผิิวอาคาร ที่่�ผู้้�ออกแบบได้้
เลืือกแนวทางและรููปแบบไว้้เป็็นการแสดงผลด้้วยหลอด LED แบบความ
ละเอีียดต่ำำ�� เพื่่�อสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างอาคาร ผู้้�ใช้้ในอาคารและชุุมชน
ให้้เป็็นเนื้้�อเดีียวกัันได้้อย่่างลงตััว
32

“
สถาปััตยกรรม
ที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�คน
”
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For

TODAY
and for

TOMORROW
NEIGHBORHOOD OFFICE
Neighborhood office เป็็นแนวคิิดในการผสมข้้อดีีของทั้้�ง Open plan
และ Cellular เข้้าไว้้ด้้วยกััน โดยยัังคงความเชื่่�อมต่่อระหว่่างพื้้�นที่่�และ
ขอบเขตของสำำ�นัักงานไว้้ เจ้้าหน้้าที่่�มีีที่่�ทำำ�งานประจำำ�ตามตำำ�แหน่่งต่่างๆ
แต่่บรรยากาศอาจแตกต่่างกัันออกไป เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดบรรยากาศที่่�มีีสมาธิิ
น่่าทำำ�งาน แต่่ยัังคงความสะดวกในการปฏิิสััมพัันธ์์ ระหว่่างภายในและ
ภายนอกแผนกดัังเดิิม ทั้้�งนี้้�อาคารถููกออกแบบให้้ทุุกมุุมและส่่วนของ
ชั้้�นสำำ�นัักงานมีีบรรยากาศสบายต่่อการทำำ�งานและแตกต่่างกัันออกไป
แม้้กระทั่่�งบริิเวณใจกลางของอาคาร ยัังมีีลานกว้้างที่่�มีีแสงธรรมชาติิ และ
Pocket Garden เพื่่�อผ่่อนคลายความเมื่่�อยล้้าจากการทำำ�งาน นอกจากนั้้�น
แนวทางการตกแต่่งภายในยึึดแนวคิิดในเรื่่�องสััจจะวััสดุุและความงดงาม
ของงานโครงสร้้างและงานระบบเป็็นหลัักโดยคำำ�นึงึ ถึึงการบำำ�รุงุ รัักษาที่่�ง่่าย
ปรัับเปลี่่�ยนดััดแปลงพื้้�นที่่�ได้้สะดวก และยัังเข้้ากัับความนิิยมของยุุคสมััย
MERGE & MULTI - FUNCTION PLAN
พื้้�นที่่�ส่่วนกลางและบริิการ ถููกออกแบบผ่่านแนวคิิด Merge & MultiFunction Plan เพื่่�อให้้พื้้�นที่่�ใหญ่่ขึ้้�นและรููปแบบการใช้้งานหลากหลายมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เราจึึงออกแบบพื้้�นที่่�ส่่วนกลางด้้วย Step Seating
ที่่�จะสร้้างบรรยากาศน่่านั่่�งทำำ�งาน นั่่�งพัักผ่่อน และอ่่านหนัังสืือตามแนวคิิด
สมััยใหม่่ โดยวางไว้้จััดรููปแบบแต่่ละมุุมให้้แตกต่่างกัันออกไป กิิจกรรมที่่�
เกิิดขึ้้�นแตกต่่างกัันออกไป เช่่น พื้้�นที่่�นั่่�งพัักรอสอบ พื้้�นที่่�รอใช้้บริิการ
ห้้องสมุุด พื้้�นที่่�แถลงข่่าว และพื้้�นที่่�จััดกิิจกรรมต่่างๆ
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“
อาคารสีีเขีียว
ที่่�ประหยััดพลัังงาน
ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
”
อาคารสภาวิิ ศ วกรใช้้ ห ลัั ก การออกแบบสร้้ า งสรรค์์ อ าคารโดยใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คุ้้�มค่่า มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมและสัังคมตลอดวััฏจัักรชีีวิิตของตััวอาคาร ไม่่ว่่าจะเป็็นขั้้�นตอน
การเลืือกพื้้�นที่่�ทำำ�เล การออกแบบ การก่่อสร้้าง การดำำ�เนิินการ การดููแล
การซ่่อมแซมปรัับปรุุง รวมไปถึึงการทำำ�ลายตััวอาคารด้้วย เพราะเป้้าหมาย
หลัักคืือการลดผลกระทบจากอาคารก่่อสร้้าง หรืือสิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้าง
ต่่างๆ ที่่�จะมีีผลต่่อสุุขภาพของผู้้�คนและสิ่่�งแวดล้้อมตามธรรมชาติิ โดยเข้้า
ร่่วมการประเมิิน TREES อ้้างอิิงการออกแบบตามเกณฑ์์อาคารเขีียวไทย
ของสถาบัันอาคารเขีียวไทย (TGBI) และผ่่านการประเมิินเบื้้�องต้้นในระดัับ
GOLD ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 8 หมวด ดัังนี้้�
1. การบริิหารจััดการอาคาร
จััดให้้มีีพื้้�นที่่�จอดรถ Eco Car และสถานีีสำำ�หรัับ EV Charger พื้้�นที่่�ของรถ
โดยสารประจำำ�ทาง พื้้�นที่่�จอดจัักรยานส่่วนกลางและก่่อนเข้้าสำำ�นัักงาน

2. ผัังบริิเวณและภููมิิทััศน์์
มีีการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สัันทนาการและพื้้�นที่่�สีีเขีียว 40% ของโครงการ เลืือกใช้้พืชื
พื้้�นถิ่่�นและปลููกภายในประเทศเพื่่�อลดการใช้้น้ำำ��รดต้้นไม้้ มีีพื้้�นที่่�โครงการ
ที่่�สามารถรัับน้ำำ��และซึึมผ่่านได้้ลดปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. การประหยััดน้ำำ��
เลืือกใช้้สุุขภััณฑ์์ประหยััดน้ำำ�� 100% ภายในโครงการทั้้�งหมดและติิดตั้้�ง
มิิเตอร์์น้ำำ��สำำ�หรัับตรวจสอบน้ำำ��ภายในอาคาร, ใช้้ระบบปรัับอากาศแบบ
น้ำำ��เย็็นและระบายความร้้อนด้้วยน้ำำ��
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ระบบ subdrain ไปยัังบ่่อเก็็บน้ำำ��/
บ่่อหน่่วงน้ำำ��

น้ำำ��ผิิวดิน
ิ

4. พลัังงานและบรรยากาศ
มีีการใช้้วััสดุุที่่�มีีค่่าการกัันความร้้อนสููงเพื่่�อลดการใช้้พลัังงานจากเครื่่�อง
ปรัับอากาศ เลืือกใช้้หลอดไฟ LED เพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน และติิดตั้้�งระบบ
ระบายอากาศในสำำ�นัักงานเพื่่�อเพิ่่�มอากาศบริิสุุทธิ์์�
5. วััสดุุและทรััพยากรในการก่่อสร้้าง
มีีการใช้้วััสดุุ ที่่� ใช้้ แ ล้้ ว มีี ก ารบริิ ห ารจัั ดการขยะในการก่่อสร้้างที่่�ดีี และ
เลืือกใช้้วัสั ดุุที่่�มีกี ารเผยแพร่่ความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมไม่่น้อ้ ยกว่่า 30%
ของมููลค่่าการก่่อสร้้างทั้้�งหมด
6. คุุณภาพของสภาวะแวดล้้อมภายในอาคาร
มีีการใช้้ระบบ Fresh Air โดยนำำ�อากาศบริิสุุทธิ์์�เข้้ามาเติิมในพื้้�นที่่�ใช้้งาน
ประจำำ�ของพนัักงาน และเตรีียมพื้้�นที่่�ของระบบ ERV และ OAU เพื่่�อลด
ภาระการทำำ�ความเย็็น

การลดความร้้อนเข้้าสู่่�อาคาร

7. การป้้องกัันผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ลดมลพิิษจากการก่่อสร้้างและการบริิหารจััดการขยะ โดยใช้้สารเคมีี
ในระบบดัับเพลิิงน้้อย และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
8. นวััตกรรม
เลืือกใช้้วััสดุุในพื้้�นถิ่่�นหรืือในประเทศไทยและวััสดุุรีีไซเคิิลไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 30 ของมููลค่่าการก่่อสร้้างทั้้�งหมด โดยมีีระบบควบคุุมระบบ
ปรัับอากาศและแสงสว่่างอััตโนมััติิตามสภาพอากาศภายนอก

การเติิมอากาศบริิสุุทธิ์์� และระบายอากาศเสีี ยในอาคาร

ข้้อมููลและภาพประกอบจาก
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WE ARE
THAI
เราคืือวิิศวกรไทย
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ENGINEERING
THOUGH
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หน้้าที่่�สำำ�คััญและเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวของวิิชาชีีพวิิศวกรรม คืือ
การระบุุ ทำำ�ความเข้้าใจ และขยายความหมายของ “ข้้อจำำ�กััด”
ในการออกแบบถืือเป็็น “ความยากลำำ�บากและท้้าทาย” ในสายอาชีีพ
เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์อันั น่่าพึึงพอใจ แต่่เพีียงแค่่ความสำำ�เร็็จในเชิิงเทคนิิค
ยัังไม่่ถืือว่่าดีีพอ หากแต่่จะต้้องบรรลุุความต้้องการที่่�เหนืือไปจาก
ขอบข่่ายเชิิงเทคนิิคอีีกด้้วย ซึ่่�งข้้อจำำ�กััดในที่่�นี้้�นั้้�นอาจจะหมายถึึง
ทรััพยากรที่่�ยัังเหลืืออยู่่� แรงงาน จิินตนาการ เทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่� ทว่่า
ในยุุคปััจจุุบััน “ข้้อจำำ�กััด” ที่่�กลายมาเป็็น “ความยากลำำ�บากและ
ท้้าทาย” ในการปฏิิบััติิงานและอยู่่�รอดในสายอาชีีพของวิิศวกร
ทั่่�วโลกในยุุคนี้้� กลัับกลายมาเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่ เครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือ
ล้ำำ��สมััยตลอดจนองค์์ความรู้้�ทั้้�งทางด้้านวิิศวกรรมและความรู้้�รอบด้้าน
ที่่�เปลี่่�ยนไปจากเดิิมมากจนแทบจะต้้องยกเครื่่�อง และเรีียนรู้้�ใหม่่
ทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�โลกวิิวััฒน์์ไปอย่่างรวดเร็็วด้้วย
ดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีี สภาวิิศวกรขอสรุุป “ความยากลำำ�บากและท้้าทาย”
ที่่�วิิศวกรยุุคนี้้�ต้้องเผชิิญพร้้อมแนวทางในการรัับมืือกัับ Engineering
Tough ยุุค 4.0 ดัังต่่อไปนี้้�

1. Digital Disruption
การรัับมืือโลกยุุค “ดิิสรััปชั่่�น” ต้้องปฏิิรููปและพััฒนาภาคการศึึกษา
ไทย เพื่่�อรัับมืือโลกยุุค “ดิิสรััปชั่่�น” พร้้อมปรัับตััวให้้เข้้ากัับเทคโนโลยีี
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็ว โดยเฉพาะ AI ได้้เข้้ามามีีบทบาทกัับการใช้้ชีวิี ติ
และการทำำ�งานมากขึ้้�น และประสบการณ์์นานปีีที่่�นับั วัันสำำ�คัญ
ั น้้อยลง
“โลกทุุกวัันนี้้�เปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วทำำ�ให้้หลายครั้้�งหลายหน ทุุกคนจะ
พบว่่า ประสบการณ์์ที่่�สะสมมายาวนานไม่่สามารถนำำ�มาปรัับใช้้
ประโยชน์์อะไรได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในเรื่่�องที่่�มีีเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
เข้้ามามีีบทบาทต่่อชีีวิติ สาเหตุุข้า้ งต้้นทำำ�ให้้ภาคการศึึกษาจึึงต้้องปรัับ
ตััวให้้ทัันกัับยุุคสมััย จึึงจะสามารถอยู่่�รอดได้้ในโลกยุุคดิิสรััปชั่่�น
(Disruption) ซึ่่�งเป็็นยุุคที่่�รวบรวมทั้้�งความปั่่�นป่่วน การทำำ�ลายล้้าง
และการเกิิ ด ขึ้้�นใหม่่ ไว้้ พ ร้้ อ มกัั น ” ศาสตราจารย์์ ดร.สุุ ชัั ชวีี ร์์
สุุวรรณสวััสดิ์์� นายกสภาวิิศวกรสมััยที่่� 7 และอธิิการบดีีสถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง กล่่าวระหว่่างแสดง
ปาฐกถาพิิเศษหััวข้้อ “Shaping Thailand’s Education in the
Age of the Fourth Industrial Revolution” ในงานซึ่่�งจััดขึ้้�นโดย
สมาคมนัักเรีียนทุุนรััฐบาลไทย ร่่วมกัับมููลนิิธิสิ มาคมนัักเรีียนรััฐบาลไทย
ในพิิธีมี อบเข็็มเชิิดชููเกีียรติิ และประกาศเกีียรติิคุณ
ุ นัักเรีียนทุุนรััฐบาล
ไทยดีีเด่่น และนัักเรีียนทุุนรััฐบาลไทยดาวรุ่่�ง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะ สุุโกศลกรุุงเทพฯ

“การศึึกษาของไทยควรได้้ รัั บ การปฏิิ รูู ป และพัั ฒ นา
เพื่่�อให้้ ก้้ า วทัั น กัั บ ยุุ คสมัั ย ที่่� เ ปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็ ว
โดยเฉพาะไทยที่่�ก้้ า วเข้้ า สู่่�ยุุ ค 4.0 ที่่�ต้้ อ งการเน้้ น
วิิ ช าชีี พด้้านวิิศวกรรม วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
เพื่่�อใช้้สร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันกัับนานา
ประเทศโดยเฉพาะสิิงคโปร์์ จีีน ไต้้หวััน ญี่่�ปุ่่� น และ
เกาหลีีเป็็นต้้น”
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2. Artificial Intelligence
เมื่่�อ AI หรืือปััญญาประดิิษฐ์์กำำ�ลังั เข้้ามามีีบทบาทในการคำำ�นวณและ
คิิดแทนสมองมนุุษย์์ทำำ�ให้้ประสบการณ์์ที่่�สั่่�งสมมาแทบไร้้ความหมาย
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ ยัังกล่่าวต่่อไปว่่า “ปััจจุุบัันเทคโนโลยีี AI :
Artificial Intelligence เข้้ามามีีบทบาทอย่่างมากในชีีวิิตประจำำ�วััน
มาทดแทนการทำำ�งานหลายสาขาอาชีีพ ไม่่ว่า่ จะเป็็นนัักการเงิินที่่�เคย
มีีบทบาทด้้านการลงทุุน ด้้วยความสามารถด้้านการจดจำำ�ข้อ้ มููลย้้อน
หลัังนานนัับ 10 ปีี รวมถึึงเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ ได้้มากกว่่า อีีกทั้้�งปราศจาก
อคติิในการทำำ�งาน เป็็นข้้อดีีที่่�มนุุษย์์ไม่่มีี นอกจากนี้้� สิ่่�งที่่�เคยเป็็นจุุด
เด่่นของมนุุษย์์ คืือ ประสบการณ์์ที่่�สะสมมายาวนานกว่่า 70 ปีี
ปััจจุุบันั มองว่่านำำ�มาปรัับใช้้ประโยชน์์อะไรไม่่ได้้แล้้ว เนื่่�องจากโลกยุุคนี้้�
เปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็ว ดัังนั้้�น เด็็กไทยควรได้้รัับการพััฒนาด้้านต่่างๆ
เพื่่�อดึึงศัักยภาพและสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันระดัับนานา
ประเทศ โดยเฉพาะการแข่่งขัันกัับเด็็กสิิงคโปร์์ ที่่�ในอดีีตเด็็กไทยเคย
ถููกสอนมาว่่าสู้้�เด็็กจากประเทศนี้้�ไม่่ได้้ ทุุกวัันนี้้�เด็็กยุุคใหม่่ๆ ทั่่�วโลก
ไม่่ได้้สนใจที่่�ชื่่�อเสีียงของมหาวิิทยาลััยแล้้ว เพราะรู้้�สึกึ ว่่าไม่่ตอบโจทย์์
การใช้้ชีีวิิต บางคนจบวิิศวะก็็ไปปลููกผัักขาย หรืือไปขายเสื้้�อผ้้า
ออนไลน์์ เพราะสร้้างรายได้้ที่่�ดีีกว่่าหากธุุรกิิจนั้้�นได้้รัับการยอมรัับ
เพราะฉะนั้้�นทุุกวัันนี้้�ไม่่ใช่่ยุุคที่่�คนจะมาเรีียนเพื่่�อเป็็นด็็อกเตอร์์หรืือ
ศาสตราจารย์์ต่่อไปแล้้ว”
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3. Lifelong Learning

Lifelong Learning หรืือ การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ เป็็นคำำ�ที่่�เราได้้ยินิ จนคุ้้�น
หููจนกลายเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากในยุุคนี้้� เป็็นเพราะเราอยู่่�ในยุุคที่่�ทุุกอย่่าง
รอบตััวเรานั้้�นถููกเปลี่่�ยนแปลงและเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้าอย่่างรวดเร็็ว
อย่่างที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน ความรู้้�เดิิมที่่�เราเคยมีีหรืือสิ่่�งที่่�เราเคยทำำ�มา
อาจจะไม่่สามารถนำำ�พาเราไปข้้างหน้้าได้้อีีกต่่อไป และการที่่�จะเป็็น
self-directed learners ได้้นั้้�นคุุณต้้องเข้้าใจกระบวนการในการเรีียนรู้้�
สิ่่�งใหม่่อย่่างแท้้จริิง ต้้องรู้้�จัักการตั้้�งเป้้าหมายที่่�ดีีในการเรีียนรู้้� คนที่่�จะ
สามารถก้้าวไปพร้้อมกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้นั้้�น จึึงต้้องเป็็นคน
ที่่�มีีนิสัิ ยั ของการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ เป็็นที่่�รู้้�กันั ดีีว่า่ มีีคนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ไม่่ได้้
เรีียนอยู่่�ในระบบการศึึกษาแบบดั้้�งเดิิม (Traditional Education) แต่่ก็็
ยัังคงประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงในสาขาวิิชาชีีพของเขา ตั้้�งแต่่ Steve
Job, Bill Gates, Ellen DeGeneres, Anna Wintour, Henry Ford,
John D. Rockefeller ฯลฯ หลัังจากเขาไปศึึกษาประวััติขิ องคนเหล่่านี้้�
พบว่่าคนกลุ่่�มนี้้�มีีสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เหมืือนกััน ซึ่่�งนั่่�นก็็คือื ความเป็็น self-directed
learners (คนที่่�สามารถพาตนเองไปเรีียนรู้้�เรื่่�องใหม่่ๆ ได้้ด้้วยตััวเอง)
อย่่างที่่�รู้้�กัันดีีว่่าในทุุกวัันนี้้�ความเป็็น self-directed learners นั้้�น
มีีความจำำ�เป็็นอย่่างมาก เพราะระบบการศึึกษาของเราแต่่ก่อ่ นก็็อาจจะ
ครอบคลุุมประมาณหนึ่่�ง แต่่ในทุุกวัันนี้้�การเรีียนในระบบเพีียงอย่่างเดีียว
ก็็อาจจะไม่่ครอบคลุุมเสีียแล้้ว ใบบทความของ The World Economic
Forum : Bill Gates and Benjamin Franklin share this learning
habit บอกไว้้ว่่า “บางทีีใบปริิญญาที่่�เราเรีียนมา ทัันทีีที่่�มหาวิิทยาลััย
พิิมพ์์ใบจบการศึึกษาให้้กัับเรา เรื่่�องที่่�เราเรีียนมามัันก็็ล้้าสมััยไปแล้้ว”
ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�มีีส่่วนจริิงอยู่่�บ้้าง แต่่ไม่่ใช่่ทั้้�งหมด เพราะเวลาเราเรีียนรู้้�เรื่่�อง
ใหม่่ๆ มัันไม่่ใช่่การเรีียนเรื่่�องใหม่่ทั้้�งหมด แต่่มันั คืือการเอาความรู้้�เก่่ามา
ต่่อยอดด้้วย เพราะเหตุุนี้้�การเรีียนรู้้�ในระบบปััจจุุบันั จึึงยัังคงมีีประโยชน์์
อยู่่�มาก แต่่ในขณะเดีียวกัันเราก็็จะหยุุดเรีียนรู้้�ไม่่ได้้ แม้้เราจะได้้รัับ
ใบปริิญญามาแล้้วก็็ตาม

การที่่�คุุณจะเป็็น self-directed learners ได้้นั้้�นคุุณต้้องควบคุุมตััวเอง
ให้้สามารถเรีียนรู้้�เรื่่�องใหม่่ๆได้้ และคุุณต้้องเป็็นเจ้้าของกระบวนการในการ
เรีียนรู้้�ทั้้�งหมด (Take ownership of your learning) นั่่�นหมายความว่่า
เราต้้องมีีความเข้้าใจถึึงกระบวนการของความเป็็น self-directed
learners ซึ่่�งกระบวนการที่่�ว่่านั้้�นมีีดัังนี้้�
1. เรีียนได้้ด้้วยตััวเอง โดยที่่�ไม่่ต้้องให้้ใครมาเคี่่�ยวเข็็ญ
2. วิิเคราะห์์ได้้ว่่าเราต้้องเรีียนเรื่่�องอะไร และเพราะอะไร
3. มีีเป้้าหมายที่่�ชััดเจน
4. ต้้องใช้้ทรััพยากรอะไรบ้้างในการเรีียนรู้้� เช่่น ต้้นทุุนเวลาหรืือค่่าใช้้จ่่าย
5. เลืือกกลยุุทธ์์ในการเรีียน เช่่น เรีียนผ่่านคอร์์ส, สััมมนา, อ่่านหนัังสืือ
หรืือทั้้�งหมด
6. ต้้องประเมิินผลได้้ ข้้อนี้้�มีีความสำำ�คััญมาก
เพราะการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองนั้้�นไม่่มีีการให้้เกรด คุุณจึึงต้้องมีีการสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้กัับตััวเองบ้้าง (Motivation) สร้้าง Motivation
ให้้ตััวเองก็็ขึ้้� นอยู่่�กัับว่่าเราเป็็นคนที่่�อยากจะรู้้�เรื่่�องอะไร หรืือเรามีี
เป้้าหมายอะไรในชีี วิิ ต เช่่ น เราอยากมีี ทัั กษะอย่่ างใหม่่นี้้�เพื่่�ออะไร
เรีียนสิ่่�งนี้้�เพราะอะไร อยากได้้ทักั ษะใหม่่นี้้�เพื่่�อที่่�จะได้้ก้า้ วหน้้าในอาชีีพ
การงาน หรืือเราอยากได้้ทัักษะใหม่่นี้้�เพราะเรารู้้�สึึกว่่ามัันเป็็นสิ่่�งที่่�
น่่าสนใจ น่่าตื่่�นเต้้น จึึงอยากที่่�จะเรีียนรู้้� ไม่่ว่่าแบบไหนก็็นำำ�มาใช้้เป็็น
แรงบัันดาลใจได้้ทั้้�งสิ้้�น ฉะนั้้�นจึึงไม่่มีีคำำ�ว่่าสายเกิินไปสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�
ที่่�มา : https://missiontothemoon.co/how-we-can-become-lifelong-learning/
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4. Multidisciplinary & Interdisciplinary
“ต่่อไปในอนาคตวิิศวกรจะต้้องมีีความ Multidisciplinary มีีความ
เชี่่�ยวชาญหลายๆ ด้้านในคนเดีียวกััน เช่่น อาจจะเป็็นวิิศวกรอุุตสาหการ
ที่่�เชี่่�ยวชาญการผลิิตในโรงงานอุุตสาหกรรม แต่่มีีความรู้้�พื้้�นฐานใน
กระบวนการทางด้้านเคมีีและสิ่่�งแวดล้้อมประกอบกััน ถึึงจะตอบโจทย์์
เทรนด์์วิศิ วกรในยุุคใหม่่ ดัังนั้้�นวิิศวกรที่่�ทำำ�ได้้หลายๆ ด้้านในคนเดีียวกััน
ย่่อมเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด” รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุธา ขาวเธีียร
รองเหรััญญิิกสภาวิิศวกร ได้้ให้้สััมภาษณ์์อนาคตของวิิศวกรไทยในยุุค
Engineer 4.0 สภาวิิศวกรนำำ�คุุณมาทำำ�ความรู้้�จัักกัับความหมายของ
พหุุวิทิ ยาการ (Multidisciplinary) และสหวิิทยาการ (Interdisciplinary)
สองคำำ�ศัพั ท์์ที่่�กำำ�ลังั เป็็นเทรนด์์ฮิติ ในหลายๆ วงการให้้ลึกึ ซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งทั้้�ง
สองคำำ�หมายรวมถึึงการใช้้องค์์ความรู้้�หลายสาขาวิิชา หลายศาสตร์์ หรืือ
หลายอนุุศาสตร์์ มาผสมผสานใช้้ในการวิิเคราะห์์ วิิจััย และสัังเคราะห์์
ขึ้้�นเป็็นองค์์ความรู้้�ใหม่่ และพััฒนาเป็็นศาสตร์์ใหม่่ขึ้้�น
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1. พหุุวิทย
ิ าการ (Multidisciplinary)

2. สหวิิทยาการ (Interdisciplinary)

ปรากฏในพจนานุุกรมศััพท์์ศึึกษาศาสตร์์ ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน
พ.ศ. 2555 โดยเป็็นคำำ�ที่่�บััญญััติิขึ้้�นมาใช้้กัับศััพท์์ภาษาอัังกฤษ คำำ�ว่่า
Multidisciplinary ซึ่่�งมีีการนำำ�ไปใช้้ประกอบกัับศััพท์์อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับด้้านศึึกษาศาสตร์์ เช่่น Multidisciplinary Approach แนวคิิด
แบบพหุุวิิทยาการ การสอนแบบพหุุวิิทยาการ หมายถึึง

ไม่่ ป รากฏความหมายในพจนานุุ ก รมฉบัั บ ราชบัั ณ ฑิิ ต ยสถาน
พ.ศ. 2555 แต่่พจนานุุกรมฯ ให้้ความหมายของคำำ� สห- ไว้้ว่า่ ด้้วยกััน,
พร้้อม, ร่่วม, ร่่วมกััน, (ใช้้ประกอบหน้้าคำำ�อื่่�น) เช่่น สหประชาชาติิ
สหพัันธ์์สหรััฐ และให้้ความหมายของวิิทยาการว่่า ความรู้้�แขนงต่่างๆ
เช่่น ปััจจุุบัันวิิทยาการต่่างๆ ก้้าวหน้้าไปมาก ดัังนั้้�น สหวิิทยาการ
น่่าจะมีีความหมายในทางการนำำ�ความรู้้�แขนงต่่างๆ มาใช้้ร่ว่ มกััน เช่่น

1. ความคิิดที่่�มีีมุุมมองเรื่่�องต่่างๆ ในลัักษณะที่่�ไม่่แยกส่่วนเห็็นความ
สัั ม พัั น ธ์์ ข องความรู้้� จ ากศาสตร์์ ห ลายสาขาวิิ ช าเชื่่�อมโยงกัั น เป็็ น
ภาพรวม
2. การจััดการเรีียนการสอนโดยบููรณาการสาระความรู้้�จากศาสตร์์
หลายสาขาวิิ ช าเข้้ า ด้้ ว ยกัั น และจัั ด การเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งเชื่่�อมโยงกัั น
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจ เห็็นภาพรวม และเห็็นความสััมพัันธ์์ของ
เรื่่�องที่่�เรีียนกัับชีีวิิตจริิง
Multidisciplinary Study การศึึกษาแบบพหุุวิิทยาการ หมายถึึง
การดำำ�เนิินการศึึกษาหรืือวิิจัยั เรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งโดยใช้้องค์์ความรู้้�จาก
ศาสตร์์หลายสาขาวิิชา ผสมผสานกัันเพื่่�อหาคำำ�ตอบที่่�ต้้องการปััจจุุบันั
การเรีี ย นการสอนในระดัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย มีี ก ารนำำ� หลัั ก สููตร
พหุุวิทิ ยาการ (Multidisciplinary) หมายถึึง หลัักสููตรที่่�นำำ�เอาความรู้้�
หลายศาสตร์์หรืือหลายอนุุศาสตร์์เข้้ามาใช้้ในการเรีียนการสอน
เพื่่�อประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์ วิิจััย จนกระทั่่�งผู้้�เรีียนสามารถพััฒนา
ความรู้้� องค์์ความรู้้� เป็็นศาสตร์์ใหม่่ขึ้้�น หรืือเกิิดอนุุศาสตร์์ใหม่่ขึ้้�น
ตััวอย่่างหลัักสููตรที่่�เป็็นพหุุวิิทยาการ เช่่น
1. วิิศวกรรมชีีวการแพทย์์ (วิิศวกรรมศาสตร์์ + แพทย์์ศาสตร์์)
2. ภููมิิศาสตร์์สารสนเทศ (ภููมิิศาสตร์์ + เทคโนโลยีีสารสนเทศ)
3. วิิศวกรรมนาโน (วิิศวกรรมศาสตร์์ + วิิทยาศาสตร์์-เคมีี) เป็็นต้้น

1. Interdisciplinary Approach วิิธีกี ารสอนแบบสหวิิทยาการ หมายถึึง
วิิธีีการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�นำำ�สาระสำำ�คััญของรายวิิชา
ต่่างๆ มาออกแบบหััวเรื่่�องหรืือหน่่วยการเรีียนรู้้� เช่่น เรื่่�องป่่าชายเลน
ประกอบด้้วยสาระสำำ�คััญของสิ่่�งมีีชีวิี ิต ระบบนิิเวศ และสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นต้้น
2. Interdisciplinary Course รายวิิชา สหวิิทยาการ หมายถึึงรายวิิชา
ที่่�ออกแบบโดยนำำ�ความคิิดรวบยอดของสาขาวิิชาต่่างๆที่่�มีีลัักษณะ
ใกล้้เคีียง เกื้้�อกููลกััน มาผสมผสานเชื่่�อมโยง เรีียงลำำ�ดับั อย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อลดความซ้ำำ��ซ้้อนของเนื้้�อหาสาระ
สภาวิิศวกรหวัังว่่าเพื่่�อนสมาชิิกจะใช้้คำ�ทั้้�
ำ งสองได้้อย่่างรู้้�ซึ้้�งถึึงที่่�มาที่่�
ไปและความหมาย เพื่่�อให้้คุณ
ุ กลายเป็็น Multidisciplinary Engineer
ผู้้�มีี Interdisciplinary Perspective
ที่่�มา :

www.dailynews.co.th/article/590908
www.dailynews.co.th/article/590682

45

ENGINEERING
2020
ปีี ค.ศ. 2020 นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�โลกของเรารวมถึึงประเทศไทย
ต้้องเผชิิญหน้้ากัับวิิกฤตการณ์์และปััญหาสาหััสในระดัับนานาชาติิ
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน ในฐานะสมาชิิกที่่�มีี
คุุณภาพของประชาคมโลก วิิศวกรควรมีีความรู้้�ความเข้้าใจถึึงพื้้�นฐาน
ของปััญหาทั้้�งหลาย อัันเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ในวิิชาชีีพทางวิิศวกรรม
เพราะการทำำ�ความเข้้าใจถึึงที่่�มาของปััญหาทั้้�งหลายอย่่างลึึกซึ้้�ง
จะช่่วยให้้พวกเราสามารถนำำ�ความรู้้�ความสามารถตามความถนััดใน
สาขาวิิชาชีีพทางวิิศวกรรม เพื่่�อช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ได้้อย่่างตรงจุุด สภาวิิศวกรขอสรุุปปััญหาภััยธรรมชาติิ โรคระบาด
สภาพแวดล้้อม สัังคมและเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบเดืือนที่่�ผ่่านมา
รวมไปถึึงกิิจกรรมที่่�เราได้้มีีส่่วนร่่วมในการผลัักดัันและแก้้ไขปััญหา
ดัังต่่อไปนี้้�

1. SDGs : Thai Engineering Perspective
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2558 องค์์สหประชาชาติิ (United Nations) ได้้ประกาศ
ใช้้เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals; SDGs) ทดแทนเป้้ า หมายการพัั ฒ นาแห่่ ง สหัั ส วรรษ
(Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่่�งหมดอายุุลงในปีี
2558 โดยจะเป็็นข้้อผููกพัันสำำ�หรัับชาติิสมาชิิกที่่�ได้้ให้้การรัับรอง
(193 ประเทศ) ในการประชุุ ม สมัั ชช าใหญ่่ แ ห่่ ง สหประชาชาติิ
(United Nations General Assembly – UNGA) เมื่่�อวัันที่่� 25
กัันยายน 2558 รวมทั้้�งประเทศไทย เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ดัังกล่่าว จะถููกใช้้เป็็นเครื่่�องกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาทั้้�งของไทยและ
ของโลกนัับจากนี้้� จวบจนปีี ค.ศ. 2030 ครอบคลุุมระยะเวลา 15 ปีี
ที่่�ประกอบด้้วย 17 เป้้าหมาย (Goal) 169 เป้้าประสงค์์ (Target)
ครอบคลุุมประเด็็นการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างสมดุุล อัันเป็็น 3 เสาหลัักของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยมีีเป้้าหมาย
สููงสุุดเพื่่�อขจััดความยากจน ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� โดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้
เบื้้�องหลััง ไม่่ทำำ�ลายแหล่่งทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งให้้ความ
สำำ�คััญมากยิ่่�งขึ้้�นต่่อการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนซึ่่�งจะต้้องร่่วม
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน สภาวิิศวกรขอนำำ�เสนอมุุมมองในฐานะ
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ตััวแทนของวิิศวกรไทยที่่�มีีต่่อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals; SDGs) องค์์กรสหประชาชาติิ ดัังนี้้�

1. ขจััดความยากจน
ในทั่่�วโลก ผู้้�คนมากกว่่า 800 ล้้านคน ยัังคงอยู่่�ได้้ด้้วยเงิินน้้อยกว่่า 1.25
ดอลลาร์์ต่่อวััน หลายคนยัังขาดการเข้้าถึึงอาหาร น้ำำ��ดื่่�มที่่�สะอาด และ
สุุขอนามััยที่่�เพีียงพอ วิิศวกรไทยต้้องการให้้คนยากจนลดลงครึ่่�งหนึ่่�ง

2. ขจััดความหิิวโหย
การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็วและผลผลิิตทางการเกษตรที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ได้้เห็็นสััดส่่วนของประชากรที่่�ขาดแคลน
อาหารลดลงเกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง วิิศวกรไทยอยากเห็็นไทยกลายเป็็นประเทศ
เกษตร-อุุตสาหกรรม เพื่่�อเป็็น Kitchen of the World ยกระดัับครััวไทย
สู่่�ครััวโลก สอดรัับกัับแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี

3. มีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่�ดี่ ี

นัับตั้้�งแต่่การสร้้างเป้้าหมายการพััฒนาแห่่งสหััสวรรษ (MDGs) ประสบ
ความสำำ�เร็็จ ทำำ�ให้้อัตั ราการเสีียชีีวิติ ของเด็็กลดลง จากการปรัับปรุุงสุุขภาพ
ของมารดาและการต่่อสู้้�กัับเชื้้�อเอชไอวีี/เอดส์์ มาลาเรีียและโรคอื่่�นๆ ตั้้�งแต่่
ปีี 2533 สามารถป้้องกัันการเสีียชีีวิติ ของเด็็กทั่่�วโลกลดลงกว่่า 50 % วิิศวกรไทย
มองเห็็นว่่าเป็็นการลดการเสีียชีีวิิตของเด็็กก่่อนวััยอัันควรได้้

4. การศึึ กษาที่่�เท่่าเทีียม
ตั้้�งแต่่ปีี 2543 มีีความคืืบหน้้าเป็็นอย่่างมากในการบรรลุุเป้้าหมายเรื่่�องของ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับการศึึกษาในระดัับประถมศึึกษา อััตราการลงทะเบีียนเรีียนรวมใน
ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 91 ในปีี 2558 และจำำ�นวนของเด็็ก
ทั่่�วโลกที่่�ไม่่ได้้รับั การศึึกษาลดลงได้้เกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง (265 ล้้านคน) วิิศวกรไทย
อยากเห็็นเด็็กไทยร้้อยละ 90 ได้้รัับการสนุุบสนุุนการศึึกษาเป็็นเวลา 15 ปีี

5. ความเท่่าเทีียมทางเพศ
ตั้้�งแต่่ปีี 2543 UNDP ร่่วมกัับ พัันธมิิตรของ UN และประชาคมโลกให้้ความ
เสมอภาคทางเพศเป็็นศููนย์์กลางในการทำำ�งาน มีีผู้้�หญิิงจำำ�นวนมากขึ้้�นที่่�ได้้
เรีียนในโรงเรีียนและในภููมิิภาค ส่่วนใหญ่่ก็็มีีความเท่่าเทีียมกัันทางเพศ
ในการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา วิิศวกรไทยอยากเห็็นผู้้�หญิิงไทยร้้อยละ 60
มีีการศึึกษาสููงขึ้้�น และร้้อยละ 38 กลายมาเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง

6. การจััดการน้ำำ�� และสุุขาภิิบาล
ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ส่่งผลกระทบต่่อประชาชนทั่่�วโลกมากกว่่า 40%
จากการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิโลกที่่�เป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ แม้้ว่า่ ประชาชน 2,100 ล้้านคน ได้้รับั การเข้้าถึึงการสุุขาภิิบาลน้ำำ��
ที่่�ดีีขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2533 แต่่การขาดแคลนอุุปกรณ์์สำำ�หรัับน้ำำ��ดื่่�มที่่�ปลอดภััย
วิิศวกรไทยอยากเห็็นคนไทยมีีน้ำำ��ดื่่�มที่่�สะอาด คนไทยมีีสุุขอนามััยที่่�ดีี และ
ควรมีีการจััดการน้ำำ��แบบรวมศููนย์์

7. พลัังงานสะอาดที่่�ทุุกคนเข้้าถึึงได้้
เศรษฐกิิจทั่่�วโลกพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล และการเพิ่่�มขึ้้�นของการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก การสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รุุนแรงต่่อระบบภููมิิอากาศ ภายใน
ปีี 2573 UN มีีเป้้าหมายที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการผลิิตไฟฟ้้าที่่�เหมาะสมในทุุกที่่�
ซึ่่�งหมายถึึงการลงทุุนในแหล่่งพลัังงานสะอาด เช่่น พลัังงานแสงอาทิิตย์์
พลัังงานลมและพลัังงานความร้้อน ที่่�ผ่่านมาไทยนำำ�เข้้าพลัังงานถึึงร้้อยละ
70 วิิศวกรไทยอยากเห็็นไทยเพิ่่�มการใช้้พลัังงานทดแทน ร้้อยละ 30 ในปีี
พ.ศ. 2579 สอดรัับกัับแผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน 20 ปีี (พ.ศ. 2554-2573) ของ
กระทรวงพลัังงาน

8. การจ้้างงานที่่�มีีคุุณค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (SDGs) มุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืนโดยบรรลุุเป้้าหมายการผลิิตในระดัับที่่�สููงขึ้้�นและผลิิต
ผ่่านนวััตกรรมทางเทคโนโลยีี สนัับสนุุนนโยบายที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการ
และการสร้้างงานซึ่่�งเป็็นกุุญแจสำำ�คััญ วิิศวกรไทยอยากให้้คนไทยมีีรายได้้
ประชาชาติิ สูู งขึ้้�นจากภาคเกษตร ภาคอุุ ต สาหกรรม และภาคบริิ ก าร
สอดรัับกัับแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
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9. อุุ ตสาหกรรม นวััตกรรม โครงสร้้างพื้้�นฐาน

13. การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานและนวััตกรรมเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายการ
พััฒนา 17 ข้้อ ที่่�อยู่่ใ� นวาระการจััดทำำ�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
วิิธีีการแบบบููรณาการเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความคืืบหน้้าไปยััง
เป้้าหมายอื่่�นๆ วิิศวกรไทยอยากเห็็นไทยเป็็นศููนย์์กลางของการขนส่่ง
ในภููมิิภาค โดยมีีระบบการขนส่่งที่่�ปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มั่่�นคงด้้วยพลัังงานทางเลืือกใหม่่และระบบขนส่่งที่่�ประหยััดพลัังงาน (Safe
& Green Transport) เป็็นไปตามยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบคมนาคม
ขนส่่งของไทย ระยะ 20 ปีี (ค.ศ. 2017-2036)

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกยัังคงเพิ่่�มขึ้้�น และตอนนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2533
มากกว่่า 50% ภาวะโลกร้้อนเป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
อัั น ยาวนานกัั บ ระบบสภาพภููมิิ อ ากาศ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งร่่ ว มมืื อ กัั น เพื่่�อ
พยายามสร้้างความตระหนัักรู้้�และบููรณาการมาตรการเข้้าไปในนโยบาย
และกลยุุทธ์์ระดัับชาติิ วิิศวกรไทยอยากเห็็นการดำำ�เนิินงานตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีีด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทยอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นไปตามข้้อตกลงของ
การประชุุ ม รัั ฐ ภาคีี ก รอบอนุุ สัั ญ ญาสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศครั้้�งที่่� 21 หรืือ Conference of the
Parties (COP21)

10. ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
จากรายงานเรื่่�องความไม่่เท่่าเทีียมของรายได้้ คนร่ำำ��รวยที่่�สุุดมีีรายได้้เป็็น
40% ของรายได้้รวมทั่่�วโลก ผู้้�ที่่�ยากจนที่่�สุุด 10% ทำำ�รายได้้เพีียง 2 – 7%
ของรายได้้รวมทั่่�วโลกในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา ความไม่่เท่่าเทีียมด้้าน
รายได้้เป็็นปััญหาระดัับโลกที่่�ต้้องการการแก้้ไข วิิศวกรไทยอยากเห็็นการ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ

11. เมืืองและถิ่่น� ฐานมนุุษย์์อย่่างยั่่�งยืืน
การเติิบโตอย่่างรวดเร็็วของเมืืองในประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา ควบคู่่�ไปกัับ
การย้้ายถิ่่�นฐานจากชนบทสู่่�เมืืองนำำ�ไปสู่่�ความยากจนจึึงมัักจะกระจุุกตััว
อยู่่�ในเมืือง การทำำ�ให้้เมืืองปลอดภััยและยั่่�งยืืน หมายถึึงการทำำ�ให้้เข้้าถึึง
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปลอดภััยและเหมาะสมและพััฒนาการตั้้�งถิ่่�นฐานของชุุมชน
แออััด การลงทุุนเรื่่�องการขนส่่งสาธารณะ การสร้้างพื้้�นที่่�สาธารณะสีีเขีียว
และการปรัับปรุุงการวางผัังเมืือง วิิศวกรไทยอยากเห็็นการสร้้างและ
พััฒนาเมืืองใหม่่และชุุมชนใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืนกว่่าเดิิม

12. แผนการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่ง� ยืืน
การจััดการการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิร่ว่ มกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและวิิธีี
การกำำ�จัดั ขยะที่่�เป็็นพิิษและมลพิิษเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
แผนการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้มีีการรีีไซเคิิล
และลดขยะมููลฝอยในอุุตสาหกรรม วิิศวกรไทยอยากเห็็นการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
แบบรัักษ์์โลก เพื่่�อลดรอยเท้้าทางนิิเวศ (Ecological Footprint) ลงอย่่าง
เร่่งด่่วน

48

14. การใช้้ ประโยชน์์จากมหาสมุุ ทรและทรััพยากรทางทะเล
ผู้้�คนกว่่า 3,000 ล้้านคนใช้้ชีวิี ิตขึ้้�นอยู่่�กัับความหลากหลายทางชีีวภาพ
ทางทะเลและชายฝั่่� ง แต่่ ใ นปัั จ จุุ บัั น นี้้�เราจะเห็็ น ได้้ ว่่ า 30% ของ
ปลาทะเลของโลกได้้ถููกใช้้ไปเกิินขนาด ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าระดัับที่่�พวกเขา
สามารถผลิิตผลตอบแทนที่่�ยั่่�งยืืนให้้ได้้ วิิศวกรไทยเสนอแนะให้้มีีการ
ปลููกป่่าชายเลนเพิ่่�มเพื่่�อเป็็นแหล่่งอนุุบาลตััวอ่่อนของสััตว์์หลากหลาย
ชนิิ ด และกำำ� หนดมาตรการเพื่่�อป้้ อ งกัั น และขจัั ด การทำำ� ประมงที่่�
ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม หรืือปััญหา IUU
Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) เพื่่�อให้้
เป็็นมาตรการในการควบคุุมการประมงให้้เป็็นมาตรฐานสากล

15. การใช้้ ประโยชน์์จากระบบนิิเวศทางบก
ในปััจจุุบัันนี้้�เราจะเห็็นความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิินแบบที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�น
มาก่่อน SDGs มุ่่�งมั่่�นที่่�จะอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููประโยชน์์จากระบบนิิเวศ
ทางบก อาทิิ ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� พื้้�นที่่�กึ่่�งแห้้งแล้้ง และภููเขา การส่่งเสริิม
การจััดการป่่าอย่่างยั่่�งยืืนและแก้้ไขการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าที่่�จะช่่วยบรรเทา
ผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ วิิศวกรไทยเสนอแนะ
ให้้ไทยมีีการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่า 30 - 40% รวมถึึงการพััฒนาความรู้้�ให้้แก่่ชาว
บ้้านที่่�อาศััยตามแนวชายป่่า

16. สัังคมสงบสุุข ยุุ ติิธรรม ไม่่แบ่่งแยก

17. ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน

สัันติิภาพ ความมั่่�นคง สิิทธิิมนุุษยชน และการปกครองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
บนพื้้�นฐานของหลัักนิิติิธรรมเป็็นการรวมกัันที่่�สำำ�คััญเพื่่�อการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน การส่่งเสริิมการปกครองด้้วยกฎหมายและการส่่งเสริิมสิิทธิิ
มนุุษยชน เป็็นกุุญแจสำำ�คััญในกระบวนการนี้้�เช่่นเดีียวกัับการลดอาวุุธ
ผิิดกฎหมาย วิิศวกรไทยอยากเห็็นการสร้้างสัันติิภาพและผดุุงความ
ยุุติิธรรมในสัังคม เพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับองค์์กร

ในโลกยุุคปััจจุุบัันมีีการเชื่่�อมต่่อกัันมากขึ้้�นกว่่าเดิิม การพััฒนาในการ
เข้้าถึึงเทคโนโลยีีและความรู้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการแบ่่งปัันความคิิดและ
สนัับสนุุนนวััตกรรม การประสานงานด้้านนโยบายจะช่่วยให้้ประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนาสามารถจััดการหนี้้�ได้้ เช่่นเดีียวกัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
เพื่่�อการพััฒนาเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญเพื่่�อให้้ประสบผลในการเติิบโตและการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน วิิศวกรไทยอยากเห็็นร่่วมมืือร่่วมใจกัันของคนในชาติิ
และเพื่่�อนบ้้าน เพื่่�อเป็็นส่่ วนหนึ่่�งของหลัักชััยตามพัันธกิิจของกรม
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ (TICA) และสำำ�นักั งานความร่่วมมืือพััฒนา
เศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (NEDA)
ที่่�มา :
un.or.th/globalgoals/th/
http://203.170.248.248/coe-2/newsPic/N-20191217151608-2.pdf
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2. ไฟป่่า (Wildfire)
ไฟป่่ากลายเป็็นดราม่่าในช่่วงสััปดาห์์สุุดท้้ายของเดืือนธัันวาคม 2562
และช่่วงสััปดาห์์แรกของเดืือนมกราคม 2563 จากการที่่�ท้้องฟ้้ากลางวััน
สีีแดงฉานจากควัันไฟป่่าหนาทึึบปกคลุุมเต็็มท้้องฟ้้า ผู้้�คนแถบชายฝั่่�ง
ทะเลตะวัันออกเฉีียงใต้้ต้อ้ งหนีีออกจากบ้้านเรืือนของตน และกองทััพเรืือ
ออสเตรเลีียต้้องใช้้เรืืออพยพประชาชนและนัักท่่องเที่่�ยวกว่่า 1 พัันคน
ออกจากพื้้�นที่่�เมืืองชายฝั่่�ง Mallacoota นี่่�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของการ
รายงานข่่าวจากวิิกฤตไฟป่่ามหากาฬในออสเตรเลีีย ที่่�ปลุุกให้้ทั่่�วโลก
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ตื่่�นตััวกัับปััญหานี้้�รัับปีีใหม่่ ทว่่าในความเป็็นจริิงข่่าวไฟป่่าไม่่เคย
มอดดัับแต่่กลัับโหมทวีีความรุุนแรงและแพร่่กระจายไปยัังหลายๆ
พื้้�นที่่�ทั่่�วโลก จนกลายมาเป็็นประเด็็นร้้อนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งส่่งผลก
ระทบเป็็นวงกว้้างรวมถึึงในประเทศไทย ตั้้�งแต่่ช่่วงกลางปีีที่่�ผ่่านมา
แล้้ว เรามาย้้อนดููข่่าวไฟป่่าที่่�สำำ�คััญในรอบปีี

สิิงหาคม 2562 : ป่่าแอมะซอนในเขตประเทศบราซิิล ป่่าฝนเขตร้้อนซึ่่�ง
เปรีี ย บเสมืื อ นปอดของโลกเกิิ ด ไฟป่่ า รุุ น แรงถููกทำำ� ลายมากเป็็ น
ประวััติิการณ์์จากไฟป่่าและการบุุกรุุกนานนัับเดืือน จนผู้้�นำำ�บราซิิล
เสีียงอ่่อนรัับความช่่วยเหลืือจากกลุ่่�มชาติิอุตุ สาหกรรมชั้้�นนำำ� G7 ซึ่่�งจััด
ประชุุมซััมมิิตที่่�ฝรั่่�งเศสได้้ประกาศมอบเงิินสนัับสนุุน 20 ล้้านดอลลาร์์
เพื่่�อยัับยั้้�งไฟป่่าในอเมริิกาใต้้ วิิกฤตครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นการ “ทำำ�ลายล้้างระบบ
นิิเวศ” (Ecocide) เป็็นสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินที่่�นานาชาติิต้อ้ งร่่วมกัันแก้้ไข
ตุุลาคม 2562 : รััฐแคร์์ลิิฟอร์์เนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา เกิิดเหตุุไฟป่่า
โหมลุุกไหม้้อย่่างรุุนแรง ในย่่านคิินเคด ทางตอนเหนืือ รวมถึึงพื้้�นที่่�
ทำำ�ไวน์์ปลููกไร่่องุ่่�นในแถบโซโนมา และย่่านทิิค ย่่านเก็็ตตีี ทางตอนใต้้
ไม่่เว้้นแม้้แต่่ย่่านนครลอสแอนเจลิิส ไฟป่่าได้้ผลาญพื้้�นที่่�รวมแล้้วกว่่า
1.87 หมื่่�นไร่่ ถึึ ง ขนาดที่่�ผู้้�ว่่ า การรัั ฐ ฯ อย่่ า งนายแกวิิ น นิิ ว ซอม
ต้้องประกาศ “ภาวะฉุุกเฉิิน” แก่่รััฐที่่�เขาบริิหารปกครอง
ธัันวาคม 2562 - มกราคม 2563 : รััฐนิิวเซาท์์เวลส์์และรััฐวิิคตอเรีีย
ประเทศออสเตรเลีี ย เกิิ ด วิิ ก ฤตไฟป่่ า ที่่�รุุ น แรงที่่�สุุ ด ครั้้�งหนึ่่�ง
ในประวััติศิ าสตร์์ เผาผลาญทำำ�ลายบ้้านเรืือนนัับพัันหลััง มีีผู้้�เสีียชีีวิติ 25
ราย สััตว์์ป่่าไม่่น้้อยกว่่า 480 ล้้านตััว บางสายพัันธุ์์�ถููกประเมิินสููญพัันธุ์์�
ไปแล้้ว และพื้้�นที่่�ป่่าอีีก 25 ล้้านเอเคอร์์ ควัันไฟป่่าและมลพิิษทางอากาศ
เข้้าปกคลุุมพื้้�นที่่�ตามบริิเวณชายฝั่่ง� และเมืืองต่่างๆ เป็็นบริิเวณกว้้างลาม
ไปไกลถึึงนิิวซีีแลนด์์
กุุมภาพัันธ์์ 2563 : ประเทศไทย อุุทยานแห่่งชาติิภููกระดึึง จ.เลย
เกิิดไฟป่่ารุุนแรงส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายในป่่าสนเขาเป็็นพื้้�นที่่�กว้้าง
ประมาณ 3,700 ไร่่ เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ล่่าสุุดคืือ พื้้�นที่่�ใน
อ.เมืือง และ อ.บ้้านนา จ.นครนายก และ พื้้�นที่่�จัังหวััดปราจีีนบุุรีไี ด้้เกิิด
ไฟป่่ า บริิ เ วณเทืื อ กเขามดแดงในพื้้�นที่่�อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ เขาใหญ่่
ถููกไฟป่่าเผาทำำ�ลายไปรวมพื้้�นที่่�เสีียหายกว่่าพัันไร่่
ดัังจะเห็็นว่่าการศึึกษาหาความรู้้�ถึงึ สาเหตุุของไฟป่่านั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�วิิศวกร
เราควรตระหนัักรู้้�เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ในการอนุุรักั ษ์์ พร้้อมทั้้�งหาวิิธีแี ก้้ไข
ปััญหาไฟป่่าไปพร้้อมๆ กัับผู้้�เชี่่�ยวชาญในภาคส่่วนอื่่�นๆ
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สาเหตุุของการเกิิดไฟป่่า
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ไฟป่่า (Wildfire) คืือไฟที่่�เกิิดจากการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ เช่่น เศษดิิน เศษหญ้้า กิ่่�งไม้้ และ
ใบไม้้แห้้ง รวมไปถึึงต้้นไม้้ที่่�ยัังมีีชีวิี ิตอยู่่�ภายในป่่า (Forest) หรืือสวนป่่า (Urban Forest) จนเกิิด
ไฟลุุกไหม้้ที่่�ปราศจากการควบคุุม สามารถลุุกลามต่่อเนื่่�องไปได้้อย่่างอิิสระเสรีีโดยไม่่มีีขอบเขต
ไฟป่่านัับเป็็นหนึ่่�งในปรากฏการณ์์ธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ในสภาพอากาศแห้้งแล้้ง เมื่่�อมีีประกายไฟ
จากฟ้้าผ่่า กิ่่�งไม้้เสีียดสีีกััน เหตุุภููเขาไฟระเบิิด หรืือเมื่่�อแสงแดดเกิิดตกกระทบผลึึกหิินหรืือส่่อง
ผ่่านหยดน้ำำ�� สามารถเป็็นชนวนของการเผาไหม้้และก่่อให้้เกิิด “ไฟป่่า” ขึ้้�นเองได้้ในธรรมชาติิ
ไฟป่่ า – วิิ ก ฤตสภาพภููมิิ อ ากาศ : ความเชื่่�อมโยงที่่�ซัั บ ซ้้ อ น การเพิ่่�มขึ้้�นของก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกและความเสี่่�ยงของเหตุุการณ์์ไฟป่่าที่่�มากขึ้้�นเป็็นความเชื่่�อมโยงที่่�ซัับซ้้อน แต่่สิ่่�งที่่�
ชััดเจนคืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศไม่่ได้้ทำำ�ให้้เกิิดไฟป่่าแต่่สามารถทำำ�ให้้ไฟป่่าสร้้างความ
หายนะมากขึ้้�น เงื่่�อนไขของความเสี่่�ยงการเกิิดไฟป่่าคืืออุุณหภููมิิ เชื้้�อเพลิิง (เศษชีีวมวลในป่่า)
ความแห้้ง ความเร็็วลมและความชื้้�น

ผลกระทบจากไฟป่่า
ไฟป่่าส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสภาพแวดล้้อมของโลกเป็็นปรากฏการณ์์
ธรรมชาติิที่่�มีส่ี ว่ นทำำ�ให้้โลกของเรามีีอุณ
ุ หภููมิิสููงขึ้้�น มนุุษย์์และสิ่่�งมีีชีีวิิต
ต่่ างๆ ล้้ วนได้้ รัั บผลกระทบจากการเกิิดไฟป่่า ในแต่่ละปีีมีีผู้้�คนราว
339,000 คนทั่่�วโลกเสีียชีีวิติ จากควัันและไฟป่่า โดยเฉพาะในแถบเอเชีีย
และทะเลทรายซาฮารา รวมไปถึึงฝุ่่�นและอนุุภาคในอากาศ ซึ่่�งกลาย
เป็็นมลพิิษและเป็็นภััยต่่อร่่างกาย นอกจากนี้้� สััตว์์ป่่าต่่างได้้รัับผล
กระทบจากไฟป่่า ทั้้�งการสููญเสีียชีีวิิต สููญเสีียที่่�อยู่่ � อ าศัั ย และแหล่่ ง
อาหาร โดยเฉพาะสััตว์์ที่่�มีีขนาดเล็็กและเคลื่่�อนไหวเชื่่�องช้้า อย่่างเช่่น
โคอาล่่า ซึ่่�งมีีสััญชาตญาณตามธรรมชาติิคืือการปีีนป่่ายขึ้้�นไปหลบบน
ยอดไม้้เมื่่�อเกิิดอัันตราย ดัังนั้้�น เมื่่�อเกิิดไฟป่่าขึ้้�น สััตว์์เหล่่านี้้�จึึงหมด
หนทางหลบหนีีโดยสิ้้�นเชิิง ในอดีีตไฟป่่านัับเป็็นปรากฏการณ์์ธรรมชาติิ
ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาหรืือวิิวััฒนาการของป่่าไม้้ ทั้้�งช่่วย
คงสภาพโครงสร้้างเดิิมของป่่า สนัับสนุุนการงอกเงยของเมล็็ดและ
การเติิบโตของกล้้าไม้้ทั้้�งหลาย รวมไปถึึงการป้้องกัันการระบาดของโรค
และแมลง แต่่ ใ นปัั จ จุุ บัั น ไฟป่่ า ส่่ ว นใหญ่่ ล้้ ว นเกิิ ด จากน้ำำ��มืื อ มนุุ ษ ย์์
(ราวร้้อยละ 85) ทั้้�งจากการเผาป่่าเพื่่�อล่่าสััตว์์ การหาของป่่า การตั้้�ง
แคมป์์ไฟ การเผาขยะ และการทิ้้�งก้้นบุุหรี่่�ไม่่ถููกที่่�ถููกทางซึ่่�งทำำ�ให้้ไฟป่่า
เกิิดถี่่�ขึ้้�นในสถานที่่�ที่่�ไม่่ควรเกิิด เช่่น เกิิดไฟป่่าในพื้้�นที่่�ของป่่าดงดิิบ
ซึ่่�งต้้นไม้้ส่ว่ นใหญ่่ไม่่มีกี ลไกป้้องกัันไฟป่่า ทำำ�ให้้ไฟป่่าสร้้างความเสีียหาย
อย่่างรุุนแรงต่่อทั้้�งสิ่่�งมีีชีีวิิตและระบบนิิเวศ แนวทางแก้้ไขปััญหาไฟป่่า
ในประเทศไทย เมื่่�อปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา สภาวิิศวกร ร่่วมกัับ ที่่�ประชุุม
อธิิ ก ารบดีี แ ห่่ ง ประเทศไทย วิิ ศ วกรรมสถานแห่่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และสมาคมที่่�ปรึึกษาสิ่่�งแวดล้้อมไทย จััดเสวนา
เรื่่�อง “ตามหาความจริิงเรื่่�องไฟป่่าและฝุ่่�น PM 2.5” นโยบายและ
กลยุุทธ์์การป้้องกัันแก้้ไขไฟป่่า และฝุ่่�น PM 2.5 เพื่่�อสรุุปข้้อเสนอแนะ
ทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง มากำำ�หนดมาตรการป้้องกัันทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
เพื่่�อนำำ�เสนอรััฐบาล และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จนได้้ข้้อสรุุปดัังนี้้�

“ในส่่วนของปัั ญหาไฟป่่ า เราต้้องร่่วมกัับ
หน่่วยงานท้้ อ งถิ่่� น กระทรวงมหาดไทย
จัั ง หวัั ด เพื่่� อ ควบคุุ ม การเผา กระทรวง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์์ แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง
� า่ นมามีีการเผาอ้้อย ซัังข้้าว
อุุ ตสาหกรรม ที่่ผ่
ซัังข้้าวโพด ทุุกหน่่วยงานต้้องมาให้้ความรู้้�
ประชาชนให้้หยุุ ดการเผาให้้ได้้ กำำ�หนดระเบีียบ
การจััดการการเผา ไม่่ให้้สร้้างผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อม เนื่่�องจากมีีการเผาก่่อนและหลััง
การประกาศห้้ า มเผา ทำำ� ให้้ ปีีนี้้�เ กิิ ดปัั ญ หา
ไฟป่่ ารุุ นแรง ทั้้ง� นี้้�ควรมีีระบบชิิ งเผาในช่่วง
เวลาที่่�เหมาะสม และระบบโควต้้าในช่่วงเวลา
ที่่เ� หมาะสม โดยคาดการณ์์ช่่ วงเวลาที่่เ� หมาะสม
เช่่ น เผาแล้้วฝนตก ก็็จะช่่ วยลดปัั ญหาได้้
เชื่่�อว่่าไม่่สามารถห้้ามการเผาได้้ แต่่จะต้้อง
จััดช่่ วงเวลาให้้เหมาะสม”
ดัั ง นั้้�น การที่่�หลายหน่่ ว ยงานในระดัั บ นานาชาติิ ไ ด้้ ป ระกาศ
“ภาวะฉุุ ก เฉิิ นด้้านสภาพภููมิิอากาศ” มิิใช่่เพื่่�อสร้้างความแตกตื่่�น
แต่่คืือการตระหนัักวิิกฤตสภาพภููมิิอากาศที่่�เรากำำ�ลัังเชิิญอยู่่� และลงมืือ
ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ควรในขณะที่่�เรายัังมีีเวลา
ที่่�มา : ngthai.com/science/27026/wildfire
greennetworkthailand.com/ไฟป่่า-ฝุ่่�น-pm-2-5
greenpeace.org/thailand/story/10850/climate-emergency-australian-bush-fires/ siamrath.co.th/n/112153
mgronline.com/around/detail/9620000083515

53

3. ฝุ่่� นควััน PM2.5
ในห้้วงเวลานี้้�คงไม่่มีีใครไม่่กล่่าวถึึงฝุ่่�น PM2.5 เราขอเรีียกมัันว่่า
ฝุ่่�นจิ๋๋�วทะลุุปอด เพราะมัันเล็็กกว่่าขนาดเส้้นผมถึึง 25 เท่่า สาเหตุุ
ที่่�มัันอัันตรายเพราะมัันสามารถผ่่านเข้้าไปถึึงถุุงลมในปอดและ
เส้้นเลืือดในร่่างกายได้้ ฝุ่่�นเหล่่านี้้�กว่่า 70% มาจากน้ำำ��มัันดีีเซล
ที่่�สัันดาปไม่่สมบููรณ์์ในเครื่่�องยนต์์ดีีเซลทุุกชนิิด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่คืือ
รถบรรทุุกสิินค้้าและคนนั่่�นเอง องค์์การอนามััยโลก (WHO)
ได้้ศึึกษาวิิจััยพบว่่าในปีี ค.ศ. 2010 มีีคนตายก่่อนวััยอัันควรจาก
PM2.5 ถึึง 3,150,000 คน ทั่่�วโลก และหากทั่่�วโลกปรัับมาตรฐาน
PM2.5 ลงเหลืือ 25 ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร ในบรรยากาศ
โดยตรวจวััดเฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมง และควบคุุมได้้จริิง จะสามารถลด
อััตราการตายได้้ถึงึ 17% ปััจจุุบันั มาตรฐานไทยอยู่่�ที่่� 50 ไมโครกรััม
ต่่อลููกบาศก์์เมตร
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สภาวิิศวกรมีีความห่่วงใยในสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย และ
สิ่่�งแวดล้้อมของประชาชน ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก PM2.5 จึึงได้้จััด
แถลงข่่าว “แนวทางรัับมืือ PM2.5 มหัันตภััยร้้ายปกคลุุมน่่านฟ้้า
กทม.” เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม 2563 ที่่�ผ่่านมา โดยเสนอแนะแนว
ทางด้้านวิิศวกรรมแก่่รััฐบาลและประชาชน คืือ

1) ติิดตั้้�งระบบแจ้้งเตืือนมลพิิษในเมืืองใหญ่่ทั่่�วประเทศในรููปแบบ
Mapping ตลอด 24 ชั่่�วโมง พร้้อมทั้้�งพััฒนาแอปฯ แจ้้งเตืือน
ประชาชน และกำำ�หนดพื้้�นที่่�เสี่่�ยง เพื่่�อให้้ทางการสามารถบริิหาร
จััดการให้้กลุ่่�มที่่�เสี่่�ยงต่่ออัันตรายหลีีกเลี่่�ยงในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี
2) ตรวจเช็็คสภาพเครื่่�องยนต์์ดีีเซลของรถบรรทุุกทุุกประเภท
ทุุ กคัั นที่่�มีี อายุุ การใช้้ งานนาน และให้้ ปรัั บซ่่ อมเครื่่� องยนต์์ ให้้
แล้้วเสร็็จก่่อนปลายปีีนี้้� ซึ่่�งเป็็นเวลาที่่�สภาพอากาศที่่�เลวร้้าย
จะกลัับมาอีีก

3) เสนอแนะให้้ยกระดัับมาตรฐาน PM2.5 ให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานองค์์การอนามััยโลก ทั้้�งนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีที่่�รัฐั บาล
ได้้มีีมติิครม. เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม 2563 ยกระดัับมาตรการ
จััดการ PM2.5 ไว้้เป็็นที่่�เรีียบร้้อย พวกเราชาววิิศวกรทุุกสาขา
ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งคงต้้ อ งติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น การของรัั ฐ บาล
และเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมด้้วยช่่วยกัันในการแก้้ไขปััญหาให้้ลุุล่่วง
ด้้วยดีี ตามความสามารถที่่�มีีอยู่่�
ที่่�มา :
Council of Engineers Thailand NEWSLETTER ปีี 2563 ฉบัับที่่� 1
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4. COVID - 19
ที่่�มาของชื่่�อ องค์์การอนามััยโลก (WHO) ประกาศชื่่�อที่่�เป็็นทางการ
สำำ�หรัับใช้้เรีียกโรคทางเดิินหายใจที่่�เกิิดจากไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่ว่่า “โควิิด-ไนน์์ทีีน” (Covid-19) โดยชื่่�อนี้้�มาจากคำำ�ย่่อ
ในภาษาอัังกฤษของคำำ�ว่า่ โคโรนา ไวรััส และดีีซีสี (Disease) ที่่�แปลว่่า
โรคภััยไข้้เจ็็บ รวมทั้้�งเลข 19 ซึ่่�งแสดงถึึงปีีที่่�มีีรายงานการแพร่่
ระบาดครั้้�งแรก เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความสัับสนหรืือการตีีตราคนกลุ่่�มใด
กลุ่่�มหนึ่่�งหรืือประเทศใดประเทศหนึ่่�ง ดร.ทีีโดรส อััดฮานอม
กีีบรีีเยซุุส ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่องค์์การอนามััยโลก ระบุุ ว่่ า “เรา
จำำ�เป็็นต้้องหาชื่่�อที่่�ไม่่อ้้างถึึงพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ สััตว์์ ปััจเจกชน
หรืือคนกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง อีีกทั้้�งยัังจะต้้องออกเสีียงและเชื่่�อมโยงกัับ
โรคดัังกล่่าวด้้วย

โดยการมีีชื่่�อเรีียกอย่่างเป็็นทางการนั้้�น จะป้้องกัันการใช้้ชื่่�ออื่่�นที่่�อาจ
จะก่่อให้้เกิิดความสัับสน ไม่่ถููกต้้อง หรืือตีีตราใคร อีีกทั้้�งยัังจะช่่วย
เราสร้้างบรรทััดฐานในการตั้้�งชื่่�อสำำ�หรัับเชื้้�อไวรััสสายพัันธ์ุุ�ใหม่่ที่่�อาจ
จะอุุบััติิขึ้้�นในอนาคต” WHO ยกระดัับการเตืือนภััยความเสี่่�ยงการ
ระบาดไปทั่่�วโลกของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่อยู่่ร� ะดัับ “สููงมาก”
ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุด ชี้้�ยอดผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการลุุกลามไปใน
ประเทศต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเรื่่�อง “น่่ากัังวลอย่่างแท้้จริิง” โดย
ล่่าสุุดจำำ�นวนยอดผู้้�เสีียชีีวิติ และผู้้�ติิดเชื้้�อยัังคงเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีียอดผู้้�ติิดเชื้้�อเกืือบ 93,000 ราย และมีียอดผู้้�เสีียชีีวิิตทะลุุเกิิน
3,200 รายแล้้ว (4 มีีนาคม 2563)

เฝ้้ าระวััง COVID-19 ในแบบวิิศวกร
สภาวิิศวกรเชื่่�อว่่าตลอด 2 เดืือนของการแพร่่ระบาด Covid-19
ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ พวกเราวิิศวกรคงได้้ศึึกษา
หาความรู้้� เ กี่่�ยวกัั บ วิิ ธีี ก ารป้้ อ งกัั น ตนเองจากการติิ ด เชื้้�อไวรัั ส
สายพัันธุ์์�ใหม่่ อาการของโรคและการรัักษา ตลอดจนติิดตาม
ข่่าวสารการระบาดและเฝ้้าระวัังตนเองจากพฤติิกรรมเสี่่�ยง แม้้จะ
มีีข้้อถกเถีียงในวงกว้้างถึึงความจำำ�เป็็นในการ “สวมหน้้ากาก
อนามััย” ในที่่�สาธารณะ เพราะหลัังจากที่่� Forbes ได้้เผยแพร่่
บทความของแพทย์์ชื่่�อดัังแห่่งมหาวิิทยาลััยไอโอวา ซึ่่�งแนะนำำ�ว่่า
คนทั่่�วไปที่่�มีีสุุขภาพดีีไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องใส่่หน้้ากากอนามััยเพื่่�อป้้องกััน
COVID-19 ทำำ�เอาคนไทยที่่�คุ้้�นชิินกัับสวมหน้้ากากอนามััย N95
มาตั้้�งแต่่มีวิี กิ ฤตฝุ่่�นจิ๋๋ว� ทะลุุปอด เกิิดอาการสงสััยว่่า “เรายัังจำำ�เป็็น
ต้้องสวมหน้้ากากอนามััยต่่อหรืือไม่่” งานนี้้�บอกได้้เลยว่่า ขึ้้�นอยู่่�
วิิจารณญาณและการป้้องกัันตนเองของคุุณ
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ทว่่าคำำ�แนะนำำ�ที่่�ดีที่่�สุ
ี ดุ จากแพทย์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการแพร่่ระบาด
คืือการหมั่่�นล้้างมืือให้้สะอาดและเช็็ดด้้วยแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�ออย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และงดการสััมผััสมืือโดยตรงกัับใบหน้้า ซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่�ดีที่่�สุ
ี ุด
ในการลดความเสี่่�ยงที่่�จะติิดเชื้้�อและแพร่่เชื้้�อไวรััส สิ่่�งที่่�น่่าสะพรึึงจาก
ข้้อมููลล่่าสุุดไวรััส COVID-19 มีีชีวิี ิตอยู่่�บนพื้้�นผิิวต่่างๆ ได้้นานสููงสุุด
ถึึง 9 วััน ฉะนั้้�นสิ่่�งของใกล้้ตััวที่่�คุุณสััมผััสโดยตรงหรืือมีีโอกาสสััมผััส
มืือผู้้�อื่่�น อย่่างเช่่น โทรศััพท์์มือื ถืือธนบััตร บััตรเครดิิต ปุ่่�มกดเอทีีเอ็็ม
รวมไปถึึงราวจัับบัันได มืือจัับประตูู เมาส์์ คีีย์์บอร์์ด อุุปกรณ์์ใน
ออฟฟิิศ มีีโอกาสปนเปื้้อ� นเชื้้�อไวรััสได้้ทั้้�งสิ้้�น ดัังนั้้�นคุุณต้้องล้้างมืือให้้
สะอาดและเช็็ดด้้วยแอลกอฮอล์์หลัังจากหยิิบจัับวััตถุุต้้องสงสััย
เหล่่านั้้�นทุุกครั้้�ง มาถึึงข่่าวคราวในแวดวงวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีที่่�
สภาวิิศวกรนำำ�มาฝากบ้้าง
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1. เฝ้้ าระวััง COVID-19 แบบเรีียลไทม์์บนแผนที่่� ดิิจิิทััลกัับ
HERE Technologies
คืือพััฒนาแผนที่่�ติิดตามความเคลื่่�อนไหวรายงานยอดผู้้�ติิดเชื้้�อและ
เสีียชีีวิติ ทั่่�วโลกและสถิิติแิ ต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�พบว่่ามีีการแพร่่ระบาดของไวรััส
ผ่่านเว็็บไซต์์
https://developer.here.com/coronavirus/
หน้้าเว็็บไซต์์จะแสดงผลการแพร่่ระบาดและสถิิติิต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นแบบ
เรีียลไทม์์เมื่่�อได้้รับั ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องจากศููนย์์วิทิ ยาศาสตร์์และวิิศวกรรม
ระบบ (CSSE) ที่่� Johns Hopkins University และ DXY โดยรายงาน
ข้้อมููลจำำ�แนกไว้้ ดัังนี้้�
-- ระดัับเมืือง – สหรััฐอเมริิกา แคนาดา และออสเตรเลีีย
-- ระดัับจัังหวััด – จีีน
-- ระดัับประเทศ – ประเทศอื่่�น ๆ
โดย JHU CSSE จะทำำ�การอััพเดทข้้อมููลในช่่วงเวลาทำำ�การของฝั่่�ง
ตะวัันออก ขณะที่่� DXY จะอััพเดทข้้อมููลตลอดเวลา ทีีมงานจะรวบรวม
ข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููลทั้้�งสองที่่� เพื่่�อให้้สามารถรายงานสถานการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� Timeline ที่่�แสดงบนแผนที่่�ทำำ�ให้้คุุณ
ทราบจำำ�นวนตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ถููกต้้องตรงกัับรายงานความคืืบหน้้า
ต่่างๆ ของหน่่วยงานภาครััฐ โดยทางด้้านซ้้ายของหน้้าเว็็บไซต์์จะแสดง
ข้้อมููลที่่�ระบุุไทม์์ไลน์์ (Timeline) กราฟแสดงความคืืบหน้้าสถานการณ์์
เช่่นเดีียวกัันกัับแผนที่่�ทางด้้านขวามืือ ซึ่่�งจะรายงานให้้คุณ
ุ ทราบความ
เคลื่่�อนไหวของสถานการณ์์การติิดเชื้้�อทั่่�วโลกแบบเรีียลไทม์์ และเพื่่�อ
ให้้ผู้้�ใช้้ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างแผนที่่� HERE ยัังมีีแผนจะเผยแพร่่
ซอร์์สโค้้ดโครงการนี้้�ไว้้ที่่� Github ของ HERE อีีกด้้วย

58

2. Monitor Surveillance of the COVID-19
จากสถานการณ์์เกี่่�ยวกัับเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ที่่�ผ่่านมา บุุคลากรทางการแพทย์์ เป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดููแล
กลุ่่�มผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังและผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิดล่่าสุุดคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
และคณะแพทย์์ศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร่่วมกัับ เอไอเอส
โดยนายวสิิษฐ์์ วััฒนศััพท์์ หััวหน้้าฝ่่ายงานปฏิิบััติิการและสนัับสนุุน
ด้้านเทคนิิคทั่่�วประเทศ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของบุุคลากร ทางการ
แพทย์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ควบคุุมสถานการณ์์ในประเทศไทยตลอด
24 ชั่่�วโมง จึึงร่่วมพััฒนาเพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีี 5G และ 4G มาช่่วยเสริิม
ขีี ด ความสามารถการทำำ� งานของหุ่่�นยนต์์ บ ริิ ก ารทางการแพทย์์
ซึ่่�งคิิดค้้นและพััฒนาจากฝีีมืือคนไทยโดย ศาสตราจารย์์ ดร.วิิบููลย์์
แสงวีี ร ะพัั น ธุ์์�ศิิ ริิ อาจารย์์ ป ระจำำ� ภาควิิ ช าวิิ ศ วกรรมเครื่่�องกล
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยและหััวหน้้าศููนย์์
Regional Center of Robotics Technology ศาสตราจารย์์
พญ.นิิจศรีี ชาญณรงค์์ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เชี่่�ยวชาญครบวงจรโรค
หลอดเลืือดสมอง ศาสตราจารย์์ ดร.สุุพจน์์ เตชวรสิินสกุุล คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย นำำ�มาใช้้ติิดตาม
อาการกลุ่่�มผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังและดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
เป็็นครั้้�งแรกของประเทศไทย หุ่่�นยนต์์บริิการทางการแพทย์์นี้้� เริ่่�มต้้น
ได้้คิิดค้้นด้้วยจุุดมุ่่�งหวัังในการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อนำำ�มายกระดัับการ
ให้้บริิการทางการแพทย์์ ซึ่่�งแพทย์์สามารถเข้้าถึึงผู้้�ป่่วยได้้โดยไม่่ต้้อง
สััมผััสหรืืออยู่่�ใกล้้ผู้้�ป่่วย ด้้วยการรัักษาและให้้คำำ�ปรึึกษาผ่่านทางไกล
ผ่่านระบบ Telemedicine ที่่�ตััวหุ่่�นยนต์์ เพื่่�อขยายขีีดความสามารถ
ในการดููแลและรัักษา เมื่่�อมีีปััญหาเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ระบบที่่�พััฒนา
ขึ้้�นนี้้�จะนำำ�มาดััดแปลงเพื่่�อช่่วยเหลืือแพทย์์และพยาบาลสำำ�หรัับดููแล
ผู้้�ติิดเชื้้�อหรืือสงสััยว่่าจะติิดเชื้้�อ ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่�ยงให้้กัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์ ในเบื้้�องต้้นหุ่่�นยนต์์บริิการทางการแพทย์์ เริ่่�มถููกนำำ�ไป
ใช้้งานเพื่่�อเฝ้้าระวัังการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 แล้้ว 3 แห่่ง โดยได้้ทำำ�งาน
ร่่วมกัับนายแพทย์์สมบููรณ์์ ทศบวร ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลนพรััตน
ราชธานีี และนายแพทย์์เขตต์์ ศรีีประทัักษ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักการ
แพทย์์โรงพยาบาลโรคทรวงอก ได้้แก่่
1. โรงพยาบาลราชวิิถีี จำำ�นวน 2 ชุุด เป็็นแบบตั้้�งโต๊๊ะ
2. โรงพยาบาลทรวงอก จำำ�นวน 1 ชุุด เป็็นแบบ
Mobile Robot
3. โรงพยาบาลนพรััตนราชธานีี จำำ�นวน 1 ชุุด เป็็นแบบตั้้�งโต๊๊ะ
นอกจากนี้้�ยัังอยู่่�ในระหว่่างการสร้้างจำำ�นวนมากขึ้้�นและการพััฒนา
โปรแกรมใหม่่โดยเฉพาะ และยัังอยู่่ร� ะหว่่างการเตรีียมความพร้้อมด้้าน
เครืือข่่ายสััญญาณ 5G ไปยัังสถานพยาบาลในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดเพิ่่�มเติิม
อีีกด้้วย

สำำ�หรัับคุุณสมบััติิเด่่นในการใช้้งานหุ่่�นยนต์์บริิการทางการแพทย์์
ในการติิดตามอาการกลุ่่�มผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังและดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ
ไวรััสโควิิด-19 ได้้แก่่
1. ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลางระหว่่างแพทย์์ และกลุ่่�มผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังหรืือ
ผู้้�ป่่วย ได้้สื่่�อสารโต้้ตอบผ่่านระบบ VDO Conference ด้้วยภาพ
ความละเอีียดสููง ช่่วยให้้แพทย์์สามารถคััดกรอง ประเมิินความเสี่่�ยง
ตลอดจนการวิินิิจฉััยโรคเบื้้�องต้้นได้้
2. แพทย์์ พยาบาล สามารถควบคุุมสั่่�งการการทำำ�งานของหุ่่�นยนต์์ได้้
จากระยะไกล เช่่น ติิดตามอาการของผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 โดยไม่่ต้้องเข้้าไปสััมผััสกัับผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังด้้วยตนเอง
3. หุ่่�นยนต์์บริิการทางการแพทย์์ สามารถเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์วััดและ
บัันทึึกสััญญาณชีีพ (Vital sign) เช่่น วััดความดััน, วััดคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ
(ECG), วัั ด ชีี พ จร, วัั ด อุุ ณ หภููมิิ และส่่ ง ต่่ อ ข้้ อ มููลไปยัั ง แพทย์์
เพื่่�อประเมิินผลได้้ทัันทีี (ในส่่วนของหุ่่�นยนต์์ชุุดแรกยัังไม่่ได้้ติิดเครื่่�อง
วััดสััญญาณชีีพนี้้� แต่่ในรุ่่�นถััดไปจะมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เหล่่านี้้�ตาม
ความจำำ�เป็็น) ความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้� ถืือเป็็นการร่่วมทำำ�งานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจาก 4G สู่่� 5G ที่่�จะเสริิมประสิิทธิิภาพการทำำ�งานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
โดยเฉพาะระบบการสื่่�อสารโต้้ตอบผ่่านกล้้อง VDO ความคมชััดสููง
ที่่�ช่่วยให้้การทำำ�งานมีีเสถีียรภาพ และการตอบสนองของหุ่่�นยนต์์
ที่่�รวดเร็็ว และยัังรองรัับจำำ�นวนหุ่่�นยนต์์ที่่�ทำำ�งานพร้้อมกัันได้้มากขึ้้�น
ด้้วย
นัับเป็็นครั้้�งแรกของเมืืองไทยในการพััฒนาหุ่่�นยนต์์ เข้้ามาช่่วยลดอััตรา
ความเสี่่�ยงในการติิดตามเฝ้้าระวัังอาการระหว่่างผู้้�ถููกเฝ้้าระวัังผู้้�ป่่วย
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เช่่น แพทย์์ พยาบาล
รวมถึึงล่่ามภาษาจีีน เนื่่�องจากในปััจจุุบัันยัังต้้องมีีการเฝ้้าระวัังการ
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด ทางการทดสอบเบื้้�องต้้นทำำ�ให้้
เรามั่่�นใจได้้ว่่าเทคโนโลยีี 5G จะมีีบทบาทสำำ�คััญมากกัับวงการแพทย์์
และการให้้บริิการทางการแพทย์์อย่่างไม่่มีีข้้อสงสััย
ที่่�มา :
techoffside.com/2020/02/covid-19-here-technologies/
gqthailand.com/life/article/mask-covid-19
bbc.com/thai/features-51473472
mobileocta.com/chulalongkorn-joins-ais-in-bringing-5g-to-monitor-surveillance-ofthe-covid-19-virus/
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5. ภััยแล้้ง 2020 ปีี 2563
ประเทศไทยอาจต้้องเตรีียมรัับมืือกัับวิิกฤตภััยแล้้งที่่�คาดว่่าจะมีี
ความรุุนแรงมากเป็็นอัันดัับสองในรอบ 40 ปีี นัับตั้้�งแต่่ปีี 2522
เมื่่�อช่่วงต้้นปีี 2020 ข่่าวที่่�ทำำ�ให้้เราตื่่�นตััวเรื่่�องภััยแล้้ง คืือการที่่�
น้ำำ��เค็็มรุุกจนทำำ�ให้้น้ำำ��ประปากร่่อย เป็็นสััญญาณเตืือนว่่าตอนนี้้�
น้ำำ��จืืดในเขื่่�อนมีีปริิมาณน้้อยลงทุุกวััน ประกอบกัับน้ำำ��ทะเลที่่�หนุุน
สููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ น้ำำ��เค็็มจึึงได้้แทรกซึึมเข้้ามาผสมกัับน้ำำ��จืืด จนทำำ�ให้้
รสชาติิของน้ำำ��ประปาในพื้้�นที่่�บางส่่วนมีีรสกร่่อยหรืือเค็็มขึ้้�น แม้้แต่่
ประชาชนทั่่�วไปก็็เริ่่�มตระหนัักได้้ถึึงปััญหานี้้�
การที่่�เราหยิิบยกประเด็็นเรื่่�องน้ำำ��ประปาขึ้้�นมาก็็เพื่่�อจะชี้้�ให้้เห็็นว่่า
วิิ ก ฤตภัั ย แล้้ ง นั้้�นใกล้้ ตัั ว กว่่ า ที่่�ทุุ ก คนคิิ ด มาก ล่่ า สุุ ด กรม
อุุตุุนิิยมวิิทยายัังออกมาคาดการณ์์ว่่าปีี 2563 นี้้� ประเทศไทยจะ
ต้้องเผชิิญฝนแล้้งยาวไปจนถึึงเดืือนมิิถุุนายน เพราะปริิมาณของ
น้ำำ��ฝนนั้้�นต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิถึึง 3-5% ซึ่่�งความแล้้งหนัักนี้้�เข้้าใกล้้กัับ
สถิิติิแล้้งจััดๆ เมื่่�อปีี 2522 หรืือเมื่่�อ 40 ปีีก่่อน
เรีียกได้้ว่่าตอนนี้้�ความต้้องการใช้้น้ำำ��เริ่่�มจะสููงกว่่าปริิมาณน้ำำ��ที่่�เรา
มีี สำำ� รองอยู่่�ขึ้้� นทุุ ก วัั น ๆ น้ำำ��ซึ่่� งถืื อ เป็็ น หนึ่่�งในปัั จ จัั ย สี่่�ของการ
ดำำ�รงชีีวิิต ถึึงเวลาที่่�ทุุกคนต้้องช่่วยกัันปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีประจำำ�วััน
เพื่่�อรัับมืือกัับวิิกฤตภััยแล้้งนี้้�อย่่างจริิงจััง สััญญาณเตืือนภััยแล้้ง
น้ำำ��ในเขื่่�อนทั่่�วประเทศลดลงเข้้าขั้้�นวิิกฤต ฤดููฝนยัังถืือเป็็นเวลาทอง
ในการสะสมน้ำำ��ไว้้สำำ�รองใช้้ในฤดููอื่่�นๆ ที่่�ฝนไม่่ตกด้้วย ทว่่าช่่วงปีี
2562 ที่่�ผ่่านมาปรากฏการณ์์เอลนีีโญได้้เข้้ามาเยืือนประเทศไทย
ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อภููมิิอากาศโดยรวมของพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งและ
ส่่งผลให้้ฝนตกน้้อยกว่่าค่่าเฉลี่่�ยที่่�เคย เป็็นมาประมาณ 10%
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น ปรากฏการณ์์เอลนีีโญ ยัังทำำ�ให้้ฝนทิ้้�งช่่วงนาน
2 เดืือน ในเดืือนมิิถุุนายนและกรกฎาคม 2562 และนั่่�นก็็ทำำ�ให้้
เขื่่�อนมากกว่่า 10 แห่่งมีีปริิมาณน้ำำ��น้้อยลงเรื่่�อยๆ
เมื่่�อฝนตกน้้ อ ย แต่่ ป ริิ ม าณการใช้้ น้ำำ�� ของเรายัั ง เท่่ า เดิิ ม และมีี
แนวโน้้มว่่าจะใช้้น้ำำ��กันั เยอะขึ้้�นเรื่่�อยๆ นั่่�นหมายถึึงคืือการที่่�เราต้้อง
เอาน้ำำ��ที่่�มีีสำำ�รองอยู่่ม� าใช้้ แต่่การเอามาใช้้แล้้วไม่่ได้้เติิมกลัับลงไป
จึึ ง ทำำ� ให้้ ป ริิ ม าณน้ำำ�� ลดน้้ อ ยลงทุุ ก ทีี จากข้้ อ มููลเมื่่�อวัั น ที่่� 1
พฤศจิิกายน 2562 พบว่่าเขื่่�อนภููมิิพล เขื่่�อนสิิริิกิิติ์์� และเขื่่�อน
อุุบลรััตน์์ มีีปริิมาณน้ำำ��สะสมอยู่่�แค่่ประมาณ 5,000 ล้้าน ลบ.ม.
ซึ่่�งน้้อยกว่่าความต้้องการใช้้น้ำำ��จริิงถึึง 3 เท่่า ส่่วนอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาด
ใหญ่่ทั่่�วประเทศก็็มีีปริิมาณน้ำำ��น้้อยกว่่าปีีก่่อนอยู่่�ประมาณ 12%
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ล่่าสุุด ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทยได้้ประเมิินความเสีียหายในช่่วงเดืือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ของเกษตรกรที่่�ปลููกข้้าวนาปีีว่่า
มููลค่่าความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจนั้้�นไม่่ต่ำำ��กว่่า 15,000 ล้้านบาท
ฝนอาจแล้้งขาดช่่วงยาวนานถึึงครึ่่�งปีี 2563 กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา
ยัังคาดการณ์์ว่า่ ประเทศไทยจะต้้องเผชิิญกัับภาวะฝนแล้้งไปจนถึึง
ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 2563 และในช่่วงต้้นปีีฝนก็็จะตกในอััตราที่่�
น้้อยกว่่าค่่าปกติิ 3-5% และเมื่่�อเทีียบปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อนทั้้�งหมด
ในช่่วงเดืือนมกราคม 2562 กัับเดืือนมกราคม 2563 ยัังพบอีีกว่่า
ปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อนในปีีนี้้�น้้อยกว่่าปีีที่่�แล้้วประมาณ 14% สิ่่�งที่่�
น่่ากัังวลมากคืือ หากเราหวัังจะสะสมน้ำำ��ฝนเพื่่�อใช้้ในช่่วงฤดููแล้้ง
แต่่ฝนดัันไม่่ตกตามฤดููหรืือตกมาในปริิมาณน้้อย เมื่่�อเข้้าสู่่�ช่่วง
ฤดููแล้้ ง จริิ ง ๆ ทำำ� ให้้ มีี น้ำำ�� ใช้้ ไ ม่่ เ พีี ย งพอก็็ จ ะทำำ� ให้้ ส ถานการณ์์
ขาดแคลนน้ำำ��จะยิ่่�งรุุนแรงมากขึ้้�น
สััญญาณบ่่งบอกภััยแล้้ง – ค่่าความเค็็มของน้ำำ��มากขึ้้�น ภััยแล้้ง
ที่่�รุุนแรงขึ้้�นที่่�สุุดในรอบ 40 ปีีนี้้� ยัังส่่งผลให้้เกิิดปรากฏการณ์์
น้ำำ��ประปากร่่อยและเค็็ม นั่่�นเพราะพอน้ำำ��จืืดในเขื่่�อนลดน้้อยลง
ประกอบกัับที่่�น้ำำ��ทะเลหนุุนสููงขึ้้�น ความเค็็มจึึงเข้้ามาปนกัับน้ำำ��จืืด
และผ่่านเข้้ามาในระบบผลิิตน้ำำ��ประปาทำำ�ให้้รสชาติิของน้ำำ��ประปา
ในพื้้�นที่่�ฝั่่�งตะวัันออกของแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยามีีรสกร่่อยหรืือเค็็มใน
บางพื้้�นที่่� อย่่างไรก็็ตาม กรมชลประทานได้้เร่่งผัันน้ำำ��บางส่่วนจาก
แม่่น้ำำ��แม่่กลองมายัังแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาเพื่่�อเจืือจางและดัันน้ำำ��เค็็ม
ออกไปให้้มากที่่�สุุด แต่่ทั้้�งหมดก็็อาจจะไม่่รัับประกัันว่่าปััญหา
น้ำำ��เค็็มนี้้�จะไม่่เกิิดขึ้้�นอีีก นั่่�นเพราะน้ำำ��ในเขื่่�อนเราก็็น้้อยลงเรื่่�อยๆ
ส่่วนน้ำำ��ทะเลก็็หนุุนขึ้้�นสููงได้้เรื่่�อยๆ อีีกเหมืือนกััน จากการตรวจสอบ
พบว่่า ในน้ำำ��ประปาตอนนี้้�มีีค่่าของเกลืือผสมอยู่่�ที่่� 400 – 800
มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร ซึ่่�งปกติิจะอยู่่�ที่่� 100 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตรเท่่านั้้�น
ทว่่าในหนึ่่�งวัันเราไม่่ได้้รัับโซเดีียมจากที่่�เดีียว แม้้ว่่าคนที่่�สุุขภาพดีี
จะยัังดื่่�มน้ำำ��ประปารสปะแล่่มๆ นี้้�ได้้ แต่่ก็็อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพได้้ในระยะยาว ส่่วนคนที่่�จะได้้รับั ผลกระทบเต็็มๆ จากกรณีีนี้้�
ก็็คืือผู้้�ป่่วยโรคไต โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน โรคหััวใจ
โรคทางสมอง ผู้้�สููงอายุุรวมถึึงเด็็กเล็็ก จึึงควรหลีีกเลี่่�ยง

รัับมืือภััยแล้้งในรอบ 40 ปีีด้้วยวิิธีี URD
สถานการณ์์น้ำำ��ประปากร่่อยและเค็็มเช่่นนี้้�คงจะอยู่่�กับั เรายาวไปถึึง
เดืือนพฤษภาคม 2563 เลยทีีเดีียว สภาวิิศวกรขอชวนเพื่่�อนสมาชิิก
ร่่วมกัันรัับมืือกัับวิิกฤตภััยแล้้งด้้วยวิิธีี URD ซึ่่�งไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ยากเกิินไป
สำำ�หรัับทุุกคน เพราะทุุกอย่่างเริ่่�มต้้นที่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
การใช้้น้ำำ��ในชีีวิิตประจำำ�วัันผ่่านแนวคิิด URD ที่่�ย่่อมาจาก U =
Useful คุ้้�มค่่า R = Reserve คาดการณ์์ และ D = Detect ควบคุุม
แนวคิิ ด URD นี้้�ยัั งสามารถประยุุ กต์์ ใช้้ ได้้ กัับหน่่ วยครัั วเรืื อน
เกษตรกรรม และภาคอุุตสาหกรรม เพราะร่่วมกัันทั้้�งหมดนี้้�เราก็็
จะช่่วยบรรเทาความรุุนแรงของวิิกฤตน้ำำ��ในด้้านต่่างๆและช่่วย
ประสานให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในระยะยาวได้้ด้้วย
U = Useful ใช้้อย่่างคุ้้�มค่่า
หลัักการที่่�ง่่ายและทำำ�ได้้ทัันทีี เริ่่�มจากปรัับพฤติิกรรมของเราเอง
โดยดึึงหลัักการของการ Reduce, Reuse, Recycle เข้้ามาช่่วย
เช่่น Reduce ใช้้แก้้วรองน้ำำ��เพื่่�อบ้้วนปาก แทนการใช้้มืือรองน้ำำ��
จากก๊๊อก ช่่วยประหยััดน้ำำ��ได้้มากถึึง 30 ลิิตรต่่อครั้้�ง ปิิดฝัักบััว
ทุุกครั้้�งที่่�ถููสบู่่� ช่่วยประหยััดน้ำำ��ได้้ถึึง 60 ลิิตร Reuse น้ำำ��ทิ้้�งจาก
ท่่อแอร์์ ที่่� เคยปล่่อยไหลให้้เสีียของ หาถัังมารองแล้้วนำำ�ไปรด
น้ำำ��ต้้นไม้้ได้้ น้ำำ��จากการล้้างผัักหรืือผลไม้้แทนที่่�จะเททิ้้�งก็็นำำ�ไป
รดน้ำำ��ต้้นไม้้หรืือใช้้ทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�นอกบ้้านได้้ Recycle
เรีียนรู้้�วิิธีีนำำ�น้ำำ��เสีียจากครััวเรืือน เช่่น น้ำำ��จากการอาบน้ำำ��ด้้วยการ
ติิดตั้้�งถัังพัักน้ำำ�� ก่่อนจะปล่่อยไปยัังแปลงผัักสวนครััวในบ้้าน
R = Reserve คาดการณ์์เพื่่�อสำำ�รองน้ำำ��
การคาดการณ์์ถึึงปริิมาณน้ำำ��ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ในสถานการณ์์ต่่างกััน
จะช่่วยให้้มีกี ารจััดสรรน้ำำ��และสำำ�รองน้ำำ��ไว้้ใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หากเกิิดวิิกฤตก็็จะทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ใช้้อย่่างพอเพีียง ในครััวเรืือนอาจเริ่่�ม
ที่่�การคำำ�นวณปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้เพื่่�ออุุปโภค บริิโภค ซึ่่�งจะต่่างกัันตาม
จำำ�นวนคนในครอบครััวและลัักษณะการใช้้งาน แต่่โดยเฉลี่่�ยความ
ต้้องการน้ำำ��ต่อ่ คนต่่อวัันจะอยู่่�ที่่� 50-250 ลิิตร นำำ�ไปสู่่ก� ารหาขนาด
ถัั ง เก็็ บ น้ำำ��ที่่� เหมาะสม เพื่่�อให้้ มีี น้ำำ��สำำ� รองใช้้ เ พีี ย งพอ ซึ่่�งการ
คาดการณ์์สำำ�หรัับภาคเกษตรกรรมเป็็นเรื่่�องของการวางแผนที่่�จะ
เพาะปลููกพืืชตลอดทั้้�งปีี อย่่างการวางแผนปลููกพืืชที่่�ใช้้น้ำำ��น้้อยใน
ฤดููแล้้ง การสร้้างสระน้ำำ��ชั่่�วคราว เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�สำำ�รองน้ำำ�� หรืือ
การทำำ�นาขั้้�นบัันได ยกหััวคัันนาสููงและกว้้าง เพื่่�อกัักเก็็บน้ำำ��ฝนที่่�
ตกลงมาไว้้ในท้้องนา

D = Detect ควบคุุมและวางแผนการใช้้น้ำำ��
การใช้้ ท รัั พ ยากรน้ำำ��ต้้ อ งรู้้�จัั ก บริิ ห าร วางแผน และควบคุุ ม
พฤติิกรรมการใช้้น้ำำ��ของตนเอง เพื่่�อที่่�จะไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการเสีียสมดุุล
ของการใช้้น้ำำ��ในแต่่ละเดืือน จนส่่งผลกระทบถึึงแหล่่งน้ำำ�� เช่่น หมั่่�น
ตรวจสอบข้้อมููลการใช้้น้ำำ��ภายในบ้้านว่่ามีีตััวเลขผิิดปกติิในแต่่ละ
เดืือนหรืือไม่่ ตรวจเช็็กท่่อ หากพบการรั่่�วซึึมต้้องรีีบแก้้ไข ไม่่ให้้เกิิด
การสููญเสีียน้ำำ��โดยเปล่่าประโยชน์์ ด้้านเกษตรกรอาจต้้องควบคุุม
การใช้้น้ำำ��ในการทำำ�การเกษตรแต่่ละส่่วน เพื่่�อบริิหารน้ำำ��ที่่�สำำ�รองไว้้
ใช้้อย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด ในขณะที่่�โรงงานอุุตสาหกรรมต้้องมีีการควบคุุม
การใช้้น้ำำ��ในการผลิิตตลอดทั้้�งปีี
ที่่�มา :
thematter.co/brandedcontent/eastwater-urd-01/98224
workpointnews.com/2020/01/07/drought-4/
thainews.prd.go.th/th/news/detail/TNECO6108270010020
www.bbc.com/thai/thailand-51004534 bit.ly/2RDNzdU
bit.ly/30MpcPG
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ERDAY
“วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ คืื อ ศาสตร์์ แ ละศิิ ล ป์์
ที่่� บรรพบุุ รุุ ษของเราใช้้ เป็็ นเครื่่� องมืื อ
ในการทำำ�สิ่่� งที่่�เคยเป็็ นไปไม่่ได้้ในวัันวาน...
ให้้กลายมาเป็็นความจริิง”
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WHAT IS ENGINEERING?
วิิศวกรรมศาสตร์์

1. ความหมายของวิิศวกรรมศาสตร์์
1) ‘วิิศวกรรมศาสตร์์’ หรืือ ‘Engineering’ ในภาษาอัังกฤษ
มีีรากศััพท์์มาจากภาษาละติินว่่า ‘ingenium’ ซึ่่�งแปลว่่า
ความสามารถตามธรรมชาติิ ความเป็็นอััจฉริิยะที่่�ติิดตััวมา
โดยกำำ�เนิิดหรืือการคิิดประดิิษฐ์์สิ่่�งใหม่่ๆ คำำ�ว่่า ingenium
แผลงมาจากศััพท์์เดิิมว่่า ‘eignere’ หรืือ ‘genere’ ซึ่่�งแปลว่่า
‘ผลิิต ประดิิษฐ์์ สร้้าง หรืือทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�น’
2) Engineering Council for Professional Development
แห่่งสหรััฐอเมริิกา ได้้ให้้ความหมายของ engineering
ไว้้ดัังนี้้� “การสร้้างสรรค์์โดยการนำำ�เอาหลัักวิิทยาศาสตร์์
มาใช้้ออกแบบและพััฒนาสิ่่�งก่่อสร้้าง เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์
หรืือกระบวนการผลิิต หรืือกิิจกรรมใดๆ ซึ่่�งใช้้สิ่่�งต่่างๆ เหล่่า
นี้้�อย่่างเดีียวกัันหรืือหลายอย่่างรวมกััน หรืือการก่่อสร้้าง
และการใช้้งานสิ่่�งเหล่่านี้้�ให้้ประโยชน์์ให้้เต็็มที่่� หรืือการ
พยากรณ์์การทำำ�งานของสิ่่�งเหล่่านี้้�ภายใต้้สภาวะของการใช้้
งาน ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ก็็เพื่่�อให้้สิ่่�งต่่างๆ ดัังกล่่าวมาแล้้วทำำ�งาน
ตามหน้้ า ที่่�ที่่�ออกแบบมาให้้ ทำำ� ให้้ เ ป็็ น การคุ้้�มค่่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์์และปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิิน”

2. วิิศวกรและการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ทางด้้านวิิศวกรรม
ในชีีวิิตประจำำ�
1) วิิศวกร คืือผู้้�ทำำ�งานสร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�จะช่่วยอำำ�นวย
ความสะดวกและเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม โดยอาศััย
พื้้�นฐานความรู้้�ทั้้�งทางด้้านประยุุกต์์วิิทยา (เทคโนโลยีี)
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเศรษฐศาสตร์์มาใช้้ใน
การทำำ�งาน โดยแนวปฏิิบัติั ิ (practice) ทางวิิทยาศาสตร์์
มีี ก ระบวนการส่่ ว นใหญ่่ เ หมืื อ นกัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ ท าง
วิิศวกรรมศาสตร์์ กล่่าวคืือ ทั้้�งสองศาสตร์์มีีการพััฒนา
และใช้้โมเดลในการดำำ�เนิินงาน มีีการออกแบบและ
ลงมืือค้้นคว้้าวิิจััยเพื่่�อรวบรวมข้้อมููล และวิิเคราะห์์
ข้้อมููลดัังกล่่าวทั้้�งวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์
ต้้องการความรู้้�ทางคณิิตศาสตร์์ในการคำำ�นวณนอกจากนี้้�
ทั้้�งนัักวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรมีีการใช้้หลัักฐานในการ
ยืืนยัันแนวคิิดซึ่่�งอาจเป็็นคำำ�ตอบของข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับ
ธรรมชาติิหรืือปััญหาและสุุดท้้ายต้้องมีีการประเมิินและ
สื่่�อสารแนวคิิดดัังกล่่าว
2) แต่่อย่่างไรก็็ตาม แนวปฏิิบััติิทั้้�งสองมีีความแตกต่่าง
กัันอยู่่� 2 ประการ คืือ
1. ในขณะที่่�วิิชาวิิทยาศาสตร์์ พยายามตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อ
เรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจธรรมชาติิ ทว่่าวิิศวกรรมศาสตร์์
พยายามนิิยามปััญหาซึ่่�งเกิิดจากความไม่่พอใจและ
ต้้องการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของมนุุษย์์
2. ผลลััพธ์์ของการทำำ�งานทางวิิทยาศาสตร์์คือื การสร้้าง
คำำ�อธิิบายเพื่่�อตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ ในขณะ
ที่่�ผลลััพธ์์ของการทำำ�งานทางวิิศวกรรมศาสตร์์คือื วิิธีกี าร
แก้้ปััญหาเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของมนุุษย์์ และวิิธีี
การดัังกล่่าวจะนำำ�มาซึ่่�งผลผลิิตที่่�เป็็นเทคโลยีีใหม่่หรืือ
นวััตกรรม
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3) วิิศวกร เป็็นอาชีีพที่่�เป็็นเบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จของการคิิดค้้น
สิ่่�งประดิิษฐ์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมใหม่่ๆ ตลอดจนการนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ในภาคธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม สัังคมและตััวเรา
ทุุกๆคน อาจกล่่าวได้้ว่่า วิิศวกรเป็็นกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีี “บทบาท
สำำ�คััญ” ในยุุค Thailand 4.0 ที่่�ต้้องอาศััยความคิิดสร้้างสรรค์์
และน่่าตื่่�นเต้้นมากที่่�สุุดวิิชาชีีพหนึ่่�ง เพราะวิิศวกรทำำ�หน้้าที่่�
วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ แก้้ไขปััญหา และสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ใหม่่ ๆ หรืื อ ออกแบบ สร้้ า งให้้ สิ่่� งที่่�มีี อ ยู่่� แ ล้้ ว ดีี ก ว่่ า เดิิ ม
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงานสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะ จะเห็็นว่่างาน
ทางศิิลปะนั้้�นเกี่่�ยวพัันกัับงานสร้้างสรรค์์ทางความคิิดและ
ทางอารมณ์์ แต่่ในทางกลัับกััน งานสร้้างสรรค์์ทางวิิศวกรรมนั้้�น
เกี่่�ยวพัันกัับสิ่่�งที่่�จัับต้้องได้้ “ใช้้ได้้จริิง” เป็็นพื้้�นฐานจำำ�เป็็นและ
มีีบทบาทในการกำำ�หนดลัักษณะชีีวิิตความเป็็นอยู่่�และความ
เป็็นไปของสัังคม เช่่น การออกแบบเครื่่�องใช้้ที่่�อยู่่�รอบตััวทั้้�ง
ในบ้้านและสำำ�นัักงาน เครื่่�องบิิน รถยนต์์และการออกแบบ
อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ทางการแพทย์์ สิ่่�งของที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันทั้้�งที่่�
เราสััมผััส ได้้ยิินมองเห็็นล้้วนเป็็นผลงานการออกแบบและ
ประดิิษฐ์์ของวิิศวกรทั้้�งสิ้้�นงานประดิิษฐ์์และออกแบบของ
วิิ ศ วกรเป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญ ที่่�สุุ ด ส่่ ว นหนึ่่�งที่่�ใช้้ ใ นการ
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ขัับเคลื่่�อนสัังคมทั้้�งทางด้้านความเป็็นอยู่่� สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ
และความปลอดภััยในชีีวิิต
4) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในยุุคปััจจุุบันั ที่่� Internet of Thing (IoT)
เริ่่�มมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั มากขึ้้�นต่่อการดำำ�รงชีีวิติ ของมนุุษย์์ซึ่่�งก็็คือื
การใช้้เทคโนโลยีีช่ว่ ยให้้สิ่่�งของต่่างๆ สามารถแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ระหว่่างกัันได้้เอง ผ่่านเครืือข่่ายมีีสาย หรืือเครืือข่่ายไร้้สาย
ทำำ�ให้้การทำำ�งานของสิ่่�งต่่างๆ ชาญฉลาดขึ้้�น และอำำ�นวยความ
สะดวกในการใช้้ ชีี วิิ ต ได้้ ม ากขึ้้�น ซึ่่�งถ้้ า เป็็ น ก่่ อ นหน้้ า นี้้�
เราอาจนึึกไม่่ออกว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�จะมีีหน้้าตาแบบไหน หรืือจะมีี
ของแบบนี้้�อยู่่�จริิงๆ หรืือเปล่่า แต่่ในวัันนี้้�เราได้้เห็็นแล้้วว่่า
สิ่่�งของที่่�ผลิิ ต ขึ้้�นมาเริ่่�มมีี ก ารใส่่ ร ะบบปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์
(Artificial Intelligent) และการเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตเข้้าไป
จากนาฬิิกาหรืืออุุปกรณ์์ขนาดเล็็ก (Wearables) เป็็นบ้้าน
ทั้้�งหลััง (Smart home) จากระบบจััดการฟาร์์ม (Smart
farming) เป็็นระบบจััดการเมืืองทั้้�งเมืือง (Smart City)
ที่่�ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของเราทุุกคนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นในอนาคต

3. บทสรุุป
1) วิิศวกรรมศาสตร์์ (Engineering)
เป็็นสาขาความรู้้�และวิิชาชีีพเกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์ใช้้ประยุุกต์์
วิิทยา (เทคโนโลยีี), วิิทยาศาสตร์์ และความรู้้�ทางคณิิตศาสตร์์
เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์จากกฎทางธรรมชาติิและทรััพยากรทาง
กายภาพให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่�อช่่วยในการออกแบบและ
ประยุุกต์์ใช้้วััสดุุ โครงสร้้าง เครื่่�องจัักรเครื่่�องมืือ ระบบ และ
กระบวนการ เพื่่�อการตอบสนองต่่อจุุดประสงค์์ที่่�ต้้องการได้้
อย่่างปลอดภััยและเชื่่�อถืือได้้
2) วิิศวกร (Engineer)
คืือประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ เพื่่�อการหาทาง
แก้้ปัญ
ั หาที่่�เหมาะสมต่่อความต้้องการ หรืือเพื่่�อการพััฒนางาน
ที่่�รัับผิิดชอบให้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น นอกจากวิิศวกรมีีความจำำ�เป็็นยวดยิ่่�งที่่�
จะต้้องมีีความรู้้�ความชำำ�นาญในศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ออกแบบในโครงการของตนแล้้ว ต่่อไปในอนาคตวิิศวกรจะ
ต้้องมีีความรู้้�มีคี วามเชี่่�ยวชาญหลายๆ ด้้าน (Multidisciplinary)
ในคนเดีียวกัันด้้วย ถึึงจะตอบโจทย์์เทรนด์์วิิศวกรในยุุคใหม่่
3) ดัังนั้้�นวิิศวกรจำำ�ต้้องเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ ทั้้�งเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมตลอดวิิชาชีีพของตน (Lifelong Learning) เพราะ
วิิศวกรเป็็นกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีี “บทบาทสำำ�คััญ” ในยุุค Thailand
4.0 นั่่�นเอง

67

Engineering: Past, Present,
and Future Perspectives
1. From Military Engineering to Sustainable
 Engineering
1) อาชีีพวิิศวกรรมในสมััยเริ่่�มแรกนั้้�นเกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิิดกัับ
การทหาร กล่่าวคืือ เป็็นงานในลัักษณะของการสร้้างอาวุุธสงคราม
เช่่น เครื่่�องยิิงก้้อนหิิน ปืืนใหญ่่ เครื่่�องกระทุ้้�งประตููเมืือง การก่่อสร้้าง
กำำ�แพง ป้้อมยาม คููเมืือง เป็็นต้้น ดัังนั้้�นวิิศวกรรุ่่�นแรกคืือ วิิศวกร
การทหาร (Military Engineer) วิิศวกรเหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่จะเป็็นทหาร
ซึ่่�งจะต้้องเข้้าร่่วมรบในสงคราม แต่่หน้้าที่่�พิิเศษที่่�แตกต่่างจากทหาร
อื่่�นๆ คืือต้้องทำำ�การประดิิษฐ์์อาวุุธและสร้้างสรรค์์สิ่่�งต่่างๆ
2) ต่่อมาถึึงสมััยที่่�อำำ�นาจของเจ้้าผู้้�ครองนครและอาณาจัักรต่่างๆ
ถึึงจุุดเสื่่�อมโทรม การพาณิิชยกรรมได้้เจริิญรุ่่�งเรืืองแทนที่่�การรบ
เพื่่�อขยายอาณาเขตในราวปีี ค.ศ. 1750 ตรงกัับสมััยกรุุงศรีีอยุุธยา
ตอนปลาย จึึงเกิิดมีีวิิศวกรพลเรืือน (Civil Engineer) ซึ่่�งทำำ�งาน
ในส่่วนอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทหารโดยตรง เช่่น การสร้้างถนน
ขุุดคลอง เป็็นต้้น และวิิศวกรเหล่่านี้้�ได้้รวมตััวกัันจััดตั้้�งเป็็นสถาบััน
Institute of Civil Engineer (London) ขึ้้�นในปีี ค.ศ. 1828
3) ยิ่่�งการพาณิิชยกรรมและอุุตสาหกรรมเจริิญรุ่่�งเรืืองยิ่่�งขึ้้�นเท่่าไร
ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องจำำ�แนกสาขาเฉพาะของวิิศวกรยิ่่�งมีีมากขึ้้�น
เท่่านั้้�น เมื่่�อการใช้้เครื่่�องจัักร เครื่่�องกลมีีมากขึ้้�น วิิศวกรพลเรืือน
ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องจัักรกลก็็มากขึ้้�นไปด้้วย วิิศวกรพลเรืือน
จำำ�นวนหนึ่่�งจึึงแยกตนเองออกมาตั้้�งเป็็นสาขาใหม่่ คืือ วิิศวกรรม
เครื่่�องกล (Mechanical Engineering)
4) วิิศวกรรมเครื่่�องกล (Mechanical Engineering) จะทำำ�งานเกี่่�ยวกัับ
เครื่่�องจัั ก รกำำ� เนิิ ด พลัั ง (engine) เครื่่�องจัั ก รแปรรููปวัั ส ดุุ แ ละ
ผลิิตสิินค้้า โรงงานขนาดใหญ่่ และอุุปกรณ์์ขนย้้ายวััสดุุ (material
handling equipment) และความหมายของวิิศวกรรมพลเรืือน
แต่่เดิิม (Civil Engineering) นั้้�นก็็เปลี่่�ยนมาหมายความถึึงวิิศวกรรม
โยธา ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้างอาคาร ถนน คลอง ฯลฯ และยัังคง
ใช้้คำำ�ว่่า Civil เหมืือนเดิิม ในสมััยต่่อมาเมื่่�อพลัังงานไฟฟ้้าเป็็นที่่�รู้้�จััก
กัันแพร่่หลาย วิิศวกรเครื่่�องกลบางกลุ่่�มที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเครื่่�องจัักร
กำำ�เนิิดไฟฟ้้า และระบบการจ่่ายกระแสไฟฟ้้าก็็แยกสาขาออกเป็็น
วิิศวกรรมไฟฟ้้า (Electrical Engineering) เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งสาขา
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5) จากเดิิมวิิศวกรรมศาสตร์์ที่่�มีเี พีียง 3 สาขาหลััก คืือ วิิศวกรรมโยธา,
วิิศวกรรมเครื่่�องกล และวิิศวกรรมไฟฟ้้า ต่่อมาวิิศวกรรมศาสตร์์จึงึ มีี
สาขาย่่อยอื่่�นๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น วิิศวกรรมอุุตสาหการ (Industrial
Engineering), วิิศวกรรมเคมีี (Chemical Engineering), วิิศวกรรม
เหมืืองแร่่และโลหะวิิทยา (Mining and Metallurgical Engineering),
วิิศวกรรมการเดิินอากาศ (Aeronautical Engineering), วิิศวกรรม
การเกษตร (Agricultural Engineering), วิิศวกรรมเครื่่�องกลเรืือ
(Marine Engineering), วิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic
Engineering), วิิศวกรรมนิิวเคลีียร์์ (Nuclear Engineering),
วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม Environmental Engineering), วิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ (Computer engineering), วิิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunications engineering) เป็็นต้้น
6) ปััจจุุบัันวิิชาชีีพทางวิิศวกรรมเดิินทางมาถึึงจุุดเปลี่่�ยนครั้้�งสำำ�คััญ
จากจุุดเริ่่�มต้้นที่่�เราเคยพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางวิิศวกรรมเพื่่�อต่่อสู้้�
ในการทำำ�ศึึกสงคราม ตามมาด้้วยการแข่่งขัันเพื่่�อชิิงความเป็็นเจ้้า
ทั้้�งบนพื้้�นโลก ใต้้ผิิวน้ำำ�� บนท้้องฟ้้า ไปจนถึึงในอวกาศ เราห้ำำ��หั่่�นกััน
ด้้วยการพััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิศวกรรมศาสตร์์ เทคโนโลยีี
สารสนเทศ ตลอดจนนวััตกรรมใหม่่ๆ ผ่่านการปฏิิวััติิอุตุ สาหกรรมที่่�
ดำำ�เนิินมาถึึงครั้้�งที่่� 4 ในระยะเวลาเพีียง 200 ปีี ผลัักดัันให้้เกิิด
ระบบอััตโนมััติิ และหุ่่�นยนต์์มาใช้้ในกระบวนการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการผลิิต (Productivity) จนทำำ�ให้้เกิิดการผลิิตแบบ
เป็็นจํํานวนมาก (Mass Production) เพื่่�อตอบสนองการบริิโภคที่่�
เติิบโตอย่่างรวดเร็็วเกิินความต้้องการที่่�แท้้จริิง

7) สิ่่�งเหล่่านี้้�เองได้้ก่่อให้้เกิิดปััญหา Overconsumption หรืือ
วิิกฤตการณ์์ที่่�ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ใช้้แล้้วหมดไป (Non-Renewable
Resources) อาทิิ แร่่ โลหะ ก๊๊าซธรรมชาติิ น้ำำ��มัันปิิโตรเลีียม และ
ถ่่านหิิน ถููกนำำ�มาใช้้งานมากเกิินกว่่าที่่�ระบบนิิเวศจะสามารถสร้้าง
ทรััพยากรดัังกล่่าวขึ้้�นมาทดแทนส่่วนที่่�ถููกใช้้งานไปได้้ทััน เนื่่�องจาก
ระยะเวลาของกระบวนการทดแทนนั้้�น ยาวนานเกิินกว่่าหนึ่่�งชั่่�วอายุุ
คนหรืื อ อาจใช้้ เ วลาเป็็ น หมื่่�นปีี จนมนุุ ษ ย์์ เ รามิิ อ าจรั้้�งรอให้้
กระบวนการทางธรรมชาติิสรรค์์สร้้างทรััพยากรดัังกล่่าวขึ้้�นมาใหม่่
ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ปัั ญ หาขึ้้�นมากมายกัั บ สิ่่�งแวดล้้ อ ม โดยเฉพาะการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) หรืือสภาวะโลกร้้อน
ซึ่่�งกลายมาเป็็นปััญหาในระดัับโลกที่่�กำำ�ลัังรอคอยการแก้้ไขปััญหา
จากทุุกภาคส่่วน นำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนโดยใช้้หลัักทางวิิศวกรรม
เพื่่�อร่่วมกัันกอบกู้้�โลกใบนี้้�
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2. Geoengineering Climate Solutions
1) ถึึงเวลาแล้้วหรืือยัังที่่�เราเหล่่าวิิศวกรจะต้้องนำำ�เอาองค์์ความรู้้�
ทางวิิศวกรรมเพื่่�อมาร่่วมกัันกอบกู้้�โลกใบนี้้� โดยการลดผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change Mitigation)
ซึ่่�งเป็็นการแทรกแซงเพื่่�อลดความรุุนแรงและควบคุุมอััตราการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิ อ ากาศในระยะยาว หมายรวมถึึ ง
ยุุทธศาสตร์์สำำ�หรัับลดกิิจกรรมของมนุุษย์์ในการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก (Greenhouse Gas) อัันเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งของการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศ
2) เมื่่�อไม่่นานนี้้� ทีีมนัักวิิทยาศาสตร์์จากมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด
ของสหรััฐฯ เผยว่่า ได้้เตรีียมการจะทดลองฉีีดพ่่นสารเคมีีในชั้้�น
บรรยากาศโลกในเร็็วๆ นี้้� เพื่่�อศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ในการใช้้
สารบางชนิิดสะท้้อนแสงอาทิิตย์์ให้้กลัับคืืนสู่่�อวกาศ ซึ่่�งคาดว่่า
จะทำำ�ให้้โลกเย็็นลงและบรรเทาความรุุนแรงของภาวะโลกร้้อน
3) มีีการเปิิดเผยถึึงโครงการวิิจัยั ดัังกล่่าวในวารสาร Environmental
Research Letters ซึ่่�งทีีมนัักวิิทยาศาสตร์์ของฮาร์์วาร์์ดเสนอให้้
ฉีีดพ่่นสารจำำ�พวกละอองลอยซััลเฟต (Sulfate Aerosol) ปริิมาณ
หลายล้้านตัันในบรรยากาศชั้้�นสตราโตสเฟีียร์์ (Stratosphere)
เพื่่�อให้้ลดความร้้อนแรงของแสงอาทิิตย์์ลงได้้อย่่างรวดเร็็ว สอดคล้้อง
กัับความจำำ�เป็็นของมนุุษย์์ที่่�ต้้องเร่่งแก้้ไขภาวะโลกร้้อนในขั้้�นวิิกฤต
ให้้ได้้อย่่างเร่่งด่่วน
4) การทดลองนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการ SCoPEx ของมหาวิิทยาลััย
ฮาร์์ ว าร์์ ด ซึ่่�งมุ่่�งหาหนทางยัั บ ยั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิิอากาศ ตามหลัักการ “วิิศวกรรมโลก” (Geoengineering)
โดยมนุุษย์์ใช้้เทคโนโลยีีเข้้าแทรกแซงและควบคุุมระบบภููมิิอากาศ
ของโลกในวงกว้้าง เพื่่�อหยุุดยั้้�งภััยพิิบััติิที่่�เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
อุุ ณ หภููมิิ โ ลกในทุุ ก ปีี ซึ่่�งเป็็ น การทำำ� งานร่่ ว มกัั น ระหว่่ า งทีี ม
นัักวิิทยาศาสตร์์ ทีีมวิิศวกร และนัักสัังคมศาสตร์์
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5) ทีีมผู้้�วิจัิ ยั อ้้างว่่า การใช้้ฝููงบิินของเครื่่�องบิินที่่�ออกแบบมาเป็็นพิิเศษ
ออกปฏิิบัติั กิ ารฉีีดพ่่นสารเคมีีสะท้้อนแสงอาทิิตย์์เป็็นระยะนัับหลาย
พัันครั้้�งต่่อปีีนั้้�น มีีความเป็็นไปได้้สููงในทางปฏิิบััติิ และมีีต้้นทุุน
ตํ่่�าพอที่่�ชาติิ ต่่ า งๆ จะร่่ ว มกัั น แบกรัั บ ภาระทางการเงิิ น นี้้�ได้้
โดยประมาณการว่่ามีีค่่าใช้้จ่่ายตกปีีละ 3,500 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
เท่่านั้้�น ซึ่่�งนัับว่่าน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับงบประมาณที่่�ทั่่�วโลกใช้้พัฒ
ั นา
พลัังงานสีีเขีียวอยู่่�แล้้วถึึงปีีละ 5 แสนล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
6) สำำ� หรัั บ การทดลองขั้้�นต้้ น นี้้� จะใช้้ บ อลลููนนำำ� สารแคลเซีี ย ม
คาร์์บอเนตหรืือหิินปููนที่่�อยู่่�ในรููปของควัันละอองลอยขึ้้�นไปฉีีดพ่่นที่่�
ระดัับความสููงราว 20 กิิโลเมตรเหนืือพื้้�นโลก โดยจะยัังใช้้สารดัังกล่่าว
ในปริิมาณไม่่มากนััก จากนั้้�นบอลลููนจะบิินตรวจตราภายในกลุ่่�มควััน
ละอองลอยดัังกล่่าวเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงพฤติิกรรม
ของอนุุภาคละอองลอยและความเปลี่่�ยนแปลงในชั้้�นบรรยากาศที่่�
เกิิดขึ้้�นหลัังจากนั้้�น
7) นัักวิิทยาศาสตร์์บางส่่วนมองว่่า แม้้ในอนาคตจะพบว่่าวิิธีีการนี้้�
ใช้้ได้้ผลและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดอัันตราย แต่่ก็เ็ ป็็นเพีียงทางเลืือกเสริิมในการ
ลดโลกร้้อนเท่่านั้้�น เพราะมนุุษย์์ยัังคงต้้องจััดการกัับต้้นเหตุุของ
ปััญหาที่่�ยัังไม่่ถููกขจััดไป นั่่�นก็็คือื การปล่่อยคาร์์บอนสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ
ที่่�ไม่่มีีวี่่�แววว่่าจะลดลง นอกจากนี้้� การฉีีดพ่่นสารเคมีีลดโลกร้้อน
ยัังไม่่ช่่วยแก้้ไขผลพวงจากการปล่่อยคาร์์บอน เช่่น การที่่�นํ้้�าทะเลมีี
สภาพเป็็นกรดได้้
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มีีสถานะเป็็นนิิติิบุุคคล มีีประวััติิความเป็็นมาจากในอดีีตวิิศวกรไทย
ได้้รวมตััวกัันภายใต้้สถาบัันวิิชาชีีพคืือ วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (วสท.) ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2486 ต่่อมา รััฐบาลได้้ตรา
พระราชบััญญััติิควบคุุมการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม พ.ศ. 2505 ขึ้้�น
เมื่่�อสภาพเศรษฐกิิจสัังคมมีีการเปลี่่�ยนแปลง มีีความต้้องการวิิศวกรมากขึ้้�น
จึึงมีีการเร่่งผลิิตวิิศวกร เป็็นผลให้้งานวิิศวกรรมมีีปัญ
ั หาเรื่่�องคุุณภาพงาน
จำำ�เป็็นต้้องมีีการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ทางด้้านจรรยาบรรณและมีีการพััฒนา
วิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�อง ครั้้�นเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�รุุนแรงหลายครั้้�งจนมีี
ผลกระทบต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของวิิชาชีีพวิิศวกรรม อาทิิ เหตุุการณ์์จาก
รถบรรทุุ ก แก๊๊ ส ระเบิิ ด ที่่�ถนนเพชรบุุ รีี ตัั ด ใหม่่ เ มื่่�อปีี พ.ศ. 2532
ไฟไหม้้โรงงาน อาคารถล่่มที่่�จัังหวััดนครราชสีีมา ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความ
สููญเสีียชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ของประชาชนเป็็นจำำ�นวนมาก ทบวงมหาวิิทยาลััย
และสมาคมวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทยฯ จึึงได้้มีีการจััดสััมมนา
ระดมความคิิดและได้้ข้อ้ สรุุปในการจััดตั้้�ง “สภาวิิศวกร” รวม 4 ประการ
คืือ
1. ให้้มีีสภาวิิชาชีีพที่่�สามารถปกครอง ควบคุุมและกำำ�กัับดููแลกัันเอง
สภาวิิศวกรจึึงต้้องมาจากการเลืือกตั้้�งของสมาชิิก
2. ให้้มีีความคล่่องตััวในการบริิหารงานโดยอิิสระจึึงต้้องมีีสถานภาพ
เป็็นนิิติิบุุคคล
3. ให้้สภาวิิศวกรมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลควบคุุม ส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาการประกอบวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�องทัันต่่อ
วิิทยาการและความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
4. ให้้มีกี ารประกอบวิิชาชีีพด้้วยมาตรฐานหนึ่่�งเดีียวไม่่ว่า่ จะเป็็นราชการ
หรืือเอกชน และจะไม่่มีกี ารยกเว้้นสำำ�หรัับคนต่่างชาติิ ต่่อมาได้้มีกี ารร่่าง
พระราชบััญญััติิวิิศวกรเมื่่�อปีี พ.ศ. 2538 โดยคณะบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ทางวิิศวกรรม จนในที่่�สุุดพระราชบััญญััติิวิิศวกร พ.ศ. 2542 จึึงได้้เกิิด
ขึ้้�นและมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2542
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1. หน้้าที่่�ของสภาวิิศวกร

3. อนาคตของสภาวิิศวกร

1) ออกใบอนุุญาตให้้แก่่ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุมรวมทั้้�ง
พิิจารณาพัักใช้้ใบอนุุญาตหรืือเพิิกถอนใบอนุุญาต

1) ในขณะที่่�ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีคนรุ่่�นใหม่่ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์น้้อยลงอยู่่�ที่่� 33,000 คนต่่อปีี จำำ�นวนนี้้�มีีผู้้�ขอ
ใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพประมาณ 7,000 คนต่่อปีี ซึ่่�งอาจมีีเพีียง
บางส่่วนที่่�ประกอบอาชีีพวิิศวกร และคาดว่่าในอนาคตอัันใกล้้
ไทยจะมีีสัดั ส่่วนเป็็นวิิศวกรเพีียงร้้อยละ 5 ของประชากรทั้้�งประเทศ

2) รัับรองปริิญญาประกาศนีียบััตร หรืือวุุฒิบัิ ตั รในการประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมควบคุุม รัับรองความรู้้�ความชำำ�นาญในการประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมควบคุุม
3) ควบคุุมความประพฤติิ และการดำำ�เนิินงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมควบคุุม ให้้ถููกต้้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่ง
วิิชาชีีพวิิศวกรรม
4) ให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลเกี่่�ยวกัับนโยบายและ
ปััญหาด้้านวิิศวกรรมรวมทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี
5) เสนอแนะรััฐมนตรีีเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดและการเลิิกสาขาวิิศวกรรม
ควบคุุ ม และออกข้้ อ บัั ง คัั บ สภาวิิ ศ วกร โดยความเห็็ น ชอบของ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิิเศษ
6) เป็็นตััวแทนของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมของประเทศไทย
7) ดำำ�เนิินการอื่่�นตามที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง

2. สภาวิิศวกรให้้การส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือ
ดัังต่่อไปนี้้�

2) จากสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า วทำำ� ให้้ ส ภาวิิ ศ วกรจึึ ง ต้้ อ งเร่่ ง ปฏิิ รูู ป
ด้้านวิิศวกรรมให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงเร็็วที่่�สุุด เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
กลายเป็็นวิิชาชีีพที่่�ขาดแคลนในอนาคต โดยเราจะเพิ่่�มบทบาท
ในการให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�กัับรััฐบาล เพื่่�อร่่วมกัันออกแบบ
แผนการดำำ�เนิินงานที่่�จะส่่งผลต่่อการพััฒนาและแก้้ปััญหาสำำ�คััญ
ระดัับประเทศ ตามเทรนด์์ด้้านวิิศวกรรมของโลก เช่่น นวััตกรรม
ด้้านการแพทย์์สาธารณสุุข พลัังงานทดแทน ซึ่่�งเป็็นพลัังงานสะอาด
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อการป้้องกััน
ประเทศ การเติิบโตของอุุตสาหกรรมอีีสปอร์์ต เทคโนโลยีีด้้าน
อากาศยาน การพัั ฒนาหุ่่�นยนต์์ และปัั ญญาประดิิ ษฐ์์ ยานยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้า วิิศวกรรมการเงิิน และสมาร์์ทฟาร์์ม
3) สภาวิิศวกรยัังมีีแผนที่่�จะยกร่่างแผนแม่่บทก้้าวต่่อไปของวิิศวกรไทย
ในปีี 2020 ซึ่่�งจะมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดมาตรฐานของผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกร มุ่่�งเน้้นกลุ่่�มไปยัังคนรุ่่�นใหม่่ตั้้�งแต่่ในสถาบัันการศึึกษา
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาและก้้าวสู่่�วิชิ าชีีพวิิศวกรที่่�มีีทักั ษะความรู้้�เท่่าทััน
ต่่อความเปลี่่�ยนแปลง ควบคู่่�กับั การให้้ความสำำ�คัญ
ั ด้้านจริิยธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ซึ่่�งจะมีีประโยชน์์ต่่อการพััฒนาคุุณภาพ
การประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรไทย

1) ส่่งเสริิมการศึึกษา การวิิจััย และการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม
2) ส่่งเสริิมความสามััคคีีและไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทของสมาชิิก
3) ส่่งเสริิมสวััสดิิการและผดุุงเกีียรติิของสมาชิิก
4) ช่่วยเหลืือ แนะนำำ� เผยแพร่่ และให้้บริิการทางด้้านวิิชาการต่่างๆ
แก่่ ป ระชาชนและองค์์ ก รอื่่�นในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัั บ วิิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีีทางวิิศวกรรม
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ปรััชญาการทำำ�งาน
ด้้านวิิศวกรรม
PHILOSOPHY OF
ENGINEERING
1. อาชีีพวิิศวกร
กัับ วิิศวกรมืืออาชีีพ คำำ�ว่า่ “มืืออาชีีพ” หรืือ professional เป็็นคำำ�คุณ
ุ ศััพท์์
มาจากคำำ�ว่า่ profess แปลว่่า ยอมรัับ นัับถืือ professional ใช้้ขยาย หรืือ
อธิิบายว่่า การทำำ�อะไรก็็ตามที่่�ทำำ�ด้้วยความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ถ้้าใช้้กัับคน
เราเรีียกว่่า Professor คืือ คนที่่�เชี่่�ยวชาญ เก่่งเรื่่�องนั้้�นๆ และยัังรอบรู้้�ทุุก
เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องนั้้�นๆ ด้้วยการทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ จึึงเป็็นการ
ทำำ�งานที่่�คนทำำ�ต้้องรู้้�ที่่�มา สาเหตุุของการทำำ�รู้้�ว่่าต้้องทำำ�อะไร ใช้้วิิธีีการ
อย่่างไร ถ้้าต้้องให้้คนช่่วยทำำ�จะต้้องให้้คนไหนทำำ�ให้้ ต้้องรู้้�กฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รู้้�หรืือคาดคะเนได้้ว่่าจะเกิิดปััญหาอะไร ที่่�ไหน เพื่่�อหาทาง
ป้้องกัันแก้้ไข รู้้�ว่่าทำำ�แล้้วจะเกิิดประโยชน์์อะไรบ้้าง อนาคตจะเป็็นอย่่างไร
จากการทำำ�งานนั้้�นๆ หรืือรู้้�เป้้าหมายของงานที่่�ทำำ�อย่่างชััดแจ้้ง ถ้้าเราทำำ�งาน
กัันแบบนี้้�ทุุกคน งานที่่�ได้้จะสมบููรณ์์แบบ คุุณก็็เป็็นคนหนึ่่�งที่่�สามารถก้้าว
ไปสู่่� “มืืออาชีีพ” ได้้
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2. การทำำ�งานของท่่านในปัั จจุุ บัันท่่านปฏิิบััติิในข้้อใดบ้้าง ?
1) มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับกรอบ หรือรูปแบบเดิมๆ
2) 	ชอบทดลอง และพิสูจน์อย่างนักวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ
		 มาปรับใช้กับการทำ�งาน
3) 	ชอบท้าทาย และสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้
4) ตัดสินใจเด็ดขาด มีภาวะความเป็นผู้นำ�สูง
5) เน้นคุณภาพ และประสิทธิผลของงานมากกว่าปริมาณ
6) เน้นความสำ�เร็จภายใต้การทำ�งานเป็นทีม และรู้จักดึงศักยภาพ
		 ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7) ใช้เหตุผลในการจัดการกับปัญหาที่พบและรู้จักวางแผนงาน
		 ให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติ
8) ฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการเสมอ
9) 	ชอบสังเกต ตั้งสมมติฐาน และค้นหาความจริงอย่างชาญฉลาด
10) พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันโลกตลอดเวลา

3. รัักในผลงานที่่�ทำำ�และมีีจิิตสำำ�นึึกองค์์กร
วิิศวกรเป็็นอาชีีพที่่�มีีเกีียรติิ นอกจากผลงานจะสร้้างประโยชน์์ให้้กัับ
ส่่วนรวมแล้้วยัังต้้องมีีความรอบคอบ เพราะความผิิดพลาดเพีียงเล็็กน้้อย
อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายใหญ่่หลวงได้้ บุุคคลที่่�จะได้้รับั ชื่่�อว่่าเป็็นวิิศวกร
ได้้นั้้�นจึึงต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรัับผิิดชอบสููง มีีความหนัักแน่่นไม่่เอนเอีียง
เข้้าหาผลประโยชน์์ส่่วนตนมากกว่่าความสำำ�เร็็จที่่�แท้้จริิงของงานสามารถ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้ดีแี ละมีีความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการนำำ�ทีมี
เพื่่�อให้้เกิิดความสำำ�เร็็จได้้
จิิตสำำ�นึึกในองค์์กร คืือปรััชญาในการทำำ�งานที่่�มีีส่่วนผลัักดัันให้้เกิิดความ
สำำ�เร็็จในหน้้าที่่�สำำ�หรัับวิิศวกรมืืออาชีีพทุุกคน วิิทยากรและที่่�ปรึึกษา
ด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์กรท่่านหนึ่่�งได้้กล่่าวถึึงจิิตสำำ�นึึก
องค์์กรไว้้ 6 ประการ ดัังนี้้�
1. สำำ�นึึกความเป็็นเจ้้าของ (Sense Of Belonging) สำำ�นึึกแรกนี้้�คืือ
การคำำ�นึึงถึึงว่่าองค์์กรที่่�เราทำำ�งานนั้้�นก็็เป็็นเสมืือนหนึ่่�งบ้้านที่่�สองของเรา
การอยู่่� ใ นบ้้ า นนั้้�นก็็ ถืื อ ว่่ า เราต้้ อ งดููแลเอาใจใส่่ รัั ก ษาผลประโยชน์์
ไม่่นิ่่�งดููดาย และที่่�สำำ�คััญต้้องคิิดเสมอว่่าองค์์กรอยู่่�ได้้เราก็็อยู่่�ได้้กล่่าวคืือ
อะไรเป็็นความสููญเสีียก็็ต้้องหลีีกเลี่่�ยง แต่่ถ้้าเป็็นผลประโยชน์์ต้้องปกป้้อง

2. สำำ�นึึกความรัับผิิดชอบ (Sense Of Responsibility)
ในการทำำ�งานตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบถืือเป็็นสิ่่�งที่่�แต่่ละคนควร
ยึึดถืือให้้ดีที่่�สุ
ี ดุ แต่่ที่่�สำำ�คัญ
ั การทำำ�งานในยุุคใหม่่นั้้�น ความรัับผิิดชอบเพีียง
ประการเดีียวไม่่เพีียงพออาจจะต้้องมีีความรู้้�ความสามารถ และต้้องมีี
ความเชี่่�ยวชาญโดยคำำ�กล่่าวที่่�น่่าสนใจคืือไม่่ใช่่เพีียงแต่่ทำำ�งานเป็็นอาชีีพ
แต่่ต้้องทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ (Professional)
3. สำำ�นึึกความสััมพัันธ์์อัันดีี (Sense Of Relationship)
ในธุุรกิิจย่่อมมีีการแข่่งขััน แต่่อย่่างไรก็็ตามความร่่วมมืือเป็็นสิ่่�งควรสร้้าง
ให้้เกิิดขึ้้�น โดยความสำำ�นึึกในความร่่วมมืือกัันคงมีีใน 3 มิิติิ คืือมิิติิด้้าน
บุุคคลคืือการมีีความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างเพื่่�อนร่่วมงาน มิิติที่่�ิ สองคืือการ
ประสานระหว่่างหน่่วยงานในองค์์กร และมิิติิสุุดท้้ายการคำำ�นึึงถึึงการ
สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กร ซึ่่�งปััจจุุบัันเน้้นการเป็็นหุ้้�นส่่วนทาง
ธุุรกิิจระหว่่างกััน
4. สำำ�นึกึ ความขบขััน (sense of humour) การทำำ�งานที่่�เคร่่งเครีียด และ
จริิงจัังเกิินไปอาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อทั้้�งสุุขภาพตนเอง และ
สุุขภาพองค์์กร ในยุุคปััจจุุบัันมีีการแข่่งขัันในทางธุุรกิิจอย่่างเข้้มข้้น
พนัักงานก็็เกิิดความเครีียดด้้านเป้้าหมายและความต้้องการขององค์์กร
ดัั ง นั้้�นสิ่่�งใดที่่�จะช่่ ว ยผ่่ อ นคลายความเครีี ย ดให้้ ก ลายเป็็ น ความสุุ ข
5. สำำ�นึึกเชิิงกลยุุทธ์์ (Sense Of Strategy) เป้้าหมายขององค์์กรเป็็น
สิ่่�งที่่�ทุุกคนในองค์์กรต้้องทราบและยึึดถืือในการทำำ�งานซึ่่�งองค์์กรยุุคใหม่่
มัักมีีแผนกลยุุทธ์์ หรืือแผนยุุทธศาสตร์์เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงาน
ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�เป็็นเป้้าหมายขององค์์กรในแผนที่่�กล่่าวนั้้�นคืือ วิิสััยทััศน์์
(Vision) ซึ่่�งถืือเป็็นธงไชยที่่�พนัักงานทุุกคนต้้องคำำ�นึึงถึึง
6. สำำ�นึึกความซื่่�อสััตย์์ (Sense Of Integrity) คืือความมีีคุุณธรรม
จริิยธรรมในการทำำ�งาน ไม่่ว่า่ จะเป็็นในระดัับปฏิิบัติั หิ รืือระดัับบริิหารทั้้�งนี้้�
กรอบในการปฏิิ บััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์ก็็คงเป็็นกรอบในส่่วนเกี่่�ยวกัับ
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฎหมายในการทำำ�งานซึ่่�งควรยึึดถืือและปฏิิบััติิ
อย่่างเคร่่งครััด และกรอบใหญ่่ที่่�แสดงความเป็็นคนดีีทั้้�งในองค์์กรและ
สัังคมคืือ ศีีลธรรม ซึ่่�งก็็คงเป็็นไปตามหลัักการของศาสนาของแต่่ละบุุคคล
นั่่�นเอง
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วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการก่่ อ ตั้้�งและอำำ� นาจหน้้ า ที่่�ของ
สภาวิิ ศ วกร พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตร พระราชทาน
พระราชบััญญััติิวิิศวกร พ.ศ. 2542 ให้้แก่่ประชาชนชาว
ไทยเมื่่�อวัั น ที่่� 19 พฤศจิิ ก ายน 2542 นัั บ เป็็ น
พระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ อย่่ า งล้้ น พ้้ น แก่่ ป วงวิิ ศ วกรในปีี
มหามงคล ครบรอบ 72 พรรษา พระราชบััญญััตินี้้�ิ ประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับกฤษฎีีกา เล่่มที่่� 116 ตอน 120
ก. เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2542 และมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2542 เป็็นต้้นไป ดัังนั้้�นวัันที่่� 30
พฤศจิิ ก ายน 2542 จึึ ง เป็็ น วัั น กำำ� เนิิ ด สภาวิิ ศ วกร
สภาวิิศวกรเป็็นนิิติบุิ คุ คลมีีวัตั ถุุประสงค์์และอำำ�นาจหน้้าที่่�
ตามที่่�บััญญััติิไว้้ในพระราชบััญญััติิ ดัังนี้้�
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วััตถุุประสงค์์
(1)	ส่่งเสริิมการศึึกษา การวิิจััย และการประกอบ
		วิิชาชีีพวิิศวกรรม
(2)	ส่่งเสริิมความสามััคคีี และไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
		 ของสมาชิิก
(3)	ส่่งเสริิมสวััสดิิการและผดุุงเกีียรติิของสมาชิิก
(4) ควบคุุ ม ความประพฤติิ แ ละการดำำ� เนิิ น งาน
		 ของผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ วิิ ศ วกรรมควบคุุ ม ให้้
		ถููกต้้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่ง
		วิิชาชีีพวิิศวกรรม
(5)	ช่่วยเหลืือ แนะนำำ� เผยแพร่่ และให้้บริิการ
		 ทางด้้ า นวิิ ช าการต่่ า งๆ แก่่ ป ระชาชนและ
		 องค์์ ก รอื่่�นในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัั บ วิิ ท ยาการและ
		 เทคโนโลยีีทางวิิศวกรรม
(6) ให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาหรืื อ ข้้ อ เสนอแนะต่่ อ รัั ฐ บาล
		 เกี่่�ยวกัั บ นโยบายและปัั ญ หาด้้ า นวิิ ศ วกรรม
		 รวมทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี
(7) เป็็นตััวแทนของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม
		 ของประเทศไทย
(8)	ดำำ�เนิินการอื่่�นตามที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง

อำำ�นาจและหน้้าที่์์��
(1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
		 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(4) รับรองความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
		 ควบคุม
(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำ�หนด และการเลิกสาขา
		 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(6) ออกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
		 (ก) การกำำ�หนดลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 12 (6)
		 (ข) การรัับสมััครเป็็นสมาชิิก ค่่าจดทะเบีียนสมาชิิก ค่่าบำำ�รุงุ และ
			ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากสมาชิิกหรืือบุุคคลภายนอก
		 (ค) การเลืือกและการเลืือกตั้้�งกรรมการตามมาตรา 32
		 (ง) การออกใบอนุุญาต อายุุใบอนุุญาต การพัักใช้้ใบอนุุญาต
			 การเพิิกถอนใบอนุุญาต และการรัับรองความรู้้�ความชำำ�นาญ
			 ในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม
		 (จ)	คุุ ณ สมบัั ติิ วาระการดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง และการพ้้ น จาก
			 การดำำ�รง ตำำ�แหน่่งของผู้้�ตรวจตามมาตรา 20 วรรคสอง
		 (ฉ) หลัักเกณฑ์์และคุุณสมบััติิของผู้้�ขอรัับใบอนุุญาตแต่่ละระดัับ
			 ตามมาตรา 46
		 (ช)	คุุ ณ สมบัั ติิ แ ละลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มของผู้้�ขอรัั บ ใบอนุุ ญ าต
			 ตามมาตรา 49
		 (ซ) จรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพวิิศวกรรม และการประพฤติิผิิด
			 จรรยาบรรณอัั น จะนำำ� มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีี ย เกีี ย รติิ ศัั ก ดิ์์�
			 แห่่งวิิชาชีีพ
		 (ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม
		 (ญ) การประชุุมของที่่�ประชุุมใหญ่่สภาวิิศวกร
		 (ฎ) การใด ๆ ตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติินี้้�
ข้อบังคับสภาวิศวกรนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ (7) ดำ�เนิน
การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร
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“เมื่่�อวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ ใ นทุุ ก วัั น นี้้� กำำ�ลัั ง
เผชิิ ญหน้้ า กัั บ ความเปลี่่�ยนแปลงครั้้� ง
สำำ�คััญ ในโลกยุุ ค Disruptive ที่่�ขัับเคลื่่�อน
ด้้วยเทคโนโลยีีและระบบดิิจิิทััล”

“
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IS DISRUPTIVE
ENGINEERING
CHANGE
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COE’S MEMBERS & MAIN
BRANCHES OF ENGINEERING
องค์์ประกอบของสภาวิิศวกร
1. สมาชิิกสภาวิิศวกรแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภทคืือ สมาชิิก
สามััญ สมาชิิกวิิสามััญ และสมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์�
2. คณะกรรมการสภาวิิศวกร จำำ�นวน 20 คน มาจากการ
เลืือกตั้้�งโดยสมาชิิกสภาวิิศวกร 15 คน (เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
10 คน เป็็นอาจารย์์ในสถาบัันการศึึกษา 5 คน) กรรมการ
สภาวิิศวกรอีีก 5 คน มาจากการแต่่งตั้้�งโดยคณะรััฐมนตรีี
จากการเสนอของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มาจากการแต่่งตั้้�งตามมติิของ
ที่่�ประชุุมใหญ่่สภาวิิศวกร มีีหน้้าที่่�พิิจารณาวิินิิจฉััย กรณีีที่่�มีี
การกล่่าวหา ว่่าผู้้�ได้้รับั ใบอนุุญาตฯ ประพฤติิผิดิ จรรยาบรรณ
แห่่งวิิชาชีีพ
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6. สำำ�นัักงานสภาวิิศวกร ประกอบด้้วยงาน 8 ฝ่่าย 1 สำำ�นััก คืือ
ฝ่่ายการคลััง
ฝ่่ายต่่างประเทศ
ฝ่่ายทะเบีียนและใบอนุุญาต
ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ฝ่่ายบริิหาร
ฝ่่ายมาตรฐานการศึึกษาและวิิชาชีีพ
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
ฝ่่ายอาคารสถานที่่�
งานบุุคคล
งานตรวจสอบและติิดตาม
สำำ�นัักกฎหมายและจรรยาบรรณ
สำำ�นัักงานสภาวิิศวกรมีีหััวหน้้าสำำ�นัักงานสภาวิิศวกรบริิหารงาน
ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของเลขาธิิการสภาวิิศวกร

4. คณะอนุุกรรมการ คณะทำำ�งาน และผู้้�ชำำ�นาญพิิเศษมาจาก
การแต่่งตั้้�งของที่่�ประชุุมคณะกรรมการสภาวิิศวกรมีีหน้้าที่่�
ตามที่่�คณะกรรมการสภาวิิศวกรกำำ�หนด

คณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 7

5. ผู้้�ตรวจสภาวิิศวกร ที่่�ประชุุมใหญ่่สภาวิิศวกรแต่่งตั้้�งจาก
สมาชิิกหรืือบุุคคลภายนอก มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการสภาวิิ ศ วกรแล้้ ว ทำำ� รายงานเสนอต่่ อ
ที่่�ประชุุมใหญ่่สภาวิิศวกร

สภาวิิศวกร เป็็นสภาวิิชาชีีพ จััดตั้้ง� ขึ้้�นตาม พ.ร.บ. วิิศวกร
พ.ศ. 2542 ได้้คัดั เลืือกและแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารงาน
สภาวิิศวกรชุุ ดใหม่่ สมััยที่่� 7 (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยมีี
รายนาม ดัังต่่อไปนี้้�

กรรมการบริิหารสภาวิิศวกร
(Executive Board of the Council of Engineers)

ศาสตราจารย์์
ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
นายกสภาวิิศวกร
President

รองศาสตราจารย์์
ดร.ปิิยะบุุตร วานิิชพงษ์์พัันธุ์์�
อุุปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 1

รองศาสตราจารย์์
สฤทธิ์์�เดช พััฒนเศรษฐพงษ์์
อุุปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 2

Vice President

Vice President

ดร.ประเสริิฐ ตปนีียางกููร
เลขาธิิการสภาวิิศวกร
Secretary-General

นายกิิตติิพงษ์์ วีีระโพธิ์์�ประสิิทธิ์์�
เหรััญญิิกสภาวิิศวกร
Treasurer

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ยุุทธนา มหััจฉริิยวงศ์์
รองเลขาธิิการสภาวิิศวกร
Deputy Secretary-General

รองศาสตราจารย์์
ดร.สุุธา ขาวเธีียร
รองเหรััญญิิกสภาวิิศวกร
Deputy Treasurer

กรรมการสภาวิิศวกร
(Board of the Council of Engineers)
ดร.ณรงค์์ ทััศนนิิพัันธ์์
ศาสตราจารย์์ กิิตติิคุุณ ดร.เอกสิิทธิ์์� ลิ้้�มสุุวรรณ
รองศาสตราจารย์์ ดำำ�รงค์์ ทวีีแสงสกุุลไทย
นายวััลลภ รุ่่�งกิิจวรเสถีียร
ดร.ไกร ตั้้�งสง่่า
นายเกชา ธีีระโกเมน

นายอาทร สิินสวััสดิ์์�
นายมานิิตย์์ กู้้�ธนพััฒน์์
ดร.จิิระศัักดิ์์� แสงพุ่่�ม
ดร.ธเนศ วีีระศิิริิ
ดร.เสถีียร เจริิญเหรีียญ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ พิิศิิษฐ์์ แสง-ชููโต
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ชายชาญ โพธิิสาร
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นโยบายคณะกรรมการ
สภาวิิศวกร สมััยที่่� 7
วิิสััยทััศน์์
“ยกระดัับวิิศวกรไทยสู่่�สากลเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”
(Enhance Thai Engineers for Global Sustainability.)

พัันธกิิจ
“พััฒนาคุุณภาพการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรไทย
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศเพื่่�อ
ประชาชนและสัังคม”
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นโยบาย
1. ด้้านการศึึกษาและวิิจัยั

-รัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์
(TABEE)
-การปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการในการรัั บ รองปริิ ญ ญา
ประกาศนีียบััตร หรืือวุุฒิิบััตรในการประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมควบคุุมเพื่่�อไม่่ก้้าวก่่ายการจััดการศึึกษา
-ทำำ� การวิิ จัั ย เพื่่�อพัั ฒ นาสภาวิิ ศ วกร เพื่่�อประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจหน้้าที่่�ของสภาวิิศวกร
ตามพระราชบััญญััติิวิิศวกร พ.ศ. 2542
-การกำำ � หนดแนวทาง วิิ ธี ี ก าร และการเตรีี ย มการ
รัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาระดัับเทคโนโลยีี
วิิศวกรรม (TABET)
-ส่่ ง เสริิ ม งานวิิ จัั ย ที่่�เป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การประกอบ
วิิช าชีี พ วิิ ศ วกรรม และเพื่่�อประโยชน์์ ใ นการจัั ด ทำำ�
มาตรฐานประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม
-สนัั บ สนุุ น และส่่ ง เสริิ ม การวิิ จัั ย ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งในงาน
วิิศวกรรมในเรื่่�องใหม่่ๆ เพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย
และสัังคมโลก
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นโยบาย
2. ด้้านการประกอบวิิชาชีี พ

-ปรัั บ ปรุุ ง ระบบและข้้ อ สอบเพื่่�อขอรัั บ ใบอนุุ ญ าต
ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม ระดัับภาคีีวิิศวกร
โดยเน้้นเรื่่�องการประเมิินผลความสามารถของผู้้�สอบ
-สนัั บ สนุุ น สมาคมวิิ ช าชีี พ เพื่่�อให้้ มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการ
พััฒนาคุุณภาพการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกร และเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
-ส่่งเสริิมการทำำ�กรอบความสามารถของผู้้�ปฏิิบัติั วิิ ชิ าชีีพ
ในแต่่ ล ะสาขาเพื่่�อใช้้ ป ระเมิิ น ผลในการสอบเลื่่�อน
ระดัับ
-ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีีพิพิ าทและ
ไกล่่เกลี่่�ย
-ออกใบรัับรองความรู้้�ความชำำ�นาญสำำ�หรัับผู้้�ประกอบ
วิิชาชีี พ วิิ ศ วกรรม วิิ ช าชีี พ วิิ ศ วกรรมควบคุุ ม และ
สหสาขาวิิชาชีีพวิิศวกรรม รวมทั้้�งรัับรองความรู้้�ความ
ชำำ�นาญเฉพาะทาง
-ส่่งเสริิมการรัับรองมาตรฐานการปฏิิบัติั วิิ ชิ าชีีพ (Code
of Practices) มาตรฐานความประพฤติิ (Code of
Conducts) และมาตรฐานการให้้ บ ริิ ก ารวิิ ช าชีี พ
(Code of Services)
-ส่่งเสริิมการถ่่ายโอนเทคโนโลยีีด้้านวิิศวกรรมอย่่าง
เป็็นรููปธรรม
-ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น การขึ้้�นทะเบีี ย นผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรรม
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-ส่่ ง เสริิ ม การจัั ด ทำำ� มาตรฐานการคิิ ด ค่่ า บริิ ก ารวิิ ช าชีี พ
วิิศวกรรม
-การจััดทำำ�ทำำ�เนีียบและคลัังข้้อมููลผู้้�ชำำ�นาญการในสาขา
วิิชาชีีพวิิศวกรรมต่่างๆ
-ส่่งเสริิมการพััฒนาวิิชาชีีพวิิศวกรรมต่่อเนื่่�องให้้มากขึ้้�น
-ส่่ ง เสริิ ม ศัั ก ดิ์์� ศ รีี ข องวิิ ศ วกรไทยในการประกอบวิิ ช าชีี พ
วิิศวกรรม
-ส่่งเสริิมการยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพวิิศวกรรม
-เสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม
(Professional Reliability)
-ส่่ ง เสริิ มการประกัั น ภัั ย ความรัั บผิิ ด ทางวิิ ช าชีี พ ให้้ ค วาม
คุ้้�มครองความรัับผิิดตามกฎหมายของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการปฏิิบััติิงานในวิิชาชีีพ
-ส่่ ง เสริิ ม มาตรการการป้้ อ งกัั น และต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ป ชั่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม

3. ด้้านองค์์กรและการให้้บริิการ

-เพิ่่�มสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในการให้้
บริิ ก ารสมาชิิ ก และสัั ง คมผ่่ า นเครืื อ ข่่ า ยสารสนเทศ
ครอบคลุุม E-Services, E-Election และอื่่�นๆ

-พิิจารณาลดขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการพิิจารณาการ
ออกใบอนุุ ญาตประกอบวิิ ช าชีี พ วิิ ศ วกรรมควบคุุ มที่่�อาจ
ซ้ำำ��ซ้้อนหรืือไม่่จำ�ำ เป็็นแล้้วในปััจจุุบััน

-จัั ด ระบบให้้ ค วามรู้้�ทางวิิ ศ วกรรมและเทคโนโลยีี
ผ่่านเครืือข่่าย และกรอบการพััฒนา CPD

-ปรัั บ ปรุุ ง การอบรมความพร้้ อ มในการประกอบวิิ ช าชีี พ
วิิศวกรรมควบคุุมให้้มีีเฉพาะเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการ
ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม

-ประสานงานสภาวิิชาชีีพและสมาคมวิิชาชีีพเพื่่�อเสนอ
แนะเกี่่�ยวกัับนโยบายและปััญหาด้้านวิิศวกรรมรวมทั้้�ง
ด้้านเทคโนโลยีี
-เสริิมสร้้างศัักยภาพและความสามารถของสำำ�นัักงาน
สภาวิิศวกรเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
และวััตถุุประสงค์์ของสภาวิิศวกรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และต่่อเนื่่�อง

-ปรัั บ ปรุุ ง การให้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นระบบเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้
สภาวิิศวกรเป็็นหน่่วยงานผู้้�นำำ�ด้้านดิิจิตัิ ัลของประเทศไทย
-จััดให้้มีีการประกัันภััยกลุ่่�มให้้กัับสมาชิิกสภาวิิศวกร

-เป็็นองค์์กรธรรมาภิิบาล
-เพิ่่�มฝ่่ า ยตรวจสอบภายในทำำ� หน้้ า ที่่�ตรวจสอบความ
ถููกต้้องในการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานสภาวิิศวกร
-การปรัับปรุุงระเบีียบเพื่่�อรองรัับการนำำ�หน่่วยความรู้้�จาก
การพััฒนาวิิชาชีีพวิิศวกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง (CPD) มาใช้้
ในการเลื่่�อนระดัับใบอนุุญาต
-ส่่งเสริิมการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลของสำำ�นักั งาน
สภาวิิ ศ วกร ให้้ เ กิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพสููงสุุ ด (Flexible
Rightsizing)
-ปรัับปรุุงอััตราค่่าธรรมเนีียมเกี่่�ยวกัับการออกใบอนุุญาต
ให้้มีีความเหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
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นโยบาย
4. ด้้านต่่างประเทศ

-ดำำ�เนิินการและประสานงานสมาคมวิิชาชีีพและส่่วนราชการ
ในกิิจกรรมตามพัันธะและข้้อผููกพััน ด้้านต่่างๆ เช่่น WTO,
FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO,
Washington Accord, Sydney Accord
-เป็็นตััวแทนของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมในการเจรจา
เกี่่�ยวกัับการบริิการวิิชาชีีพข้้ามชาติิ
-สนัับสนุุนและประสานงานสภาวิิชาชีีพและสมาคมวิิชาชีีพ
-การสร้้างพัันธมิิตรร่่วมกัับภาครััฐและเอกชนในการส่่งเสริิม
สนัับสนุุนงบประมาณแก่่สภาวิิศวกรในการดำำ�เนิินงานด้้าน
ต่่างประเทศ
-ส่่งเสริิมการใช้้ภาษาอัังกฤษและภาษาสากลในการประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรรม

5. ด้้านการปรัับปรุุงกฎหมาย
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การปรัับปรุุงกฎหมายประกาศระเบีียบข้้อบัังคัับ กฎกระทรวง
และพระราชบััญญััติขิ องสภาวิิศวกร ให้้ทันั สมััยและเหมาะสม
กัับสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงเพื่่�อประโยชน์์ในการ
ดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจและนโยบายของสภาวิิศวกร อาทิิ
ปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิวิิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่่�อรองรัับ
ภารกิิจและการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 17 สาขาวิิชาชีีพ
วิิศวกรรม

6. ด้้านการบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง

-การนำำ�เทคโนโลยีีด้้านต่่างๆ มาประยุุกต์์ให้้สามารถทำำ�งาน
ร่่วมกัันได้้ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการประมวลผลข้้อมููล การจััดทำำ�
คลัังข้้ อมููล และแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููล เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
-สร้้างกลุ่่�มความร่่วมมืือภายในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่�อประโยชน์์ในการส่่งเสริิมและการสร้้างศัักยภาพให้้แก่่
วิิศวกรไทยในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม
-ให้้บริิการและอำำ�นวยความสะดวกแก่่สมาชิิกสภาวิิศวกร
ประชาชนและหน่่วยงานอื่่�นๆ ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
-ส่่งเสริิมสหสาขาทางด้้านวิิศวกรรมและวิิศวกรรมควบคุุม

93

สาขาของงานวิิศวกรรม

สภาวิิศวกรให้้บริิการที่่�ปรึึกษาวิิชาชีีพด้้านวิิศวกรรม
ประกอบด้้ ว ยงานวิิ ศ วกรรมในสาขาควบคุุ ม ต่่ า งๆ
ตามประเภทของงานบริิการที่่�ปรึึกษาวิิชาชีีพวิิศวกรรม
ในแต่่ละสาขา แบ่่งประเภทของงานตามที่่�ระบุุ ในหมวดนี้้�
ดัังต่่อไปนี้้�

1

วิิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering)

2

วิิศวกรรมเหมืืองแร่่
(Mining and
Metallurgical
Engineering)

3

วิิศวกรรมเครื่่�องกล
(Mechanical
Engineering)
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4

วิิศวกรรมไฟฟ้้า
(Electrical Engineering)

5

สาขาวิิศวกรรมอุุ ตสาหการ
(Industrial Engineering)

6

สาขาวิิศวกรรมเคมีี
(Chemical Engineering

7
สาขาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental Engineering)
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ผลงานที่ผ่านมาของสภาวิศวกร

ปีี 2562
1. สภาวิิศวกรได้้รัับการยอมรัับเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก
ระดัับ Provisional Status ของข้้อตกลง
Washington Accord
2. การปรัับปรุุงกระบวนการในการรัับรองปริิญญา
ประกาศนีียบััตร หรืือวุุฒิิบััตรในการประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม เพื่่�อไม่่ก้้าวก่่ายการจััด
การศึึกษา โดยประกาศใช้้ระเบีียบคณะกรรมการ
สภาวิิ ศ วกร ว่่ า ด้้ ว ยองค์์ ค วามรู้้�พื้้�นฐานทาง
วิิทยาศาสตร์์ องค์์ความรู้้�พื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
และองค์์ความรู้้�เฉพาะทางวิิศวกรรม ที่่�สภาวิิศวกร
จะให้้การรัับรองปริิญญา ประกาศนีียบััตรหรืือ
วุุฒิิบััตรในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม
พ.ศ. 2562 และการรัับรองตนเอง (Self-Declaration)
ของสถาบัันการศึึกษา
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ปีี 2561
1. ปรัับปรุุงระบบการยื่่�นขอรัับใบอนุุญาตประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม ระดัับภาคีีวิิศวกรผ่่าน
เว็็บไซต์์ ให้้สามารถเลืือกสมััครสมาชิิกเพีียงอย่่างเดีียว
หรืื อ สมัั ค รสมาชิิ ก พร้้ อ มสมัั ค รทดสอบความรู้้�ผู้้�
ขอรัับใบอนุุญาตระดัับภาคีีวิิศวกรได้้ และสามารถ
สมััครทดสอบความรู้้�ฯ เพื่่�อยื่่�นขอรัับใบอนุุญาตฯ
ในสาขาอื่่�นเพิ่่�มเติิมได้้
2. สภาวิิศวกรร่่วมกัับหน่่วยงานต่่างๆ 17 หน่่วยงาน
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงว่่าด้้วยการร่่วมมืือกิิจกรรม
อาสามููลนิิธินิ ายช่่างไทยใจอาสา โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�ออบรมและพััฒนาวิิชาชีีพวิิศวกรรม สถาปััตยกรรม
และงานช่่าง
3. คณะกรรมการสภาวิิศวกรให้้ความเห็็นชอบการจััดซื้้�อ
ที่่�ดิินติิดถนนลาดพร้้าว บริิเวณปากซอยลาดพร้้าว 54
แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร
เพื่่�อก่่อสร้้างที่่�ทำำ�การสภาวิิศวกร

ปีี 2558
ปีี 2560
1.	มีีการดำำ�เนิินการตามมาตรา 4 แห่่งพระราชบััญญััติิ
วิิ ศ วกร พ.ศ. 2542 ได้้ ผ ลัั ก ดัั น ให้้ มีี ก ารออก
กฎกระทรวงกำำ�หนดสาขาวิิชาชีีพวิิศวกรรม เพื่่�อให้้
วิิศวกรผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรม มีีความพร้้อม
และมีี ศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น บริิ ก ารวิิ ช าชีี พ
วิิศวกรรมกัับต่่างประเทศประกอบกัับคณะรััฐมนตรีี
ได้้ เ ห็็ น ชอบกฎกระทรวงกำำ� หนดสาขาวิิ ช าชีี พ
วิิศวกรรมและวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเล่่ม 134
ตอนที่่� 62 ก เมื่่�อวัั น ที่่� 9 มิิ ถุุ น ายน 2560
	ซึ่่�งกฎกระทรวงดัังกล่่าวกำำ�หนดสาขาวิิศวกรรม
เพิ่่�มเติิม 17 สาขา
2. เริ่่�มมีี ก ารตรวจประเมิิ น และรัั บ รองมาตรฐาน
คุุณภาพการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์ ให้้แก่่สถาบััน
การศึึ ก ษาที่่�มีี ค วามพร้้ อ มขอรัั บ การรัั บ รองฯ
	กัับสภาวิิศวกร

ปีี 2559
จััดตั้้�งศููนย์์บริิการสมาชิิกภาคใต้้ ณ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ จ.สงขลา

1.	ส่่งเสริิมการวิิจััยและพััฒนาวิิชาชีีพวิิศวกรรม
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้วิิศวกรได้้มีีมาตรฐาน
ในการทำำ�งานที่่�สามารถใช้้เป็็นแนวทางในการ
ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรโดยการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนการวิิจััยรวมถึึงการจััดทำำ�มาตรฐาน
การปฏิิบัติั วิิ ชิ าชีีพ เพื่่�อเป็็นการพััฒนาประเทศ
สู่่�ความยั่่�งยืืนต่่อไป
2.	จััดตั้้�งระบบรัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษา
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตร์์ ตามเกณฑ์์ผลลััพธ์์
(Outcome Based) ตามความเห็็นชอบจาก
	ที่่�ประชุุ ม ใหญ่่ ส ามัั ญ สภาวิิ ศ วกร ประจำำ�ปีี
2558
3. เริ่่�มโครงการนำำ�ร่่องเพื่่�อให้้สถาบัันการศึึกษา
	ที่่�มีี ค วามพร้้ อ มในการขอรัั บ การรัั บ รอง
มาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์
ตามเกณฑ์์ ผ ลลัั พ ธ์์ เ ป็็ น สถาบัั น การศึึ ก ษา
นำำ�ร่่องของประเทศไทย เป็็นการสร้้างความ
เข้้าใจในระบบและกลไก
4.	ขึ้้�นทะเบีียนวิิศวกรวิิชาชีีพอาเซีียน (ASEAN
Chartered Professional Engineer: ACPE)
เพื่่�อเปิิ ด โอกาสให้้ วิิ ศ วกรไทยไปประกอบ
วิิชาชีีพในกลุ่่�มประเทศสมาชิิกอาเซีียน
5.	ขึ้้�นทะเบีียนวิิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
เพื่่�อรัั บ รองคุุ ณ สมบัั ติิ วิิ ศ วกรไทยให้้ เ ป็็ น ที่่�
ยอมรัับว่่าเทีียบเท่่ากัับวิิศวกรระดัับสากล
6.	ที่่�ประชุุ ม ใหญ่่ ส ามัั ญ สภาวิิ ศ วกรประจำำ�ปีี
ได้้เห็็นชอบการจััดตั้้�งระบบรัับรองมาตรฐาน
คุุณภาพการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์ ตามเกณฑ์์
ผลลััพธ์์ (Outcome Based) ขึ้้�นในสภาวิิศวกร
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ปีี 2557
1. คณะกรรมการสภาวิิศวกร เห็็นชอบนำำ�หน่่วย
ความรู้้� (PDU) มาใช้้ เป็็ น คะแนนเพิ่่�มพิิ เศษ
ในการทดสอบความรู้้� โ ดยวิิ ธีี ส อบสัั ม ภาษณ์์
สำำ�หรัับผู้้�ยื่่�นคำำ�ขอรัับใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมควบคุุมระดัับสามััญวิิศวกร
2. สนัับสนุุนโครงการจััดการอบรมให้้กัับสมาชิิก
สภาวิิ ศ วกรผ่่ า นทางสมาคมวิิ ช าชีี พ ทาง
วิิ ศ วกรรมโดยสภาวิิ ศ วกรสนัั บ สนุุ น ค่่ า
ธรรมเนีียมในการลงทะเบีียนเข้้าอบรมให้้แก่่
สมาชิิกสภาวิิศวกรเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 1,000
บาท/คน/ครั้้�ง/ปีี (หนึ่่�งพัันบาทต่่อคนต่่อครั้้�ง
	ต่่อปีี)
3.	ตั้้�งศููนย์์บริิการสมาชิิกที่่�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
และมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกสมาชิิ ก และประหยัั ด ทั้้�งเวลาและ
	ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางมากรุุงเทพฯ
4. ประกาศระเบีี ย บคณะกรรมการสภาวิิ ศ วกร
	ว่่าด้้วยการขึ้้�นทะเบีียนวิิศวกรวิิชาชีีพอาเซีียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer)
พ.ศ. 2557 เพื่่�อเปิิ ด โอกาสให้้ วิิ ศ วกรไทย
	ขึ้้�นทะเบีียนและสามารถไปประกอบวิิชาชีีพ
ในภููมิิภาคอาเซีียนได้้
5.	จััดสอบซ่่อมทั้้�งในส่่วนกลางที่่�กรุุงเทพมหานคร
และส่่ ว นภููมิิ ภ าค โดยเริ่่�มจัั ด สอบซ่่ อ มส่่ ว น
ภููมิิภาคในเช้้าวัันรุ่่�งขึ้้�นที่่�แรก คืือ จ.ขอนแก่่น
(เมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคม 2557) เพื่่�อเป็็นการ
อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่สมาชิิก

98

6. สภาวิิศวกรได้้ดำำ�เนิินการขึ้้�นทะเบีียนวิิศวกรวิิชาชีีพ
อาเซีียน ตั้้�งแต่่ปีี 2557 ซึ่่�งก่่อนหน้้าในปีี 2548
รััฐมนตรีีเศรษฐกิิจอาเซีียนได้้มีีการลงนามข้้อตกลง
ยอมรัับร่่วมของอาเซีียนด้้านบริิการวิิศวกรรม (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement (MRA) on
Engineering Service)

ปีี 2556
1. สภาวิิศวกรได้้รับั อนุุมัติั จัิ ดั สรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิิ เ ศษ 4 หลัั ก หมายเลข 1303 จากสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) เพื่่�อใช้้ใน
การติิดต่่อสื่่�อสารและให้้ข้้อมููลความรู้้�แก่่ผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพ วิิศวกรรม หน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานเอกชน
และประชาชนทั่่�วไป
2. คณะกรรมการสภาวิิศวกรอนุุมัติั จัิ ดั ตั้้�งฝ่่ายต่่างประเทศ
ในโครงสร้้างการบริิหารงานของสำำ�นักั งานสภาวิิศวกร
3. การจััดอบรมและทดสอบความพร้้อมฯ ในต่่างจัังหวััด
ครั้้� ง แรก เพื่่�อเป็็ น การอำำ� นวยความสะดวกให้้ แ ก่่
สมาชิิก ไม่่ต้้องเสีียเวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง
มาสอบซ่่อมที่่�กรุุงเทพมหานคร
4. ปรัับลดการจััดอบรมและทดสอบความพร้้อมฯ จาก
2 วัันเหลืือ 1 วััน ครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2556
ณ อาคาร วสท. กรุุงเทพฯ

ปีี 2555
บริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์ และจัดทดสอบ
ความรู้ระดับภาคีวิศวกรในวันเสาร์

ปีี 2554
สภาวิิ ศ วกรได้้ ดำำ� เนิิ น การจัั ด ทดสอบความรู้้�
ทางวิิศวกรรมระดัับภาคีีวิิศวกรในส่่วนภููมิิภาค
ให้้แก่่สมาชิิกที่่�ยื่่�นขอรัับใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมควบคุุม

ปีี 2553
1.

การปรัับเปลี่่�ยนวิิธีกี ารทดสอบความรู้้� ความชำำ�นาญของ
ภาคีีวิิศวกรที่่�ขอเลื่่�อนระดัับเป็็นสามััญวิิศวกร โดยได้้
ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีกี ารทดสอบความรู้้�ความชำำ�นาญ จากการ
สอบข้้อเขีียนและสอบสััมภาษณ์์ เป็็นการสอบสััมภาษณ์์
เพีียงอย่่างเดีียว มีีผลบัังคัับใช้้แล้้วตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 ตุุลาคม
2553

2.

เปลี่่�ยนรููปแบบใบอนุุ ญ าตโดยรวมบัั ต รสมาชิิ ก และ
ใบอนุุญาตเป็็นใบเดีียวกัันเพื่่�อความสะดวกในการใช้้งาน
สำำ�หรัับสมาชิิก มีีผลบัังคัับใช้้แล้้วตั้้�งแต่่วันั ที่่� 11 สิิงหาคม
2553

3. ปรัับปรุุงระบบการต่่ออายุุใบอนุุญาตการขอรัับ
ใบอนุุญาต การขอเลื่่�อนระดัับ การจััดพิิมพ์์ใบ
อนุุญาต สาขาวิิศวกรรมเหมืืองแร่่ ซึ่่�งแยกเป็็น
งานเหมืืองแร่่ และงานโลหะการ
4. ปรัับปรุุงระบบการประกาศผลการทดสอบความรู้้�
เกี่่�ยวกัั บ ความพร้้ อ ม ในการประกอบวิิ ช าชีี พ
วิิศวกรรมควบคุุม จากเดิิมเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องนำำ�ข้้อมููล
จากระบบมาจััดทำำ�และนำำ�มาขึ้้�นเว็็บไซต์์ เปลี่่�ยนเป็็น
เมื่่�อได้้รับั อนุุมัติั ผิ ลแล้้วสามารถแสดงผลบนเว็็บไซต์์
ได้้อััตโนมััติิ ซึ่่�งช่่วยลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
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ปีี 2552
1.	ตั้้�งแต่่ปีี 2552 ผู้้�ขอรัับใบอนุุญาตเป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
วิิ ศ วกรรมควบคุุ ม ระดัั บ ภาคีี วิิ ศ วกร ต้้ อ งผ่่ า นการ
ทดสอบความรู้้� ในหมวดวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม และ
หมวดวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรม โดยสภาวิิศวกรได้้จัดั ทำำ�
ระบบทดสอบความรู้้�ทางวิิศวกรรมระดัับภาคีีวิศิ วกรขึ้้�น
ทำำ�ให้้สมาชิิกสามารถสมััครสอบและชำำ�ระเงิินผ่่านทาง
เว็็บไซต์์สภาวิิศวกร รวมทั้้�งจััดการทดสอบความรู้้�บน
ระบบคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งสามารถทราบผลการสอบทัันทีี
ที่่�สอบเสร็็จ
2.	ดำำ�เนิินการรัับขึ้้�นทะเบีียนวิิศวกรเอเปคในประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ปีี 2552 เป็็นต้้นไป (ปีี 2546 สภาวิิศวกรได้้รัับ
การยอมรัับเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกข้้อตกลง APEC Engineer)

ปีี 2551
1. กฎกระทรวงกำำ�หนดสาขาวิิศวกรรมควบคุุม พ.ศ. 2550
ได้้ ป ระกาศในราชกิิ จ จานุุ เ บกษา เมื่่�อวัั น ที่่� 30
พฤศจิิกายน 2550 จึึงมีีการเพิ่่�มสาขาวิิศวกรรม
ควบคุุมอีีก 2 สาขา คืือสาขาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
และสาขาวิิศวกรรมเคมีี ข้้อบัังคัับสภาวิิศวกรว่่าด้้วย
การออกใบอนุุญาตฯ ทั้้�ง 2 สาขาใหม่่ ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2551
ทำำ� ให้้ มีี ก ารออกใบอนุุ ญ าตฯ ใน 2 สาขานี้้�ได้้
ในต้้นปีี 2552
2.	ที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญสภาวิิศวกร เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน
2551 เห็็นควรให้้มีกี ารพััฒนาวิิชาชีีพต่่อเนื่่�อง (CPD)

3.	จััดตั้้�งศููนย์์ Call Center ขึ้้�นตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2552
เป็็นต้้นมา

ปีี 2550
ในปีี 2550 ได้้มีีการเพิ่่�มสาขาควบคุุม 2 สาขา คืือ
สาขาวิิศวกรรมเคมีี และสาขาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งกฎกระทรวงกำำ�หนดสาขาวิิชาชีีพวิิศวกรรมและ
วิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม พ.ศ. 2550 ได้้ลงประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2550
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ปีี 2549

ปีี 2545

ครั้้� ง แรกที่่�สภาวิิ ศ วกรเริ่่� ม จัั ด ทดสอบวัั ด ผลผู้้�ขอ
ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�ตรวจสอบอาคาร เมื่่�อวัันที่่� 25
พฤศจิิกายน 2549

เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2545 สมาชิิกสามารถชำำ�ระค่่า
ธรรมเนีียมต่่างๆ ผ่่านระบบ Counter Payment/
Phone Banking / ATM / Internet

ปีี 2548

ปีี 2544

สภาวิิศวกรได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นหน่่วยงานผู้้�มีี
อำำ�นาจกำำ�กัับดููแลการขึ้้�นทะเบีียนวิิศวกรวิิชาชีีพ
ภายใต้้ข้อ้ ตกลงยอมรัับร่่วมของอาเซีียนด้้านบริิการ
วิิ ศ วกรรม (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement (MRA) on Engineering Service)
หลัังจากที่่�รัฐั มนตรีีเศรษฐกิิจอาเซีียนได้้มีกี ารลงนาม
ในข้้อตกลงดัังกล่่าว

เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2544 มีีการปรัับปรุุงกำำ�หนด
อััตราค่่าสมาชิิกและค่่าธรรมเนีียมใหม่่

ปีี 2547
ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยธรณีีพิิบััติิจากกรณีี
เกิิดคลื่่�นยัักษ์์สิินามิิ เมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2547
ในพื้้�นที่่� 6 จัังหวััดภาคใต้้

ปีี 2543
ต่่อใบอนุุญาตฯ และรัับสมััครสมาชิิกสภาวิิศวกร

ปีี 2542
พ.ร.บ. วิิศวกร พ.ศ. 2542 ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
30 พฤศจิิกายน 2542

ปีี 2546
ปีี 2546 สภาวิิศวกรได้้รัับการยอมรัับเข้้าร่่วมเป็็น
สมาชิิกข้้อตกลง APEC Engineer
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FUTURE

วิิศวกรจะอยู่่�
อย่่างไรใน
อนาคต ?
102

Solution ในโลก 2020 =
Principle + Technology + Professional
วิเคราะห์ปัจจัย
1. สิ่งที่เรามีความช� ำนาญทางด้าน Foundation และ Research Paper
2. สิ่งที่วิศวกรไทยยังไม่มี คือ ความเชื่ อมโยงข้อมู ลและเทคโนโลยีท่ีเท่าทันกับโลก
ที่ถูกท�ำให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววันต่อวัน ด้วยอัตราเร่งมหาศาล
3. เราถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยีและผู ้เล่นส�ำรอง ที่ใช้เทคโนโลยีเป็น

“ทางออกคือ ยกระดับวิศวกรไทย
ให้ประยุกต์ใช้ศาสตร์วิศวกรรมอย่างเป็นมืออาชีพ”
โดยมีแนวทาง
1. Life Long Learning เรียนรู ้ หาข้อมู ลเพิ่มเติม
คือสิ่งที่ท�ำให้เขาอยู ่รอดในทุกวันนี้
2. ก้าวให้ทันเทคโนโลยี
3. ท�ำให้ได้มาซึ่ ง Data
4. ปรับมุ มมองให้เป็น Problem-Based Sloving
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THE
NEXT
ก้้าวต่่อไปของพวกเรา
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>>
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ทุุกวัันนี้้�ด้้วยโลกที่่�ก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างรวดเร็็วจนเทคโนโลยีีเข้้ามา
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในชีีวิติ ประจำำ�วันั จนส่่งผลกระทบต่่ออาชีีพการงานของ
ใครหลายคน นำำ�มาสู่่ค� วามกัังวลของเด็็กที่่�กำำ�ลังั เรีียนอยู่่�ว่า่ สาขาหรืือ
วิิชาที่่�เรีียนอยู่่�ตอนนี้้� เมื่่�อจบการศึึกษาจะมีีงานทำำ�หรืือไม่่
ภายในงาน Economic Club ณ เมืืองนิิวยอร์์ค Dara Khosrowshahi
(ดารา คอสราวชาฮีี) ซีีอีโี อของ Uber ในวััย 50 ปีีกล่่าวให้้คำำ�แนะนำำ�
แก่่นัักเรีียนที่่�กำำ�ลัังเรีียนจบมััธยมปลาย และก้้าวเข้้าศึึกษาต่่อในรั้้�ว
มหาวิิทยาลััย ว่่าสาขาที่่�เด็็กรุ่่�นใหม่่ควรเรีียน คืือ CIS (คอมพิิวเตอร์์
สารสนเทศ) และวิิศวกรรมศาสตร์์ โดย Dara Khosrowshahi
เคยศึึกษาสาขาวิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่� Brown University
ซึ่่�งเขาแนะนำำ�ว่า่ ไม่่ว่า่ นัักเรีียนจะเลืือกประกอบอาชีีพวิิศวกรหรืือไม่่
ก็็ควรเลืือกเรีียนสาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ เพราะว่่าสาขานี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้
ผู้้�เรีียนรู้้�จัักวิิธีีการแก้้ปััญหา “ถึึงแม้้ว่่าผมจะไปศึึกษาต่่อทางด้้าน
การเงิิน แต่่วิิศวกรรมศาสตร์์ก็็สอนให้้รู้้�ถึึงวิิธีีการแก้้ปััญหา และทำำ�
อย่่างไรให้้สร้้างกลัับมาอีีกครั้้�ง ซึ่่�งผมคิิดว่่าวิิศวกรรมศาสตร์์สามารถ
ช่่วยได้้ ไม่่ใช่่เพีียงแค่่อาชีีพเฉพาะทาง แต่่ยัังเป็็นทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างใน
ชีีวิิตอีีกด้้วย” ซีีอีีโอของ Uber ยัังเล่่าต่่อว่่าวิิศวกรรมศาสตร์์เข้้ามา
ช่่วยในชีีวิติ การทำำ�งานที่่� Uber รวมถึึง Expedia ว่่า ปััญหาทางธุุรกิิจ
และปััญหาทางสัังคม ที่่�มีีความซัับซ้้อนจะถููกแยกออกมาเป็็นส่่วนๆ
แล้้วสร้้างขึ้้�นมาตามแนวคิิดของวิิศวกรรมศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของวิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์
Dara Khosrowshahi ถืือว่่าเป็็นซีีอีโี อของ Uber ที่่�ต้้องมารัับช่่วงต่่อ
กัับปััญหามากมายที่่�รอให้้มีีการแก้้ไข หลัังจาก Travis Kalanick
ถููกขัับออกจากธุุรกิิจไป รวมถึึงกรณีีถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในเรื่่�องการ
คุุกคามทางเพศจากรายงาน U.S. Safety Report ที่่�บริิษััทต้้องเพิ่่�ม
มาตรการความปลอดภััย และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับบริิษััท
ทั้้�งนี้้� วิิศวกรรมศาสตร์์ และวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ เป็็นสาขาที่่�เรีียน
จบมาแล้้วสามารถทำำ�รายได้้เป็็นอัันดัับต้้นๆ ในปีี 2019 ซึ่่�งบุุคคลที่่�
มีีชื่่�อเสีียงต่่างจบการศึึกษามาจากสาขาเหล่่านี้้�ด้้วยกัันทั้้�งนั้้�น ไม่่ว่่า
จะเป็็น Jack Dorsey, Mark Zuckerberg และ Elon Musk
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Best 7 Engineering
Careers for the Future
สำำ�รวจเทรนด์์ 7 สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
ที่่�กำำ�ลัังถููกจัับตามองว่่าจะมีีความสำำ�คััญ
และเป็็นที่่�ต้้องการเป็็นอย่่างมาก
ในอนาคต

1. วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์ (Software Engineering)
วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์ถือื เป็็นสาขาต้้นๆ ที่่�กำำ�ลังั เป็็นที่่�ต้้องการในตลาดอย่่างสููง
และดููเหมืือนว่่าเทรนด์์อาชีีพนี้้�จะมีีอััตราการเติิบโตสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทุุกปีี
“วิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููล” ซึ่่�งเป็็นสาขาย่่อยเกี่่�ยวกัับการจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่
หรืือ “บิ๊๊�กดาต้้า” กำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมอย่่างมากในตลาดไทยและตลาดโลก
ไม่่ว่่าจะในอุุตสาหกรรม E-commerce อุุตสาหกรรมสุุขภาพ ไปจนถึึง
อุุตสาหกรรมการเงิิน อีีกหนึ่่�งสาขาย่่อยของวิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููลที่่�กำำ�ลังั เป็็น
ที่่�ต้้องการก็็คืือ Machine Learning ซึ่่�งเป็็นศาสตร์์การคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับ
อนาคต ผ่่านการวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลในตลาดบ้้านเราเอง จากรายงานของ
EIC ระบุุว่า่ ประเทศไทยมีีความต้้องการนัักวิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููลกว่่า 2,000 คน
ขณะที่่�คนที่่�ทำำ�งานด้้านวิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููลกลัับมีีแค่่ 200 – 400 คน เท่่านั้้�น
และในอีีก 2 – 3 ปีีข้้างหน้้า ความต้้องการนัักวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููลจะเพิ่่�ม
ขึ้้�นอีีกถึึง 15–20 %
2. วิิศวกรรมอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ (Automation & Robotics
Engineering)
หลายๆ อุุตสาหกรรมทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ ต่่างใช้้ระบบ
อััตโนมััติแิ ละหุ่่�นยนต์์มากขึ้้�น อาทิิ อุุตสาหกรรมการค้้าปลีีกและโลจิิสติิกส์์
ทำำ�ให้้คนที่่�จบสาขาวิิศวกรรมอััตโนมััติแิ ละหุ่่�นยนต์์เป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
ตามไปด้้ ว ย นัั ก วิิ ศ วกรอัั ต โนมัั ติิและหุ่่�นยนต์์ ใ นปัั จ จุุ บััน จะทำำ�หน้้ าที่่�
ออกแบบ ทดสอบ และพััฒนาหุ่่�นยนต์์สำำ�หรัับการใช้้งานที่่�หลากหลาย
รวมถึึงการประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมต่่างๆ ดัังนั้้�นแล้้วสาขาวิิศวกรรม
อััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ จึึงเป็็นอีีกสาขาที่่�กำำ�ลัังมาแรง ณ ปััจจุุบััน
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3. วิิศวกรรมชีีวการแพทย์์ (Biomedical Engineering)
วิิศวกรรมชีีวการแพทย์์ถืือเป็็นสาขามาแรงและน่่าจัับตามองในอนาคต
อัันใกล้้ ปััจจุุบันั การศึึกษาค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับสเต็็มเซลล์์ก้า้ วไกลไปมาก รวมถึึง
การคิิ ด ค้้ น การสร้้ า งอวัั ย วะเทีี ย ม และอุุ ป กรณ์์ ก ารแพทย์์ ที่่�อำำ� นวย
ความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ย ซึ่่�งหน้้าที่่�ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นงานของนัักวิิศวกรชีีวการแพทย์์
ความต้้องการของตลาดแรงงานต่่อสาขาวิิศวกรรมชีีวการแพทย์์นั้้�นจะถููก
ผลัักดัันโดยการเพิ่่�มขึ้้�นของสัังคมผู้้�สููงอายุุทั่่�วโลก ซึ่่�งต้้องการเทคโนโลยีี
ทางการแพทย์์ที่่�ทันั สมััย และตอบสนองต่่อการความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ
และผู้้�ป่่วย ปััจจุุบัันในประเทศสหรััฐอเมริิกาเงิินเดืือนเฉลี่่�ยของวิิศวกร
ชีีวการแพทย์์สููงถึึง 86,800 ดอลลาร์์ต่อ่ ปีี (ประมาณสองล้้านหกแสนบาท)
มีีอััตราการเติิบโตของอาชีีพแต่่ละปีีสููงถึึง 8 %

4. วิิศวกรรมปิิโตรเลีียม (Mining Engineer)
การคิิดค้้นกรรมวิิธีีขุุดเจาะน้ำำ��มััน การดำำ�เนิินการ และการตรวจสอบ
โปรแกรมขุุดเจาะ ถืือเป็็นหน้้าที่่�หลัักของวิิศวกรปิิโตรเลีียม ในช่่วงทศวรรษ
ที่่�ผ่่านมา วิิศวกรปิิโตรเลีียม ถืือได้้ว่่าเป็็นอีีกหนึ่่�งสาขาที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของ
ตลาดสููงมากทั้้�งในประเทศไทยและทั่่�วโลกถึึงแม้้ว่่าปััจจุุบััน การพััฒนา
พลัั ง งานสะอาดจะเติิ บ โตขึ้้�น แต่่ น้ำำ��มัั น ยัั ง คงเป็็ น ทรัั พ ยากรที่่�สำำ�คัั ญ
ในอนาคตอยู่่� อีีกทั้้�ง วิิศวกรปิิโตรเลีียมจำำ�นวนหนึ่่�งก็็เริ่่�มจะเกษีียณอายุุ
ตััวเองแล้้ว ตามรายงานของกระทรวงแรงงาน สหรััฐอเมริิกา ภายในปีี 2026
อาชีีพวิิศวกรปิิโตรเลีียมจะเติิบโตขึ้้�นกว่่าปััจจุุบัันถึึง 15 %
5. วิิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
วิิศวกรรมโยธา ถืือเป็็นสาขาที่่�มีีอััตราการเจริิญเติิบโตมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน สืืบเนื่่�องจากการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานจำำ�นวน
มากทั่่�วโลก ซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�จะดำำ�เนิินต่่อไปในอนาคต จากรายงานของ
กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรััฐอเมริิกา ระบุุว่่าความต้้องการของตลาด
แรงงานต่่ออาชีีพวิิศวกรโยธามีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 10% ในปีี 2026
โดยผู้้�ที่่�กำำ�ลังั ศึึกษาอยู่่ใ� นสาขาวิิศวกรรมโยธานั้้�น สามารถต่่อยอดไปทำำ�งาน
ในสายอาชีีพวิิศวกรโครงสร้้าง วิิศวกรสิ่่�งแวดล้้อม หรืือวิิศวกรระบบราง
ได้้อีีกด้้วย ดัังนั้้�นแล้้วสาขานี้้�จึึงยัังเป็็นที่่�ต้้องการของตลาดแรงงาน
6. วิิศวกรรมไฟฟ้้า (Electrical Engineering)
เช่่นเดีียวกัับสาขาวิิศวกรรมโยธา วิิศวกรรมไฟฟ้้าถืือเป็็นอีีกสาขาที่่�มีีอััตรา
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน และมีีแนวโน้้มว่่าจะเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต อััตราการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�น สืืบเนื่่�องจากผู้้�ที่่�
เรีียนสาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า สามารถทำำ�งานในหลากหลายสาขาอาชีีพย่่อย
อาทิิ วิิศวกรพลัังงาน วิิศวกรอุุปกรณ์์ หรืือวิิศวกรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทำำ�ให้้สาขา
วิิศวกรรมไฟฟ้้ายัังคงเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด ในสหรััฐอเมริิกา อััตราเงิินเดืือน
วิิศวกรไฟฟ้้า เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 2,181,830 บาทต่่อปีี (71,000 ดอลลาร์์สหรััฐ)

ที่่�มา :
https://www.cnbc.com/2019/12/10/uber-ceo-dara-khosrowshahi-whatto-study-in-college.html
https://interestingengineering.com/7-of-the-most-in-demand-engineering-jobs-for-2019
https://www.itcareerfinder.com/brain-food/blog/entry/best-engineering-career-paths-for-the-future.html

7. วิิศวกรรมกรรมพลัังงานทดแทน (Alternative Energy Engineer)
ในปัั จ จุุ บัั น เทรนด์์ รัั ก สิ่่�งแวดล้้ อ มกำำ�ลัั ง มาแรง หลายคนคงสัั ง เกตถึึ ง
การเติิบโตของพลัังงานสะอาดทั้้�งไทยและต่่างประเทศเต็็มไปหมด ไม่่ว่่า
จะเป็็นแผงโซลาร์์เซลล์์ พลัังงานลม หรืือรถยนต์์พลัังงานสะอาด ดัังนั้้�นแล้้ว
สาขาวิิศวกรรมซึ่่�งจะเป็็นที่่�ต้้องการอย่่างสููงในอนาคตก็็คืือ วิิศวกรรม
พลัังงานทดแทนนั่่�นเอง สาขาวิิศวกรรมพลัังงานทดแทน โดยปกติิแล้้ว
จะต้้องเรีียนจบปริิญาตรีีในสาขาวิิศวกรรมเครื่่�องกลหรืือไฟฟ้้าก่่อน จากนั้้�น
จึึงเรีียนต่่อปริิญญาโทสาขาวิิศวกรรมพลัังงาน

109

LEARN
ING
110

MISSION

N111

แนวคิิดการเรีียนการสอน
ทางวิิศวกรรมแบบ CDIO

112

การเรีียนการสอนแบบ CDIO เป็็นแนวคิิดในการ
สอนหลัักสููตรวิิศวกรรมซึ่่�งได้้รัับการพััฒนามาจาก
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ได้้รับั การยอมรัับอย่่างแพร่่หลายและถููกนำำ�ไปใช้้ใน
สถาบัันการศึึกษาทางวิิศวกรรมมากมายทั่่�วโลก
กว่่า 90 แห่่ง โดยแนวการเรีียนการสอนแบบ CDIO
มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� (Learning Outcomes)
4 ด้้านหลััก ซึ่่�งนัับเป็็นหััวใจสำำ�คััญของวิิชาชีีพ
วิิศวกรรม ได้้แก่่
1) Conceive สามารถคิิดวิิเคราะห์์และชี้้�ปััญหาใน
ทางวิิศวกรรมได้้
2) Design สามารถออกแบบและหาแนวทางแก้้ไข
ปััญหาทางวิิศวกรรมได้้
3) Implement สามารถดำำ�เนิินการ ประยุุกต์์หรืือ
แก้้ไขปััญหาทางวิิศวกรรมให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้
4) Operate สามารถพััฒนาและควบคุุมระบบต่่างๆ
อย่่างเหมาะสม
ทั้้�งนี้้�หลัักสููตรตามแนวทางของ CDIO จะมุ่่�งเน้้น
ให้้ วิิ ศ วกรมีี ค วามสามารถทั้้�งในด้้ า นการคิิ ด
การออกแบบ การสร้้างดำำ�เนิินการ และการควบคุุม
ระบบต่่างๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

1. องค์์ความรู้้�และเหตุุผลทางวิิชาชีีพ (Disciplinary
Knowledge & Reasoning) ประกอบด้้วยพื้้�นฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานทางวิิศวกรรม และความรู้้�
เฉพาะทางด้้านวิิศวกรรม รวมถึึงวิิธีกี ารและเครื่่�องมืือ
ทางวิิศวกรรมต่่าง ๆ
2. ทัักษะทางวิิชาชีีพ และลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์
(Personal and Professional Skills & Attributes)
ได้้แก่่ ทัักษะการแก้้ปัญ
ั หา การใช้้เหตุุผล การดำำ�เนิิน
การวิิจััย การคิิดวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ การมีี
ทััศนคติิที่่�ดีี มีีจริิยธรรม และความรัับผิิดชอบต่่าง ๆ
3. ทัั ก ษะด้้ า นการทำำ� งานเป็็ น ทีี ม -การสื่่�อสาร
(Interpersonal Skills : Teamwork &
Communication)
4. CDIO ระบบในบริิบทขององค์์กร สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้ อ ม (Conceiving, Designing,
Implementing & Operating Systems in the
Enterprise, Societal & Environmental
Context)
การจััดการเรีียนการสอนแบบ CDIO จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ที่่�ต้้องอาศััยเทคนิิคการสอนแบบมุ่่�งเน้้นการลงมืือทำำ�
โครงการ (Project based learning) การทดลองงาน
(Engineering practice) การเยี่่�ยมชมงาน (Site
visits) ซึ่่�งนอกจากจะช่่ ว ยให้้ นิิ สิิ ต พัั ฒ นาทัั ก ษะ
ทางวิิศวกรรมแล้้ว ยัังสามารถช่่วยให้้นิิสิิตพััฒนา
ทัักษะอื่่�นๆที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งาน ได้้แก่่ ทัักษะด้้าน
การสื่่�อสาร การทำำ�งานร่่วมกััน และการแก้้ไขปััญหา
ได้้อีีกด้้วย
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การเปรีียบเทีียบแนวคิิดและทัักษะด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรม และ
คณิิตศาสตร์์
การกล่่าวอ้้างถึึงการนำำ�แนวคิิดการออกแบบเชิิงวิิศวกรรมมาบููรณาการ
กัับการเรีียนรู้้�ศาสตร์์อื่่�นๆ 4 ศาสตร์์นั้้�น นำำ�มาสู่่�ความพยายาม
ในการอธิิบายความแตกต่่างระหว่่างศาสตร์์ 3 ศาสตร์์ที่่�มีีความ
ใกล้้เคีียงกัันมากได้้แก่่ วิิทยาศาสตร์์, วิิศวกรรมศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีสภาวิิจััยแห่่งประเทศสหรััฐอเมริิกา (The National
Research Council: NRC) ได้้ให้้ความหมายของวิิศวกรรมศาสตร์์
และเทคโนโลยีีพร้้อมทั้้�งเปรีียบเทีียบทัักษะของศาสตร์์ทั้้�งสองกัับ
ทัักษะทางวิิทยาศาสตร์์ไว้้ดัังนี้้�

B

วิิศวกรรมศาสตร์์
(Engineering)

D
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A

วิิทยาศาสตร์์
(Science)

C

เทคโนโลยีี
(Technology)

คณิิตศาสตร์์
(Mathematics)

1

2

3

/A ตั้้�งคำำ� ถาม (เพื่่�อเข้้ า ใจ
ธรรมชาติิ ) /B นิิ ย ามปัั ญ หา
( เ พื่่� อ พัั ฒ น า คุุ ณ ภ า พ ชีี วิิ ต )
/C ตระหนัั ก ถึึ ง บทบาทของ
เทคโนโลยีีต่่อสัังคม /D ทำำ�ความ
เข้้าใจและพยายามแก้้ปััญหา

/A = B พััฒนาและใช้้โมเดล
/D ใช้้คณิิตศาสตร์์ในการสร้้าง
โมเดล

A = B ออกแบบและลงมืือทำำ�การ
ค้้นคว้้าวิิจััย และทดลอง /C เรีียนรู้้�
วิิ ธีี ก ารใช้้ ง านเทคโนโลยีี ใ หม่่ ๆ
/D ใช้้เครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมในการ
แก้้ปััญหา

4

5

6

A =B วิิเคราะห์์ข้้อมููล /D ให้้
ความสำำ�คััญการความแม่่นยำำ�

A = ใช้้คณิิตฯ ช่่วยในการคำำ�นวณ
/C เข้้าใจบทบาทของเทคโนโลยีี
ในการพัั ฒ นาด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
และวิิศวกรรม /D ใช้้ตััวเลขในการ
ให้้ความหมายหรืือเหตุุผล

A สร้้างคำำ�อธิิบาย / B ออกแบบวิิธีี
แก้้ปััญหา / D พยายามหาและใช้้
โครงการในการแก้้ปััญหา

7

8

A=B ใช้้หลัักฐานในการยืืนยััน
แนวคิิด / C ตััดสิินใจเลืือกใช้้
เทคโนโลยีี โ ดยพิิ จ ารณาถึึ ง ผล
กระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
/D สร้้างข้้อโต้้แย้้งและสามารถ
วิิพากษ์์การให้้เหตุุผลของผู้้�อื่่�น

A=B ประเมิินและสื่่�อสารแนวคิิด
/ D มองหาและนำำ�เสนอระเบีียบ
วิิธีีในการเหตุุผลซ้ำำ��ๆ

ที่่�มา: Vasquez, J.A., Sneider, C., and
Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials:
Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics, p.38.
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การเปรีี ย บเทีี ย บแนวคิิ ด และ
วิิ ธีี ก ารทางวิิ ศ วกรรมศาสตร์์
และวิิทยาศาสตร์์
แนวปฏิิบััติิ (Practice) ทางวิิทยาศาสตร์์มีีกระบวนการส่่วนใหญ่่
เหมืือนกัับแนวปฏิิบัติั ทิ างวิิศวกรรมศาสตร์์ กล่่าวคืือ ทั้้�งสองศาสตร์์
มีีการพััฒนาและใช้้โมเดลในการดำำ�เนิินงาน มีีการออกแบบและ
ลงมืือค้้นคว้้าวิิจััยเพื่่�อรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังกล่่าว
ทั้้�งวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาตร์์ต้อ้ งการความรู้้�ทางคณิิตศาสตร์์
ในการคำำ�นวณ นอกจากนี้้�ทั้้�งนัักวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรมีีการใช้้
หลัักฐานในการยืืนยัันแนวคิิดซึ่่�งอาจเป็็นคำำ�ตอบของข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับ
ธรรมชาติิหรืือปััญหา และสุุดท้้ายต้้องมีีการประเมิินและสื่่�อสาร
แนวคิิดดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตามแนวปฏิิบััติิทั้้�งสองมีีความแตกต่่าง
กัันอยู่่� 2 ประการ คืือ

(1)

(2)
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ในขณะที่่�วิิชาวิิทยาศาสตร์์พยายาม
ตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อเรีี ย นรู้้�และทำำ�ความ
เข้้ าใจธรรมชาติิ วิิ ศ วกรรมศาสตร์์
พยายามนิิ ย ามปัั ญหาซึ่่� งเกิิ ด จาก
ความไม่่ พ อใจและต้้ อ งการพัั ฒ นา
คุุณภาพชีี วิิตของมนุุษย์์
ผ ล ลัั พ ธ์์ ข อ ง ก า ร ทำำ� ง า น ท า ง
วิิทยาศาสตร์์คืือการสร้้างคำำ�อธิิบาย
เพื่่�อตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ
ในขณะที่่�ผลลััพธ์์ของการทำำ�งานทาง
วิิศวกรรมศาสตร์์คืือวิิธีีการแก้้ปััญหา
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีี วิิตของมนุุษย์์
และวิิธีกี ารดัังกล่่าวจะนำำ�มาซึ่่�งผลผลิิต
ที่่�เป็็นเทคโนโลยีีใหม่่หรืือนวััตกรรม

ดัังนั้้�นการมีีความคิิดแบบวิิศวกรรมศาสตร์์ที่่�มาจากการศึึกษา
ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแต่่สามารถ
ที่่�จะศึึกษาเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง โดยการศึึกษา อ่่าน และ
ทำำ�ความเข้้าใจด้้วยตนเอง และการสรุุปบทเรีียนจากการทำำ�งาน
ของคนที่่�สำำ�เร็็จ มัักจะมีีแนวคิิดหลัักคิิดแบบวิิศวกรรมศาสตร์์
อยู่่�ด้้ ว ย นอกจากนี้้� มีี แ นวความคิิ ด แบบมาร์์ ก ซิิ ส ก็็ เ ป็็ น
วิิทยาศาสตร์์ แต่่บางส่่วนไม่่ยอมรัับและวิิจารณ์์ว่่าไม่่ใช่่ความ
คิิดวิิถีีพุุทธ ที่่�มีีการยอมรัับมากขึ้้�นในโลกตะวัันตก เพราะ
สอดคล้้องกัับหลัักวิิทยาศาสตร์์ แต่่ที่่�สำำ�คััญมากอย่่างหนึ่่�ง คืือ
การนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ และทดลองกัับชีีวิติ และสถานการณ์์ที่่�เป็็นจริิง
ตามหลัักที่่�ว่่า
“เมื่่�อแนวทางและความคิิดถููกต้้อง ความสำำ�เร็็จของชีี วิติ
จริิงอยู่่�ที่่�การปฏิิบัติั ิที่่�เป็็นจริิง”
ยิ่่�งถููกนำำ�ไปใช้้ในสถานการณ์์ที่่�เข้้มข้้น เอาชีีวิิตเข้้าแลก หรืือ
การกล้้าตััดสิินใจ ไม่่ว่า่ เป็็นสถานการณ์์สู้้�รบหรืือการนำำ�ไปผลัักดััน
เปลี่่�ยนแปลงปฏิิรููปประเทศไปสู่่ป� ระชาธิิปไตยได้้จริิง ก็็จะได้้รับั
การยอมรัับมากขึ้้�น ทั้้�งหมดนี้้�จะสามารถแก้้ไขได้้หากเรามีี
“หลัักการคิิดแบบวิิศวกรรมศาสตร์์” คืือ การคิิดแบบเป็็นระบบ
คิิดแบบเป็็นขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กััน ตรวจสอบไล่่เรีียง
กัันมาตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ

1
2
3
4
5
6
7
8

นิิยามปัั ญหา
(เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีี วิิต)
พััฒนาและใช้้โมเดล
ออกแบบและลงมืือทำำ�การ
ค้้นคว้้า วิิจััย ทดลอง
วิิเคราะห์์ข้้อมููล
ใช้้คณิิตศาสตร์์ช่่วย
ในการคำำ�นวณ
ออกแบบวิิธีีแก้้ปััญหา
ใช้้หลัักฐานในการ
ยืืนยัันแนวคิิด
ประเมิินและสื่่�อสาร
แนวคิิด
ที่่�มา : เรีียบเรีียงจากบทความของ
ชััยวััฒน์์ สุุปรวิิชััย ตีีพิิมพ์์ในสยามรััฐออนไลน์์
23 ธัันวาคม 2559
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10 เทคโนโลยีีพลิิกโฉมโลก
ในทรรศนะของ MIT Technology
Review ร่่วมกัับ บิิล เกตส์์
MIT Technology Review ได้้เผยออกมาแล้้วกัับรายชื่�่ อ 10 เทคโนโลยีี
เปลี่่�ยนโลกประจำำ�ปีี 2019 ที่่�ผ่่านมา และนี่่�คืือ 10 เทคโนโลยีีที่่� บิิล เกตส์์
ผู้้�ก่่อตั้้�ง Microsoft เชื่�่ อว่่าจะเข้้ามามีีบทบาทกัับชีีวิิตของเราทุุกคน

1. Gut Probe in a Pill เทคโนโลยีีการส่่องกล้้อง
การส่่องกล้้องในปััจจุุบัันยัังค่่อนข้้างวุ่่�นวาย โดยปกติิแพทย์์
จะให้้ส่่องก็็ต่่อเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็นเท่่านั้้�น ที่่�สำำ�คััญยัังใช้้ไม่่ได้้
กัับทารกหรืือเด็็กเล็็ก เพราะต้้องวางยาสลบ แต่่มีโี รคชนิิดหนึ่่�ง
ที่่�ต้้องพึ่่�งพาการส่่องกล้้องหรืือตรวจอย่่างสม่ำำ��เสมอ นั่่�นคืือ
โรค EED (Environmentalenteric dysfunction) ที่่�ทำำ�ให้้
ลำำ�ไส้้อัักเสบ ส่่งผลให้้ไม่่สามารถดึึงโภชนาการจากอาหารที่่�
กิินเข้้าไปได้้ พบมากในประเทศที่่�ยากจน แต่่ EED สามารถ
ลดอาการของความรุุนแรงได้้หากรู้้�ก่อ่ น ทว่่าการตรวจรัักษา
ตามพื้้�นที่่�ห่่างไกลที่่�เป็็นหน่่วยพยาบาลเล็็กๆ ยัังคงทำำ�ได้้ยาก
อยู่่�มาก Guillermo J. Tearney จาก Massachusetts
General Hospital จึึงได้้คิิดค้้นและสร้้างอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ชนิดิ หนึ่่�ง ซึ่่�งมีีขนาดเล็็กมากเท่่ากัับขนาดแคปซููลของ
ยาสามารถกลืืนเข้้าไปได้้เลย (แต่่มีสี าย) ซึ่่�งแคปซููลนี้้�ก็็จะทำำ�
หน้้าที่่�ส่่องกล้้อง และยัังสามารถตััดชิ้้�นเนื้้�อออกมาเพื่่�อตรวจ
สอบต่่อได้้ด้้วย ทำำ�ให้้การตรวจรัักษาโรค EED นั้้�นสามารถ
ทำำ�ได้้ในพื้้�นที่่�ห่า่ งไกลหรืือหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�ได้้ มีีราคาถููกขึ้้�น
และแคปซููลจิ๋๋�วนี้้�ก็็ยัังถููกพััฒนาต่่อเพื่่�อให้้ใช้้ได้้ในเด็็กทารก
อีีกด้้วย
2. Custom Cancer Vaccines วััคซีี นมะเร็็งที่่�ไม่่
ทำำ�ลายเซลล์์ที่่�ดีี
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าการทำำ�คีีโมจะไปทำำ�ลายเซลล์์ที่่�ดีีด้้วย
ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบข้้างเคีียงที่่�ตามมาหลายอย่่างในปีี 2003
ก็็มีคี วามก้้าวหน้้าที่่�ยิ่่�งใหญ่่ทางการแพทย์์และวงการไบโอเทค
นั่่�นคืือการที่่�เราสามารถทำำ�แผนที่่�จีีโนมมนุุษย์์ (Human
Genome Mapping) ในโครงการที่่�ชื่่�อว่่า Human Genome
Project สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น 5 ปีีหลัังจากนั้้�นก็็คืือนัักวิิทยาศาสตร์์
และนัักวิิจััยสามารถที่่�จะลำำ�ดัับ (Sequence) เซลล์์ที่่�เป็็น
เนื้้�อร้้ า ยของมะเร็็ ง ได้้ รวมถึึ ง พบว่่ า หากเทีี ย บกัั บ เซลล์์
ที่่�สุุขภาพดีี

จะเห็็นได้้ว่่ามีีเซลล์์ที่่�แตกต่่างกัันเยอะมาก และทุุกชิ้้�นของ
เนื้้�อร้้ายของแต่่ละคนก็็จะแตกต่่างกัันด้้วย บริิษััทแห่่งหนึ่่�ง
ในเยอรมนีีที่่�ชื่่�อ BioNTech บอกว่่าสามารถทำำ�วััคซีีนเข้้าไป
สู้้�กัับเนื้้�อร้้ายเหล่่านี้้�ได้้ วิิธีกี ารคืือให้้ทีเี ซลล์์ (เซลล์์ภููมิคุ้้�ิ มกััน)
หาและทำำ�ลายเซลล์์เนื้้�อร้้ายนั้้�น ปรากฏว่่าในปีี 2017 เดืือน
ธัันวาคมได้้มีกี ารทดลองจริิงและได้้ผลการทดลองเป็็นอย่่างดีี
หากกระบวนการนี้้�ถููกนำำ�มาใช้้จริิงได้้เมื่่�อใด ก็็จะทำำ�ให้้เรา
ไม่่ต้้องทำำ�ลายเซลล์์ที่่�ดีีระหว่่างการรัักษา แต่่ก็็ยัังมีีข้้อจำำ�กััด
ที่่�เป็็นเรื่่�องท้้าทาย เพราะการรัักษานั้้�นจะต้้องใช้้ตััวอย่่าง
เนื้้�อร้้ายจากของแต่่ละคน และกระบวนการในการลำำ�ดัับ
เซลล์์ (sequence) นั้้�นยัังมีีราคาที่่�สููงอยู่่�มาก
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3. Meat-free Burgers เนื้้�อสััตว์์ที่่�เกิิดการเพาะเลี้้�ยงเซลล์์
องค์์การสหประชาชาติิคาดการณ์์ว่่าในปีี 2050 จะมีีประชากรโลก
ประมาณ 9.8 พัันล้้านคน และคนก็็จะบริิโภคเนื้้�อสััตว์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
อาจเป็็นเพราะความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่งผลให้้คนบริิโภคเนื้้�อสััตว์์มากขึ้้�น 70% จากเดิิม
ที่่�เราบริิโภคกัันอยู่่ใ� นทุุกวัันนี้้� แต่่แม้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิตเนื้้�อสััตว์์
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพก็็ยัังส่่งผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากอยู่่�ดีี อย่่างเช่่น
โปรตีีนที่่�มาจากสััตว์์จะใช้้น้ำำ��มากกว่่าพืืชถึึง 4-25 เท่่า ใช้้พื้้�นที่่�
มากกว่่า 6-17 เท่่า และใช้้พลัังงานจากฟอสซิิลมากกว่่า 6-20 เท่่า
การจะให้้คนหยุุดกิินเนื้้�อคงจะเป็็นไปได้้ยาก ปััจจุุบัันจึึงมีีการทำำ�
lab-grown ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 แบบ คืือทำำ�มาจากกล้้ามเนื้้�อของ
สััตว์์จริิง เวอร์์ชั่่�น lab-grown รสชาติิที่่�ได้้ในตอนนี้้�ค่่อนข้้างใกล้้เคีียง
ของจริิงมาก คาดว่่าจะสามารถวางจำำ�หน่่ายได้้ในปีีหน้้า แต่่ประเด็็น
คืือ lab-grown ก็็ไม่่ได้้ส่่งผลดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�นเท่่าใดนััก
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อีีกเวอร์์ชั่่�นคืือ plant-based ซึ่่�งทำำ�มาจากโปรตีีนถั่่�ว มัันฝรั่่�ง หรืือ
พืืชที่่�มีีโปรตีีนอื่่�นๆ และนำำ�ไปผ่่านกระบวนการทำำ�ให้้มีีความใกล้้
เคีียงกัับเนื้้�อสััตว์์ ซึ่่�งแบบ plant-based นั้้�นส่่งผลดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
มากกว่่ามาก ยกตััวอย่่างในบริิษััทเช่่น Beyond Meat (บิิล เกตส์์
ลงทุุนในบริิษัทั นี้้�ด้้วย) ที่่�ทำำ�เนื้้�อสััตว์์แบบ plant-based นั้้�นเริ่่�มขาย
แล้้วในแคลิิฟอร์์เนีีย ปััจจุุบัันมีีจำำ�หน่่ายแล้้วในซููเปอร์์มาร์์เก็็ตและ
ร้้านอาหารกว่่า 30,000 แห่่ง และขายไปแล้้วมากกว่่า 25 ล้้านชิ้้�น

4. Smooth-talking AI assistants ผู้้�ช่่วยเสีียงอััฉริิยะ
เทคโนโลยีีนี้้�กำำ�ลัังมาแน่่นอน ผู้้�เล่่นรายหลัักประกอบด้้วย Google,
Alibaba, Amazon 1-2 เราจะได้้เห็็นสิินค้้าที่่�สามารถใช้้งานผู้้�ช่่วย
AI เหล่่านี้้�ออกมาเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่� อยๆ ตอนนี้้� Google Assistants
ก็็มีีเวอร์์ชั่่�นอััพเกรดที่่�ชื่่�อว่่า Google Duplex ที่่�สามารถทำำ�งาน
ได้้เหมืือนคนมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ถููกพััฒนาก้้าวหน้้าไปอย่่างมาก
ทำำ�ให้้ ผู้้�ช่่วย AI นั้้�นฉลาดขึ้้�นมาก จนสามารถที่่�จะจองร้้านอาหาร
ร้้านทำำ�ผม ให้้คุุณได้้แล้้ว แต่่ปััญหาหลัักของ AI assistants (ผู้้�ช่่วย
AI) คืือ มัันยัังไม่่สามารถเข้้าใจบริิบทของภาษามนุุษย์์ได้้ทั้้�งหมด
แต่่ในอนาคตเราอาจจะได้้เห็็น AI assistants เป็็นได้้ตั้้�งแต่่ พี่่�เลี้้�ยง
เด็็ก ครูู หรืือแม้้กระทั่่�งเพื่่�อน ก็็อาจจะเป็็นไปได้้

5. Sanitation without sewers สุุขาที่่�ไม่่มีีท่่อ
มีีตััวเลขที่่�น่่าสนใจบ่่งชี้้�ว่่าประชากรราว 1 ใน 3 ของโลก หรืือ
ประมาณ 2.3 พัันล้้านคน ไม่่มีห้ี อ้ งส้้วมที่่�ดีีใช้้ เนื่่�องจากข้้อจำำ�กัดั ทาง
ด้้ า นทรัั พ ยากร ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� เองทำำ� ให้้ ค นจำำ� นวนมากกิิ น อาหาร
ที่่�ปนเปื้้อ� นของเสีียจากมนุุษย์์ และทุุกปีีก็จ็ ะมีีคนเสีียชีีวิติ จากสาเหตุุนี้้�
ประมาณเกืือบ 1 ล้้านคน บิิล เกตส์์ เองได้้มีีส่่วนร่่วมในเรื่่�องนี้้�
โดยเขาบอกว่่า Toilet Challenge คืือการจะทำำ�อย่่างไรก็็ได้้เพื่่�อที่่�จะ
เอาส้้วมไปตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ห่่างไกล พื้้�นที่่�ที่่�เดิินท่่อไม่่ได้้ หรืือยากจน
มากให้้เป็็นผลสำำ�เร็็จ ซึ่่�งมีีส้ว้ มแบบใหม่่ที่่�ออกแบบจากมหาวิิทยาลััย
เซาท์์ ฟ ลอริิ ด า ซึ่่�งใช้้ เ ยื่่�อ (membrane) ชนิิ ด หนึ่่�งซึ่่�งเล็็ ก กว่่ า
แบคทีีเรีียในการช่่วยทำำ�ความสะอาดและกำำ�จัดั ของเสีีย ส่่วนอีีกแบบ
เป็็ น Biomass Controls ที่่�ใช้้ ค วามร้้ อ นเพื่่�อเปลี่่�ยนของเสีี ย
ให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ทำ�ปุ๋๋
ำ ย� ต่่อได้้ แต่่ปัญ
ั หาคืือแบบ Biomass Controls
นั้้�นเหมาะกัับหมู่่�บ้า้ นขนาดใหญ่่ที่่�ใช้้งานวัันละหลายหมื่่�นคน ส่่วนแบบ
เมมเบรนก็็เหมาะกัับใช้้ในหมู่่�บ้า้ นขนาดเล็็กมากๆ ทำำ�ให้้ทั้้�งสองแบบ
ยัังไม่่ตอบโจทย์์ ขณะนี้้�จึึงมีีหลายฝ่่ายที่่�ร่่วมงานกัับ บิิล เกตส์์ เพื่่�อ
พััฒนานวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขาแบบไร้้ท่อ่ เพื่่�อให้้ใช้้ได้้จริิง ราคาถููก
และสามารถใช้้กัันได้้โดยทั่่�วไป จึึงยัังต้้องติิดตามดููกัันต่่อไป

6. ECG on your wrist เครื่่�องตรวจ ECG บนข้้อมืือคุุณ
ECG คืื อ เครื่่�องที่่�แพทย์์ ใช้้ ต รวจว่่ า คุุ ณ มีี โ อกาสเกิิ ด โรคหััวใจ
เกิิดสโตรกได้้หรืือไม่่ ซึ่่�งเป็็นการตรวจความผิิดปกติิของอััตราการเต้้น
ของหััวใจ สามารถตรวจได้้ที่่�คลิินิิกหรืือโรงพยาบาล ซึ่่�งคนที่่�ตรวจ
อยู่่� เ ป็็ น ประจำำ�ก็็ จ ะมีี ค วามเสี่่�ยงต่่ อ โรคเหล่่ า นี้้�ลดลง แต่่ ต อนนี้้�
การตรวจ ECG สามารถทำำ�ได้้ในนาฬิิกาข้้อมืืออััจฉริิยะ หรืือ Smart
Watches แล้้ว และ FDA ก็็ได้้ให้้การรัับรองแล้้วในปีี 2017 ตััวอย่่าง
แบรนด์์ที่่�เราน่่าจะรู้้�จัักกัันดีีอย่่าง Apple Watch เวอร์์ชั่่�นล่่าสุุดก็็มีี
ฟัังก์์ชั่่�นนี้้�แล้้ว แน่่นอนว่่าในเรื่่�องความแม่่นยำำ�ยังั คงห่่างกัับผลตรวจ
ในโรงพยาบาล เพราะอุุปกรณ์์ที่่�โรงพยาบาลใช้้กัันอยู่่�มีีเซ็็นเซอร์์ถึึง
12 อััน แต่่ใน Apple Watch นั้้�นมีีเพีียงอัันเดีียว แต่่มีีสตาร์์ทอััพ
แห่่งหนึ่่�งที่่�ชื่่�อว่่า AliveCor เพิ่่�งได้้ไปนำำ�เสนอผลงานต่่อสมาคม
โรคหััวใจแห่่งสหรััฐอเมริิกา ว่่าตอนนี้้�เขาสามารถทำำ�นาฬิิกาที่่�มีี
เซ็็นเซอร์์สองอัันและสามารถตรวจจัับโรคหััวใจวาย บางประเภทได้้
ถ้้าหากทำำ�ได้้จริิง เทคโนโลยีีนี้้�จะช่่วยป้้องกัันโอกาสการเสีียชีีวิิต
จากโรคที่่�เกี่่�ยวกัับหััวใจได้้มาก และเราน่่าจะเห็็นอุุปกรณ์์นี้้�ถููกวาง
จำำ�หน่่ายในอีีกไม่่ช้้า
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7. Robot Dexterity ความชำำ �นาญของหุ่่�นยนต์์
ในตอนนี้้�หุ่่�นยนต์์สามารถทำำ�งานที่่�ซ้ำำ��ๆ ได้้แม่่นยำำ�และรวดเร็็วมาก
(งานประเภทสายพานในโรงงาน) แต่่ก็ยั็ งั ไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาต่่างๆ
ในการทำำ�งานได้้ด้ว้ ยตััวเอง อย่่างเช่่น หากมีีคนไปขยัับเขยื้้�อนสิ่่�งของ
ที่่�หุ่่�นยนต์์กำำ�ลัังจัับอยู่่�เพีียงหนึ่่�งนิ้้�ว ก็็อาจจะทำำ�ให้้มัันไม่่สามารถ
ทำำ�งานต่่อไปได้้ หุ่่�นยนต์์จึงึ ยัังไม่่มีคี วามสามารถในการลองผิิดลองถููก
ด้้วยตััวเอง (trial and error) ซึ่่�งในอนาคตหากเราสามารถแก้้ไขปััญหา
เรื่่�องนี้้�ได้้ เราอาจจะได้้เห็็นหุ่่�นยนต์์สามารถทำำ�งานที่่�ดููง่่ายทว่่า
ซัับซ้้อน อย่่างการล้้างจาน (ซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนสำำ�หรัับหุ่่�นยนต์์) หรืือ
แม้้กระทั่่�งงานที่่�ต้้องใส่่ใจเป็็นพิิเศษอย่่างการดููแลผู้้�ป่่วย

8. Predicting Preemies การคาดการณ์์การคลอดก่่อน
กำำ�หนด
การคลอดก่่อนกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องที่่�ค่่อนข้้างอัันตรายและเป็็นหนึ่่�ง
ในสาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้้เด็็กมีีโอกาสเสีียชีีวิิตได้้สููง หรืือมีีโอกาสที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาสุุขภาพของเด็็กในภายหลัังได้้ ที่่�ผ่่านมากระบวนการ
ที่่�จะคาดการณ์์การคลอดก่่อนกำำ�หนดนั้้�นมีีความวุ่่�นวายมากและมีี
ราคาแพง แต่่ตอนนี้้�นัักวิิทยาศาสตร์์ได้้ค้้นพบวิิธีีการใหม่่ที่่�ง่่ายและ
ราคาถููกลงมาก ด้้วยการตรวจ DNA และ RNA ซึ่่�งราคาของ
เทคโนโลยีีจะอยู่่�ที่่�ประมาณแค่่เพีียง 10 ดอลลาร์์สหรััฐ เท่่านั้้�น
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9. Carbon Dioxide Catcher การจัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
ออกจากอากาศ
ในตอนนี้้�ทั่่�วโลกก็็มีีการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เข้้าสู่่�
ชั้้�นบรรยากาศ แต่่ เ ราก็็ ยัั ง ทำำ� เรื่่�องนี้้�กัั น ได้้ ช้้ า มาก องค์์ ก าร
สหประชาชาติิเปิิดเผยว่่าจะมีีก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์อีีก 100,000
ล้้านตัันถููกปล่่อยเข้้าไปในชั้้�นบรรยากาศในศตวรรษนี้้� ซึ่่�งนั่่�นเป็็นหนึ่่�ง
ในปััญหาโลกร้้อนที่่�เราต้้องแก้้ไขกัันอยู่่�ในทุุกวัันนี้้� แต่่มีีข่่าวดีีก็็คืือ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์นั้้�นสามารถถููกจัับแยกออกมาได้้ด้ว้ ยต้้นทุุน
ประมาณ 100 เหรีียญฯ ต่่อหนึ่่�งตััน แต่่ประเด็็นคืือแยกออกมาแล้้ว
เราจะทำำ� อะไรต่่ อ เพราะต้้ น ทุุ น ในการทำำ� ลายก๊๊ า ซนี้้�นั้้�นสููงมาก
สตาร์์ทอััพจากแคนาดาที่่�ชื่่�อว่่า Carbon Engineering (บิิล เกตส์์
ลงทุุนในสตาร์์ทอััพนี้้�) กำำ�ลัังพยายามทำำ�การทดลองเพื่่�อที่่�จะนำำ�ก๊๊าซ
คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ม าสัั ง เคราะห์์ เ ป็็ น พลัั ง งาน แต่่ นั่่� นอาจจะ
ไม่่สามารถช่่วยลดได้้มากนัักเพราะที่่�สุุดแล้้วก๊๊าซก็็จะถููกปล่่อยกลัับ
เข้้าสู่่�ชั้้�นบรรยากาศอยู่่�ดีี ทว่่า บิิล เกตส์์ ก็็มองว่่าแม้้ว่่าเราจะยัังไม่่มีี
ทางเลืือกมากนัักแต่่ถึึงอย่่างไรเราก็็ต้้องลงมืือทำำ�อยู่่�ดีี
10. New-wave Nuclear Power พลัังงานนิิวเคลีียร์์แบบใหม่่
ปััจจุุบันั พลัังงานนิิวเคลีียร์์ได้้พัฒ
ั นาเครื่่�องปฏิิกรณ์์ แบบฟิิซชั่่�น (Fission)
มาถึึงรุ่่�นที่่� 4 แล้้ว ซึ่่�งน่่าจะได้้ใช้้กัันในปีีนี้้� ซึ่่�งจะเป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�ถููก
และปลอดภัั ย กว่่ า เดิิ ม แต่่ ที่่� มนุุ ษ ยชาติิ ร อคอยคืื อ เครื่่�องปฏิิ ก รณ์์
นิิวเคลีียร์์แบบฟิิวชั่่�น (fusion – ปลอดภััยกว่่า ของเสีียน้้อยกว่่า) ซึ่่�งน่่าจะ
ได้้ใช้้ในปีี 2030 ซึ่่�งเครื่่�องปฏิิกรณ์์นิิวเคลีียร์์ฟิิวชั่่�นคงเป็็นคำำ�ตอบ
เรื่่�องพลัังงานสำำ�หรัับมนุุษยชาติิในอนาคต
ที่่�มา : เรีียบเรีียงจาก
https://www.technologyreview.com/lists/
technologies/2019/
https://missiontothemoon.co/10-technologies-of-the-future-world/
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“ในอนาคตอัั นใกล้้ โ ลกกำำ�ลัั ง จะเข้้ า สู่่�
ยุุ คสมัั ย ที่่� เ ทคโนโลยีี อัั น ก้้ า วล้ำำ��ท าง
วิิศวกรรมศาสตร์์ช่่วยลดปริิมาณขยะ
จนกลายเป็็ น ศูู น ย์์ . ..ด้้ วย หลัั ก แห่่ ง การ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน”
131

20 YEARS OF COE
INTO THE AGE OF
DISRUPTION
20 ปีี สภาวิิศวกร เดิินหน้้าพร้้อมปฏิิรูู ปสู่่�โลกยุุ
คดิิสรััปชั่่� น เน้้นบทบาทความรัับผิิดชอบต่่อ
ประเทศชาติิและสัังคม ในทุุกมิิติิที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานวิิศวกรรม
ในวาระครบรอบ 20 ปีี สภาวิิศวกรได้้จััดการเสวนาเรื่่�อง “20 ปีี
สภาวิิศวกรไทยในยุุคดิิสรััปชั่่�น” เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562
ที่่�ผ่่านมา ณ โรงแรมเอสซีีปาร์์ค กรุุงเทพมหานคร ซี่่�งการเสวนา
ดัังกล่่าวมีีวัตั ถุุประสงค์์ในการแลกเปลี่่�ยนและระดมความคิิดเห็็น
มุ่่�งสร้้ า งแนวทางปฏิิ รูู ปการดำำ�เนิิ น งานของสภาวิิ ศวกร และ
กำำ� หนดทิิ ศทางการบริิ หารงาน เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของโลกยุุคปััจจุุบััน พร้้อมผลัักดัันให้้
สภาวิิศวกรเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมรัับผิิดชอบต่่อประเทศชาติิและสัังคม
ในทุุกมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิศวกรรม และประสานความร่่วมมืือ
กัั บ สถาบัั น การศึึ ก ษาเพื่่�อผลิิ ต บัั ณ ฑิิ ต ที่่�เก่่ ง ทั้้�งวิิ ช าการและ
มีีความเป็็นมืืออาชีีพ ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
นายกสภาวิิศวกรกล่่าวในการเปิิดการเสวนาว่่า ทุุกวัันนี้้�โลก
เปลี่่�ยนแปลงไปมาก หากวิิศวกรไทยไม่่ปรัับตััวจะแข่่งขัันได้้ยาก
โดยกล่่าวถึึงวิิกฤตการศึึกษาไทย และวิิกฤตวิิศวกรไทยที่่�ในอดีีต
เคยขาดแคลน แต่่ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีเปิิดการเรีียนการสอน
สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์มากกว่่า 70 แห่่ง แต่่กลัับมีีจำ�ำ นวนผู้้�เรีียน
น้้อยลงเพีียงประมาณ 3 แสนคน ซึ่่�งวิิกฤตการศึึกษานี้้�ประเทศ
สหรััฐอเมริิกาเองก็็กำำ�ลังั เผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่�สถาบัันการศึึกษา
หลายแห่่งได้้ปิดิ ตััวลง กระแสคนรุ่่�นใหม่่ไม่่สนใจปริิญญามีีมากขึ้้�น
เพราะรู้้�สึึกว่่าไม่่ตอบโจทย์์ชีีวิิต ทำำ�ให้้คนที่่�เรีียนจบวิิศวกรรม
หัันไปประกอบอาชีีพอื่่�นๆ เมื่่�อเรีียนจบ
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จากข้้อมููลจำำ�นวนบััณฑิิตวิิศวกรรมศาสตร์์กัับการขอใบอนุุญาต
ระดัับภาคีีวิิศวกร พบว่่าในแต่่ละปีีมีีผู้้�เรีียนจบสาขาวิิศวกรรม
จำำ�นวนมาก แต่่กลัับมีีจำ�ำ นวนบััณฑิิตที่่�มาขอใบอนุุญาตน้้อยลงทุุกปีี
สถานศึึกษาที่่�เป็็นแหล่่งผลิิตบััณฑิิตด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์หลัักๆ
อย่่างจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ก็็มีีบััณฑิิตจากคณะวิิศวะมาขอ
ใบอนุุญาตน้้อยลงทุุกปีีเช่่นกััน นัับเป็็นวิิกฤตด้้านวิิศวกรไทยที่่�คน
รุ่่�นใหม่่กำำ�ลัังไม่่สนใจประกอบอาชีีพวิิศวกร ในขณะที่่�วิิศวกรรุ่่�น
เก่่าก็็ไม่่ตอบโจทย์์ความต้้องการของโลกปััจจุุบันั ซึ่่�งเหตุุผลหนึ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้วิชิ าชีีพวิิศวกรกำำ�ลังั เข้้าสู่่�วิกิ ฤตคืือ โครงสร้้างบทเรีียนที่่�มีีการ
แบ่่งย่่อยเป็็นสาขา หรืือเป็็นภาควิิชา การเน้้นการเรีียนการสอน
ในห้้องเรีียน ห้้องปฏิิบััติิการ การเป็็นวิิชาชีีพแยกตััวที่่�ไม่่มีีการ
เรีียนรู้้�ในสาขาวิิชาชีีพอื่่�น และทัักษะด้้านวิิศวกรยัังเน้้นเพีียง hard
skill ซึ่่�งในอนาคตการเรีียนวิิศวกรรมศาสตร์์จะต้้องเป็็นทั้้�งศาสตร์์
และศิิลป์์ คืือมีีทั้้�ง hard skill และ soft skill เพื่่�อให้้สามารถ
ประสานงานได้้กัับทุุกฝ่่ายและทำำ�งานได้้จริิง

“เราตั้้�งใจที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับโลกยุุ คดิิสรััปชั่่�น
เพื่่�อปฏิิรููปวิิชาชีี พวิิศวกรรมและอื่่�นๆ ซึ่่� งถืือเป็็ นรากฐาน
ที่่�สำำ�คััญของการพััฒนาประเทศ และเพื่่�อตอบโจทย์์สถาน
ศึึกษา สถานประกอบการ ที่่�ความต้้องการจะเปลี่่�ยนแปลง
ไปในอนาคตถืือเป็็นการเปลี่่�ยนมุุมมองใหม่่ บทบาทใหม่่ของ
สภาวิิศวกรจากผู้้�ควบคุุมมาเป็็นผู้้�ดููแลและสนัับสนุุนทางด้้าน
วิิ ศว กรรม แล ะ เ ท ค โ น โ ลยีี ” - น า ย กส ภ า วิิ ศ ว ก รกล่่าว
การเสวนาครั้้�งนี้้�ยัังได้้รัับเกีียรติิจากศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ
นายแพทย์์ อุุ ด ม คชิิ น ทร อดีี ต รัั ฐ มนตรีี ช่่ ว ยว่่ า การกระทรวง
ศึึกษาธิิการ กล่่าวปาฐกถาเรื่่�อง “การเรีียนรู้้�ในโลกยุุคดิิสรััปชั่่�น” โดย
นายแพทย์์อุุดม กล่่าวว่่าอาชีีพวิิศวกรนั้้�นถืือเป็็นอาชีีพพื้้�นฐานหลััก
ในการผลัักดัันประเทศ แต่่ปััจจุุบัันคนที่่�เรีียนจบวิิศวกรกลัับไป
ประกอบอาชีีพอื่่�นและประสบความสำำ�เร็็จมากมายแสดงให้้เห็็นถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงของโลกยุุคดิิสรััปชั่่�น ซึ่่�งผู้้�ที่่�จะอยู่่ร� อดได้้คือื คนหรืือ
องค์์กรที่่�ปรัับตััวได้้เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� Business disruption นั้้�นมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงมาตลอดตั้้�งแต่่ปีี 2000 โดยยกตััวอย่่างเรื่่�องการศึึกษา
ในต่่างประเทศที่่�มีีการปรัับตััวมากมาย อาทิิ มหาวิิทยาลััยซิิดนีีย์์
ที่่�ปััจจุุบัันมีีการลดสาขาวิิชาเรีียนลงเหลืือเพีียง 5 คณะเท่่านั้้�น
“พลวััตโลกในศตวรรษที่่� 21 จะเปลี่่�ยนเร็็วมาก ตลาดแรงงานจะมีี
ความต้้องการเปลี่่�ยนไป

นอกจากนี้้�แนวโน้้มการศึึกษาในยุุค 4.0 จะเป็็นไปในลัักษณะของ
การเชื่่�อมโยงระหว่่าง Social Science และ Natural Science
ที่่�ต้้องไปด้้วยกััน จะไม่่มีีวิิชาชีีพที่่�โตด้้วยศาสตร์์เดีียวอีีกต่่อไป
โลกยุุคใหม่่จะเป็็นการเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน การเรีียนการสอน
จะไม่่เป็็นทางการอีีกต่่อไป การเรีียนในระบบเดิิมจะหมดความ
สำำ�คััญในไม่่ช้้า คนรุ่่�นใหม่่สามารถเรีียนรู้้�จาก Google ครููจะทำำ�
หน้้าที่่�เพีียง coaching คอยเติิมเต็็มในสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนขาด คืือความรู้้�
และทัั ก ษะที่่�จำำ� เป็็ น การเรีี ย นและการทำำ� งานจะกลายเป็็ น
สิ่่�งเดีียวกััน โดยการเรีียนจะเน้้นเรื่่�องสมรรถนะและทัักษะมากกว่่า
ความรู้้� โดยใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ (ออนไลน์์ โซเชีียลต่่างๆ)
เป็็น Platform สำำ�คััญเพื่่�อการเรีียนรู้้�และการทำำ�งาน และการ
เรีียนคืือความท้้าทายตลอดชีีวิิต ทั้้�งนี้้� การอุุดมศึึกษาไทยจึึงต้้อง
ปรัับเปลี่่�ยนและเน้้นการเรีียนรู้้�อย่่างมีีเป้้าหมาย เน้้นการใช้้ความรู้้�
สร้้างนวััตกรรม โดยเป้้าหมายสุุดท้้ายจะกลายเป็็นการจััดการ
ศึึกษาเพื่่�อให้้คนมีีอาชีีพ มีีรายได้้ ซึ่่�งอาวุุธที่่�จะใช้้แข่่งขัันได้้คืือ
คุุณภาพ องค์์กรหรืือบุุคลากรจึึงต้้องมีีคุุณภาพ ซึ่่�งคุุณภาพจะ
ประกอบด้้วย 3 มิิติิ คืือ ความรู้้� ทัักษะ และสมรรถนะ ซึ่่�งการศึึกษา
จะเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ เดีี ย วที่่�สร้้ า งให้้ ค นมีี คุุ ณ ภาพ แต่่ ก ารศึึ ก ษา
ก็็จะต้้องมีีคุุณภาพด้้วย

ในฐานะสถาบัันการศึึกษาหรืือองค์์กรวิิชาชีีพ สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือต้้องปรัับตััว
หากไม่่ปรัับตััวจะอยู่่�ไม่่ได้้ โรงงานในปััจจุุบัันนี้้�ใช้้เครื่่�องจัักรและ AI
เข้้ามาช่่วยในการทำำ�งาน ปััญหาที่่�พบของไทยตอนนี้้�คืือ คนรุ่่�นใหม่่ที่่�
จบวิิศวะหรืืออาชีีวะ ไม่่สามารถออกมาทำำ�งานจริิงๆได้้ ไม่่ตอบโจทย์์
การทำำ�งาน ไม่่ตอบโจทย์์การแข่่งขัันของประเทศ แนวโน้้มของโลก
ในศตวรรษที่่� 21 คืือ มุ่่�งเน้้นการสร้้างนวััตกรรม สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ยกระดัับความสามารถในการแข่่งขััน ตอนนี้้�ประเทศไทยมีีความเสี่่�ยง
ของแรงงานที่่�จะถููก automation และ AI แทนที่่�ในปีี 2030
ประมาณ 72%” นายแพทย์์อุดุ มให้้มุมุ มองเพิ่่�มเติิมว่่า เป้้าหมายของ
การเรีียนรู้้�หรืือการศึึกษาในโลกยุุคดิิสรััปชั่่�นของไทยจะต้้องเปลี่่�ยนไป
คืือ มุ่่�งเป้้าไปที่่�กลุ่่�มคนในวััยทำำ�งาน ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 35-40 ล้้านคน
ในจำำ�นวนนี้้�ครึ่่�งหนึ่่�งไม่่มีีวุุฒิิปริิญญา แต่่เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีประสบการณ์์
ควรจะนำำ�มา re-skill หรืือ up skill เพื่่�ออััพเดทความรู้้�ใหม่่
เทคโนโลยีีใหม่่ เป็็นการสร้้างบััณฑิิตพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�ไม่่มีดีี กี รีีแต่่มีคุี ณ
ุ ภาพ
โดยนำำ�คนที่่�มีีประสบการณ์์เข้้ามาเรีียนรู้้�ใหม่่
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ในส่่วนของการเสวนาเรื่่�อง “20 ปีี สภาวิิศวกรไทยในยุุคดิิสรััปชั่่�น”
ที่่�มีีผู้้�ร่ว่ มเสวนาคืือศาสตราจารย์์คลิินิกิ เกีียรติิคุณ
ุ นายแพทย์์อุดุ ม
คชิินทร รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ ศาสตราจารย์์
ดร.สุุ พ จน์์ เตชวรสิิ น สกุุ ล คณบดีี ค ณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ดร.ธเนศ วีีระศิิริิ กรรมการสภาวิิศวกร
และนายกวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
และ ดร.สุุทธิิพงษ์์ สุุวรรณสุุข ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และ กรรมการสถาบััน
เสริิ ม สร้้ า งขีี ด ความสามารถมนุุ ษ ย์์ สภาอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง
ประเทศไทย โดยมีี ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
นายกสภาวิิศวกรเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินรายการ
ดร.สุุทธิิพงษ์์ สุุวรรณสุุข ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและกรรมการสถาบััน
เสริิ ม สร้้ า งขีี ด ความสามารถมนุุ ษ ย์์ สภาอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง
ประเทศไทย กล่่าวในมุุมมองผู้้�ประกอบการว่่า สิ่่�งที่่�น่่ากัังวลที่่�สุุด
ในยุุคปััจจุุบัันที่่�เป็็นดิิจิิทััลดิิสรััปชั่่�นคืือ การขาดแคลนบุุคลากร
ที่่�มีีคุุณภาพ ซึ่่�งภาคการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์ต้้องปรัับเปลี่่�ยน
โดยต้้องมองไปล่่วงหน้้า 3-10 ปีี แล้้วปรัับหลัักสููตรมหาวิิทยาลััย
ให้้สามารถผลิิตวิิศวกรที่่�สามารถตอบโจทย์์ในอีีก 3-10 ปีีข้า้ งหน้้าได้้
ทั้้�งนี้้� พบว่่าปััญหาส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถตอบโจทย์์งานได้้ คืือ
ลัักษณะของคนรุ่่�นใหม่่เองที่่�มีีความอดทนในการทำำ�งานน้้อย
ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องของทัักษะด้้าน soft skill โดยการปรัับเปลี่่�ยนนั้้�น
หลัักสููตรที่่�เป็็น specific engineering ยัังจำำ�เป็็น แต่่ควรต้้องเพิ่่�ม
เรื่่�อง multi-skill หรืือ soft skill ให้้กัับวิิศวกรรุ่่�นใหม่่ด้้วย ซึ่่�งจะ
มีีจุุดเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญคืือ จะต้้องสร้้างหรืือพััฒนาวิิศวกรเพื่่�อให้้
ตอบโจทย์์สถานประกอบการใน 3 กลุ่่�มหลัักคืือ กลุ่่�มต่่างชาติิ
กลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่่ และกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ SME ให้้ ไ ด้้
ด้้ า นศาสตราจารย์์ ดร.สุุ พ จน์์ เตชวรสิิ น สกุุ ล คณบดีี ค ณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้กล่่าวถึึงหลัักสููตร
การเรีียนการสอนด้้านวิิศวกรรมว่่าจะต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อให้้สามารถผลิิตคนที่่�ตรงกัับความต้้องการของอุุตสาหกรรม
หรืือองค์์กร โดยปรัับตััวเป็็น learning platform ทุุกอย่่างคืือ
การศึึกษา มหาวิิทยาลััยต้้องปรัับเปลี่่�ยนโดยอาจารย์์ยัังมีีหน้้าที่่�
สอนด้้านพื้้�นฐาน เป็็น advisor ในขณะที่่�มหาวิิทยาลััยก็็ต้อ้ งพร้้อม
ให้้บริิการความรู้้�ต่่างๆ บน platform ทั้้�งนี้้�มองว่่าในอนาคต High
Skill จะเป็็นที่่�ต้้องการมากขึ้้�นในสัังคมอุุตสาหกรรม
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ซึ่่�งทัักษะทางวิิชาการยัังมีีความจำำ�เป็็น และการเรีียนรู้้�ในอนาคต
จะต้้องเป็็น Lifelong learning ในขณะที่่� ดร.ธเนศ วีีระศิิริิ
กรรมการสภาวิิศวกรและนายกวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถัั ม ภ์์ ได้้ ก ล่่ า วถึึ ง การเรีี ย นรู้้�ในปัั จ จุุ บัั น ว่่ า
นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�บทเรีียนที่่�อาจารย์์สอนจาก Google หรืือ
การเรีียนออนไลน์์ได้้ ทำำ�ให้้การเรีียนการสอนในอนาคตต้้อง
ปรัับเปลี่่�ยน โดยมองว่่าสภาวิิศวกรควรเข้้ามาสนัับสนุุนในลัักษณะ
ที่่�เป็็น Outcome Base และคาดหวัังความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่าย
ในการให้้ความรู้้�ว่่าวิิศวกรที่่�ดีีควรเป็็นผู้้�ที่่�จะเรีียนรู้้�อยู่่�ตลอดเวลา

ปิิดท้้ายด้้วย ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์อุุดม
คชิินทร อดีีตรััฐมนตรีีช่ว่ ยว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ ที่่�กล่่าวถึึง
กระทรวงอุุ ด มศึึ ก ษาฯ ว่่ า เป็็ น กระทรวงที่่�จะเข้้ า มาส่่ ง เสริิ ม
สนัับสนุุนให้้ทุกุ มหาวิิทยาลััยได้้ทำำ�ตาม mission ที่่�ตั้้�งไว้้ต่า่ งๆ กััน
แต่่ต้้องตอบโจทย์์ประเทศ และตอบโจทย์์การเปลี่่�ยนแปลงใน
อนาคตด้้วย ซึ่่�งประเทศไทยต้้องการยกสมรรถนะในการแข่่งขััน
เปลี่่�ยนเศรษฐกิิ จ ประเทศ สถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษาจึึ ง ต้้ อ งสร้้ า ง
องค์์ความรู้้�ใหม่่และต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อลดการนำำ�เข้้า และ
พึ่่�งพาตนเองให้้ได้้ โดยจะเน้้นเรื่่�องการสร้้างนวััตกรรมมีีการตั้้�ง
กองทุุ น เพื่่�อลงทุุ น ในด้้ า นการพัั ฒ นาและวิิ จัั ย นวัั ต กรรมและ
เน้้นย้ำำ��ว่่าทุุกวิิชาชีีพต้้องมีีมาตรฐานวิิชาชีีพ เพราะจะเป็็นเครื่่�อง
การัั น ตีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ประสิิ ท ธิิ ผ ล และความปลอดภัั ย ของ
ทุุกสาขาอาชีีพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในยุุคดิิสรััปชั่่�น ซึ่่�งอนาคตอาจจะ
แตกย่่อยออกเป็็นมาตรฐานวิิชาชีีพในแต่่ละสมรรถนะ หรืือแต่่ละ
กลุ่่�มทัักษะ และในส่่วนของสภาวิิศวกร นายแพทย์์อุดุ มแนะนำำ�ว่า่
จะต้้องมีีการเปลี่่�ยน mindset ต้้องคิิดให้้ใหญ่่ เอาประเทศเป็็นหลััก
การทำำ�งานต้้องตอบโจทย์์ประเทศให้้ได้้ สิ่่�งใดที่่�ควรต้้องเปลี่่�ยน
ก็็ต้้องเปลี่่�ยนเพื่่�อประเทศ และต้้องตอบโจทย์์การเปลี่่�ยนแปลง
ของอนาคตข้้างหน้้าได้้ โดย mindset ที่่�อยากให้้มีีคืือ ทุุกองค์์กร
ต้้องทำำ�งานด้้วยกัันได้้ บููรณาการร่่วมกััน หวัังผลสััมฤทธิ์์�เพื่่�อ
ส่่วนรวมนอกจากนี้้�ต้้องมีี platform ในการทำำ�งานและการเรีียนรู้้�
โดยเอาเป้้าหมายให้้ผู้้�เรีียนหรืือบััณฑิิตจบใหม่่เป็็นหลััก ต้้องทำำ�
แพลตฟอร์์ ม ที่่�สามารถส่่ ง เสริิ ม ให้้ บัั ณ ฑิิ ต จบมาตรงกัั บ ความ
ต้้ อ งการ และเชื่่�อมโยงกัั บ ผู้้�ประกอบการ สร้้ า งให้้ บัั ณ ฑิิ ต มีี
สมรรถนะที่่�ตอบโจทย์์ ก ารเปลี่่�ยนแปลงและความต้้ อ งการ
ของโลกได้้

ทั้้�งนี้้� หลัังจบการเสวนา ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
นายกสภาวิิศวกร ได้้แถลงข่่าวถึึงวััตถุุประสงค์์ของการจััดเสวนาครั้้�งนี้้�
รวมถึึงผลที่่�ได้้รัับจากการเสวนาเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ของสภาวิิศวกรต่่อไป โดยในการจััดเสวนาครั้้�งนี้้�ได้้รับั ความสนใจ
จากหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งจากภาครััฐและเอกชน รวมถึึงสถาบััน
การศึึกษา สมาคมวิิชาชีีพ วิิศวกรรม สภาวิิชาชีีพ สมาชิิกสภาวิิศวกร
และสื่่�อมวลชนเป็็นจำำ�นวนมาก
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HOW-TO-ทิ้้�ง…
ทิ้้�งอย่่างไรไม่่ให้้เหลืือขยะ

จากรายงานสถานการณ์์มลพิิษของประเทศไทยปีี 2561 ของกรมควบคุุม
มลพิิษ พบว่่า ในปีี 2561 การจััดการขยะมููลฝอยมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น เนื่่�องจาก
แต่่ละชุุมชนมีีการคััดแยกขยะ ณ ต้้นทาง ทำำ�ให้้มีีการนำำ�ขยะกลัับไป
ใช้้ประโยชน์์ 9.58 ล้้านตััน หรืือ ร้้อยละ 34 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2560 ร้้อยละ
13 ส่่วนใหญ่่นำำ�ไปทำำ�เป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ อีีกจำำ�นวน 10.88 ล้้านตััน หรืือ
ร้้อยละ 39 ถููกกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นขยะที่่�ถููกกำำ�จััดอย่่าง
ไม่่ถููกต้้องประมาณ 7.36 ล้้านตััน หรืือ ร้้อยละ 27 ในฐานะที่่�เรากำำ�ลััง
ก้้าวสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ซึ่่�งเน้้นความ
สำำ�คัญ
ั การใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียนอย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
นั่่�นคืือโจทย์์ท้า้ ทายในการบริิหารจััดการขยะ สร้้างทางเลืือกอย่่างเหมาะสม
รองศาสตราจารย์์ เกีียรติิไกร อายุุวััฒน์์ หััวหน้้าศููนย์์วิิศวกรรมพลัังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ กล่่าวในงานเสวนา ”From
Waste To Energy…โรงไฟฟ้้าจากขยะ” จััดโดย วิิศวกรรมสถานแห่่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (วสท.) ว่่าประเทศไทยควรต้้องมีีวิิธีี
จััดการปััญหาขยะหลายทางเลืือกและให้้เหมาะสมกัับแต่่ละพื้้�นที่่�โดยต้้อง
ได้้มาตรฐานและมีีความปลอดภััยด้้วย
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ประเทศไทยมีีปริิมาณ
ขยะมููลฝอยชุุ มชนเกิิดขึ้้น� ประมาณ
75,000 ตััน/วััน หรืือประมาณ
ปีีละ 27 ล้้านตััน

การจััดการขยะด้้วยวิิธีกี ารฝัังกลบ (Landfill) เป็็นอีีกหนึ่่�งหนทางในการ
จััดการขยะแบบหมุุนเวีียนตามแนวพระราชดำำ�ริิในหลวงรััชกาลที่่� 9
ที่่�ใช้้ จุุ ลิิ น ทรีี ย์์ ช่่ ว ยย่่ อ ยสลายขยะให้้ ก ลายสภาพเป็็ น ก๊๊ า ซมีี เ ทน
สามารถนำำ�มาผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้ เมื่่�อก๊๊าซหมดก็็สามารถขุุดขยะขึ้้�นมา
คััดแยกก็็จะได้้เศษไปเป็็นเชื้้�อเพลิิงได้้อีีก และยัังเป็็นการหมุุนเวีียนใช้้
ที่่�ดิิ น เดิิ ม สร้้ า งบ่่ อ ฝัั ง กลบใหม่่ ไ ด้้ อีี ก ครั้้� ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ ทั้้� งด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อมและประเทศไทย
บ่่อฝัั งกลบ ‘กำำ�แพงแสน’ ต้้นแบบโรงไฟฟ้้าขยะ
รองศาสตราจารย์์ เกีียรติิไกร ยัังกล่่าวถึึงการศึึกษาวิิจัยั ต่่อยอดโครงการ
บ่่อขยะฝัังกลบที่่� อ.กำำ�แพงแสน จ.นครปฐม ที่่�รองรัับขยะจากกรุุงเทพฯ
ประมาณวัันละ 3,000 ตััน พบว่่าปััญหาขยะส่่วนใหญ่่ในประเทศไทยเป็็น
ขยะมููลฝอยที่่�มีีความชื้้�นสููง ส่่งผลให้้ก๊๊าซมีีเทนที่่�ได้้ไม่่มีีความเสถีียร
จึึงคิิดค้้นและพััฒนาระบบการวางท่่อแบบใหม่่ใช้้เวลา 6 ปีีในการศึึกษา
บนพื้้�นที่่�บ่่อฝัังกลบขยะ 70 ไร่่ จนประสบความสำำ�เร็็จ สามารถผลิิต
กระแสไฟฟ้้าได้้เป็็นครั้้�งแรกของประเทศไทย จำำ�นวน 200 กิิโลวััตต์์/
ชั่่�วโมง ซึ่่�งเป็็นการวางท่่อรวบรวมก๊๊าซจากหลุุมฝัังกลบขยะเก่่า โดยก๊๊าซ
ที่่�ได้้ต้้องมีีปริิมาณมีีเทนมากกว่่า 45% เพื่่�อนำำ�ก๊๊าซมีีเทนที่่�ได้้เข้้าสู่่�ระบบ
ทำำ�ความสะอาดกำำ�จัดั ก๊๊าซออกซิิเจนและลดความชื้้�นก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�ขั้้�นตอน
การผลิิตเป็็นกระแสไฟฟ้้าต่่อไป

ผ่่าแนวทาง ‘สมุุ ทรปราการโมเดล’
นายคณพศ นิิจสิิริิภััช ประธานกรรมการ บริิษััท ไบร์์ทบลููวอเตอร์์
คอร์์ปอร์์เรชั่่�น จำำ�กัดั (Bright Blue Water Corporation Limited) และ
ประธานบริิหารบริิษััท Advance Power Conversion กล่่าวว่่า
เทคโนโลยีีนวััตกรรมเข้้ามามีีส่ว่ นช่่วยผลัักดัันการบริิหารจััดการปััญหาขยะ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และหมุุนเวีียนนำำ�มาใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิต
พลัังงานไฟฟ้้าได้้ประโยชน์์รอบด้้าน สมุุทรปราการเป็็นจัังหวััดที่่�มีีโรงงาน
อุุตสาหกรรมกว่่า 8,000 โรงงาน สร้้างขยะมากเป็็นอัันดัับ 2 ของประเทศ
ซึ่่�งเกิิดจากผู้้�อยู่่�อาศััยและผู้้�ที่่�เดิินทางเข้้ามาทำำ�งานในพื้้�นที่่�เฉลี่่�ยปริิมาณ
ขยะวัันละกว่่า 4,000 ตััน โรงไฟฟ้้าแพรกษามีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 320 ไร่่
สามารถรองรัับขยะได้้วัันละ 500 ตััน ส่่วนที่่�เหลืือ 3,500 ตััน ใช้้วิิธีีการ
ฝัังกลบ ซึ่่�งหากได้้สัญ
ั ญาซื้้�อขายพลัังงาน (PPA) คาดว่่าจะสามารถจััดการ
กัับขยะทั้้�งหมดและผลิิตไฟฟ้้าได้้ถึึง 100 เมกะวััตต์์ ดัังนั้้�นการที่่�ภาครััฐ
ให้้การสนัับสนุุนโรงไฟฟ้้าขยะในรููปแบบของ Feed-in Tariff (FIT) หรืือ
Adder เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดการจััดการปััญหาขยะและปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อม โดยออกเป็็นสััญญาซื้้�อขายพลัังงาน (PPA) ซึ่่�งจะกระตุ้้�นให้้
เอกชนเข้้ามาลงทุุนมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�มาตรฐานของโรงไฟฟ้้าขยะจะต้้อง
ไม่่น้อ้ ยกว่่าโรงผลิิตแก๊๊สธรรมชาติิเนื่่�องจากโรงไฟฟ้้าขยะนั้้�นตั้้�งอยู่่ใ� นพื้้�นที่่�
ชุุมชนเมืือง ซึ่่�งการนำำ�ขยะมาเป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้าจะเป็็น
ทางออกการจััดการกัับปััญหาขยะในระยะยาวได้้เป็็นอย่่างดีี
ปรัับเงื่่�อนไขปลดล็็อคโรงไฟฟ้้าขยะชุุ มชน
นายทองคำำ� ปิิยธีีรวงศ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั
กิิจการพลัังงาน (กกพ.) อนุุกรรมการกลั่่�นกรองการออกใบอนุุญาต
การประกอบกิิจการพลัังงาน กล่่าวว่่า สำำ�นัักงาน กกพ. มีีหน้้าที่่�ออกใบ
อนุุญาตโรงไฟฟ้้าและดููแลความมั่่�นคงด้้านไฟฟ้้าให้้ผู้้�ใช้้ทุุกรายรวมถึึง
สนัับสนุุนนโยบายส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพลัังงานของภาครััฐอย่่างมั่่�นคง
ตลอดจนเป็็นการเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับหน่่วยงานท้้องถิ่่�น โดยโรงไฟฟ้้าขยะ
จะได้้ รัั บ การยกเว้้ น ไม่่ ต้้ อ งจัั ด ทำำ� รายงานการวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม (EIA) แต่่ให้้ปฏิิบัติั ติ ามประมวลหลัักการปฏิิบัติั ขิ องสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั กิิจการพลัังงาน (Code of Practice : CoP) ซึ่่�งเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นในการปลดล็็อคให้้โรงไฟฟ้้าขยะชุุมชนและโรงไฟฟ้้าขยะ
อุุตสาหกรรมมีีมาตรฐานมากขึ้้�น ในส่่วนของขยะชุุมชน กฎหมายได้้ระบุุ
ให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) มีีหน้้าที่่�ในการจััดเก็็บขยะและ
การออกใบอนุุญาตให้้ผู้้�ประกอบการที่่�เข้้ามาร่่วมทุุน ทั้้�งการจััดเก็็บขยะ
การขนย้้ายขยะ การทำำ�โรงไฟฟ้้า หรืือการแปรรููปขยะสดให้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงแห้้ง
RDF เพื่่�อส่่งต่่อให้้คลััสเตอร์์อื่่�นๆ เป็็นต้้น รวมถึึงดููแลในส่่วนของค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการจัั ด เก็็ บ ขยะในพื้้�นที่่�ตนเอง โดยกกพ.จะให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ
สนัั บ สนุุ น ตามขั้้�นตอนและความเหมาะสมโดยเฉพาะการกำำ� หนด
อััตราคงที่่�การรัับซื้้�อไฟฟ้้าซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการสามารถวางแผน
ลงทุุนได้้

ดัังนั้้�นกฎหมาย CoP จึึงเป็็นขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานของโรงไฟฟ้้า ซึ่่�งแบ่่ง
การจััดการออกเป็็น 4 ระยะ คืือ
1. ระยะเตรีียมการก่่อสร้้าง
2. ระยะก่่อสร้้าง
3. ระยะดำำ�เนิินการ
4. ขั้้�นตอนการรื้้�อถอนอาคาร
ซึ่่�งแตกต่่างจาก EIA ในเรื่่�องของการคััดแยกขยะเชื้้�อเพลิิงก่่อนเผาในโรงไฟฟ้้า
ทั้้�งนี้้� กกพ. จะควบคุุมกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานโรงไฟฟ้้าให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานประมวลหลัั กการปฏิิ บััติิ CoP ให้้ เกิิ ดผลกระทบต่่ อคุุ ณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิ และชุุมชนน้้อยที่่�สุุด
ดััน ‘อีีอีีซีี ’ ต้้นแบบกำำ�จััดขยะสมบููรณ์์
ทั้้�งนี้้�ทางกระทรวงพลัังงานมีีแนวทางส่่งเสริิมการรัับซื้้�อไฟฟ้้าขยะถืือเป็็น
นโยบายเร่่งด่่วนที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการ และตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า
ของประเทศปีี 2561 – 2580 (PDP 2018) ที่่�ขยายกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าจาก
ขยะอีีก 400 เมกะวััตต์์ จากแผนเดิิม 500 เมกะวััตต์์ ส่่วนในพื้้�นที่่�เขต
พััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (อีีอีีซีี) มีีเป้้าหมายที่่�จะส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชน
เข้้ามาตั้้�งโรงงานผลิิตไฟฟ้้าจากขยะเพิ่่�ม 5 – 6 แห่่งใน 3 จัังหวััด คืือ
ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และระยอง ทิ้้�งอย่่างไรไม่่ให้้เหลืือขยะ อย่่างไรก็็ตาม
การแปรรููปขยะเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าคงสััมฤทธิิผลไม่่เต็็มที่่�ถ้้าปราศจากการ
คััดแยกขยะจากต้้นทาง ซึ่่�งควรคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�งตามประเภทของขยะซึ่่�ง
มีี 4 ประเภทใหญ่่ๆ คืือ
1. ขยะอิินทรีีย์์ เช่่น เศษอาหาร ใบไม้้
2. ขยะรีีไซเคิิล เช่่น กระดาษ กระป๋๋อง ขวดพลาสติิก ขวดแก้้ว กล่่องนม
3. ขยะอัันตราย เช่่น แบตเตอรีี หลอดไฟ ตลัับหมึึก กระป๋๋องบรรจุุสารเคมีี
4. ขยะทั่่�วไป เช่่น ถุุงพลาสติิก หลอด กล่่องโฟม ฟอยล์์
ทิ้้�งแบบนี้้� นอกจากจะไม่่มีีขยะเหลืือล้้นแล้้ว ยัังช่่วยเพิ่่�มประโยชน์์อีีกด้้วย
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HOW-TO-ZERO-WASTE
DESIGN...ออกแบบอย่่างไรให้้เหลืือศููนย์์
อีีกหนึ่่�งคำำ�ถ ามที่่�สำำ�คัั ญ ก่่ อ นจะถึึ ง ปลายทางที่่� ก ารทิ้้�งและ
ฝัั งกลบชิ้้� นขยะที่่�ส่่วนรีียููสหรืือรีีไซเคิิลไม่่ได้้ นั่่�นคืือ

“จะออกแบบอย่่ า งไรให้้ เ หลืื อ ทิ้้� ง
แทบเป็็ น ศูู น ย์์ ?”
ซึ่่�งเป็็นต้้นทางในการถนอมรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ โดยการ
ออกแบบให้้ ดีี ที่่�สุุ ด ใช้้วัั ส ดุุ น้้ อ ยที่่�สุุ ด เหลืื อ ทิ้้� ง น้้ อ ยที่่�สุุ ด
เพื่่�อที่่�สุุดท้้ายเราจะสามารถลดการใช้้ทรัั พ ยากรลง อีี ก ทั้้�ง
ยัังสามารถช่่ วยประหยััดต้้นทุุนจากการออกแบบและบริิหารได้้
แนวทางการออกแบบผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ส ามารถช่่ วยลดการใช้้
ทรััพยากรตามแนวทาง Zero Waste
1. เลืือกใช้้วััสดุุที่่�สามารถรีีไซเคิิล ได้้เกืือบ 100% หรืือวััสดุุที่่�
		 สามารถนำำ�มาใช้้งานซ้ำำ�� (รีียููส) ได้้หลายครั้้�งโดยไม่่เป็็นอัันตราย
		ต่่อสุุขภาพ
2. หากเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการขึ้้�นแพทเทิิร์์น ให้้ออกแบบและร่่าง
		 แพทเทิิร์์นอย่่างรอบคอบ โดยพยายามใช้้วััสดุุให้้หมดในการ
		ขึ้้�นแบบ 1 ครั้้�ง
3. ในขั้้�นตอนการขึ้้�นต้้นแบบจำำ�ลอง วััดขนาดแพทเทิิร์์นในส่่วน
		ต่่ า งๆ ด้้ ว ยเครื่่� อ งมืื อ ที่่�ได้้ ม าตรฐานอย่่ า งละเอีี ย ด และคิิ ด
		คำำ�นวณการต่่อแพทเทิิร์์นอย่่างรอบคอบ
4.	คิิดทุุกครั้้�งก่่อนตััดวััสดุุและให้้เวลากัับการขึ้้�นงาน
5. ออกแบบการยึึดติิดชิ้้�นส่่วนต่่างๆ โดยหลีีกเลี่่�ยงการใช้้กาวยึึด
		 ออกแบบโดยใช้้หลัักจอยท์์หรืือการจัับยึึดชิ้้�นงานที่่�ใช้้ bolt,
		 nut, stud และ screw สำำ�เร็็จรููป ที่่�สามารถหาอะไหล่่ทดแทน
		 ได้้ในท้้องตลาดเพื่่�อให้้ผู้้�ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ถอดประกอบและแยก
		ชิ้้�นส่่วนได้้ด้้วยตนเอง
6. ออกแบบผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ให้้ ส ามารถทำำ� หน้้ า ที่่�เป็็ น บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
		 (Packaging) ในตััวเองเพื่่�อลดการใช้้วััสดุุฟุ่่�มเฟืือย
7.	ศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่�มเติิม เพื่่�อต่่อยอดความรู้้�ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 เช่่น วััสดุุศาสตร์์ แพทเทิิร์์นอุุตสาหกรรม การจััดการทรััพยากร
		ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

นอกจากนั้้�นปััจจุุบันั หลายบริิษัทั ได้้หันั มาให้้ความสำำ�คัญ
ั โดยใส่่แนวคิิด
Zero Waste เข้้าไปในธุุรกิิจ แบรนด์์เฟอร์์นิิเจอร์์ยัักษ์์ใหญ่่จาก
ประเทศสวีีเดนอย่่าง IKEA ก็็ได้้มีีการพััฒนาไลน์์การผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ที่่�จะใช้้ จ ากวัั ส ดุุ จ ากการรีี ไซเคิิ ล เป็็ น หลัั ก โดยเฉพาะผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
พลาสติิกที่่�จะหัันมาใช้้การรีีไซเคิิลเป็็นวััสดุุพลาสติิกทดแทน
โดยมีีการเปิิดตััวโปรเจคท์์ “No Waste” ตััวอย่่างเฟอร์์นิเิ จอร์์ในชุุดนี้้�
เช่่น เครื่่�องครััว Kungsbacka เก้้าอี้้�รููปทรงเพรีียวบาง เรีียบง่่ายสไตล์์
สแกนดิิเนเวีียน แจกัันรีีไซเคิิลสีีสดใส ที่่�บริิษััทตระหนัักว่่ามีีเศษแก้้ว
จากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่สมบููรณ์์เสีียหายจากการจััดเก็็บ หรืือขนย้้ายนำำ�มา
หลอมเศษแก้้วเหลืือใช้้ให้้กลัับมาเป็็นแจกัันอเนกประสงค์์ หรืือจะเป็็น
ผลงานดีีไซน์์เฟอร์์นิิเจอร์์รัักษ์์โลกของ สตููดิิโอ kacama design lab
จากฮ่่องกง ที่่�ศึึกษาแนวคิิด Zero Waste และลงมืือสร้้างสรรค์์ม้า้ นั่่�ง
ทรงสููงดีีไซน์์ในชื่่�อ ‘Zero Stool’ วััสดุุเหลืือใช้้หลัักๆ คืือ หน้้ากาก
พััดลมเก่่า นำำ�มาทำำ�เป็็นโครงเหล็็กรองรัับที่่�นั่่�ง เศษสายไฟเหลืือทิ้้�ง
นำำ�มาร้้อยสานเข้้าด้้วยกัันบนโครงหน้้ากากพััดลม เพื่่�อทำำ�เป็็นส่่วนเบาะ
และเศษไม้้จากลัังที่่�เหลืือจากการขนส่่งสิินค้้า นำำ�มาทำำ�เป็็นส่่วนของ
ขาเก้้าอี้้� ทั้้�งหมดถููกนำำ�มาดีีไซน์์และประกอบอย่่างสร้้างสรรค์์
จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�ออกแบบการรีีไซเคิิลวััสดุุเหลืือใช้้ให้้กลัับมาสวยงาม
เหมืือนใหม่่ ดีีไซน์์ต้้องศึึกษาคุุณสมบััติิวััสดุุแต่่ละชนิิด วิิเคราะห์์
รููปแบบการนำำ�กลัับไปใช้้ใหม่่ ให้้ดููน่่าใช้้งานอีีกหนึ่่�งครั้้�ง

ที่่�มา :
salika.co/2020/01/01/waste-management-2020/
estopolis.com/article/creative/furniture

139

140

“การทำำ�ให้้เมืืองน่่าอยู่่�และมีีคุณ
ุ ภาพชีี วิติ ที่่�มีีมาตรฐาน ก็็มาจาก
อาชีี พวิิศวกร ที่่�ดููแลเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลเรื่่�องการจราจร
วิิศวกรที่่�คอยแก้้ปััญหา ป้้ องกัันภััยพิบัิ ติั ที่ิ ่�จะเกิิดขึ้้น� จากคนหรืือ
จากภััยธรรมชาติิ ผมมั่่�นใจว่่าเมืืองไทยเราจะไปสู่่�จุุดนั้้�นได้้ แต่่
เราต้้องกล้้าและทำำ�จริิง”

ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
นายกสภาวิิศวกร

“วิิศวกรเป็็นตััวกลางผู้้�เชื่่�อมต่่อระหว่่างคนกัับเมืือง เพราะงาน
วิิชาชีี พที่่�วิศิ วกรปฏิิบัติั อิ ยู่่�โดยเฉพาะงานวิิศวกรรมควบคุุมล้้วน
เกี่่�ยวข้้องกัับชีี วิิตความเป็็ นอยู่่� ปัั จจััยสี่่� อาหาร ที่่�อยู่่�อาศััย
เครื่่�องนุ่่�งห่่ ม ยารัั ก ษาโรค เครื่่�องอำำ � นวยความสะดวก
การดูู แ ลความปลอดภัั ยในชีี วิิ ต และทรัั พ ย์์ สิิ น ”

รองศาสตราจารย์์ ดร.ปิิ ยะบุุ ตร วานิิชพงษ์์พัันธุ์์�
อุุ ปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 1

“วิิศวกรเราจะสนัับสนุุน Sustainable Development Goals
ของ United Nation อย่่ างไร ในภาวะที่่�ประเทศไทยหรืือ
สัังคมโลกกำำ�ลัังมีีปััญหาเรื่่�อง Climate Change ที่่�ทำำ�กิินไม่่พอ
ความขััดแย้้งทางการเมืือง ทรััพยากรทรุุดโทรม ขยะ”

รองศาสตราจารย์์ สฤทธิ์์�เดช พััฒนเศรษฐพงษ์์
อุุ ปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 2

“สภาวิิศวกรนอกจะเป็็นเสมืือนศููนย์์กลางของวิิศวกรทั้้�งประเทศ
ร่่วมสองแสนคนแล้้ว เรายัังจะต้้องทำำ�ตัวั ให้้เป็็นประชาสัังคมที่่�ดีี
เราจะต้้องฝากเนื้้�อฝากตััวกัับชุุมชนเหล่่านั้้�น”

ดร.ประเสริิฐ ตปนีียางกููร
เลขาธิิการสภาวิิศวกร

“การสร้้าง Smart City หรืือเมืืองสีีเขีียว ต้้องมีีการออกแบบ
ที่่�คำำ�นึึงถึึง Eco Design เช่่น การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ยุุ ทธนา มหััจฉริิยวงศ์์
รองเลขาธิิการสภาวิิศวกร

“หากวิิศ วกรไม่่ มีี ก ารเรีี ย นรู้้�เพิ่่�มเติิ ม ไม่่ มีี ก ารพัั ฒ นาการ
ทำำ � งาน ไม่่ มีี ก ารศึึ ก ษาองค์์ ค วามรู้้�ใหม่่ ไม่่ รัั บ Innovation
หรืือนวััตกรรมใหม่่เลย ก็็จะมีีแค่่องค์์ความรู้้�เก่่าๆ และความรู้้�
แบบดั้้�งเดิิม ก็็ต้้องโดน Disrupt คืือโดนทำำ�ลายไปในที่่�สุุด”

นายกิิตติิพงษ์์ วีีระโพธิ์์�ประสิิทธิ์์�
เหรััญญิิกสภาวิิศวกร

“การเรีียนการสอนวิิศวกรรม สิ่่�งที่่�เป็็น Competency คืือการ
รู้้�จัักพััฒนาตนเองและเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง หลัักสููตรจึึงต้้อง
มีีความ Dynamic ปรัับเปลี่่�ยนไปเรื่่�อยๆ ถ้้าเรายัังทำำ�ตาม
กรอบเดิิมๆ โดยไม่่เปลี่่�ยนแปลง สภาวิิศวกรก็็จะถููกทอดทิ้้�ง
เพราะหลายๆ หลัั ก สูู ต รไม่่ เ ห็็ น ความจำำ� เป็็ น ที่่� จ ะต้้ อ งขึ้้� น กัั บ
สภาวิิศวกรอีีกต่่อไป”

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุธา ขาวเธีียร
รองเหรััญญิิกสภาวิิศวกร
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FROM Industry 4.0 + Thailand 4.0
TO

Engineering 4.0

ถอดรหััสการเชื่�่ อมโยงระหว่่าง Industry 4.0 ของเยอรมนีี และ ที่่�ผ่่านมารััฐบาลในหลายๆ ประเทศกํําลัังอยู่่�ในช่่วงปรัับตััวเพื่่�อ
Thailand 4.0 ของไทยสู่่� Engineering 4.0 สำำ�หรัับวิิศวกรในยุุ ค การสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศของตน
2020
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจในทศวรรษหน้้า โดยมีียุทุ ธศาสตร์์ที่่�สํําคััญ
คืือการนํําเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเข้้ามาเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
ที่่�สํําคััญ ไม่่ว่่าจะเป็็น A Nation of Makers (สหรััฐอเมริิกา),
Industry 4.0 (เยอรมนีี), Design of Innovation (สหราช
อาณาจัักร), Made in China 2025 (จีีน) Industrial Value
Chain (ญี่่�ปุ่่�น), Manufacturing Innovation 3.0, Creative
Economy (เกาหลีีใต้้), Made in India (อิินเดีีย), Productivity
(ไต้้หวััน) รวมทั้้�งประเทศไทย ซึ่่�งรััฐบาลได้้นํํา Thailand 4.0 มาเป็็น
ยุุทธศาสตร์์ใหม่่ในการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างเศรษฐกิิจ
เนื่่�องจากประเทศไทยกํําลัังเผชิิญกัับกัับดัักสํําคััญที่่�ทํําให้้ไม่่สามารถ
พััฒนาประเทศไปมากกว่่านี้้� ซึ่่�งกัับดัักดัังกล่่าวได้้ส่่งผลให้้ประชาชน
ในประเทศมีีรายได้้ปานกลาง ไม่่สามารถก้้าวข้้ามไปสู่่�ประเทศที่่�มีี
รายได้้สููงได้้ นอกจากนั้้�นยัังมีีความเหลื่่�อมล้ำำ��และความไม่่สมดุุลเกิิดขึ้้�น
โดยโมเดลนี้้�จะนํํานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเข้้ามาประยุุกต์์ เพื่่�อเพิ่่�ม
มููลค่่าสิินค้้าและบริิการ และมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อปฏิิรููปเศรษฐกิิจของ
ประเทศให้้ก้า้ วขึ้้�นเป็็นประเทศที่่�มีีรายได้้สููงและเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว
ในอนาคต สํําหรัับประเทศเยอรมนีีก็เ็ ช่่นกััน ได้้มีกี ารพููดถึึง Industry 4.0
อย่่างจริิงจัังและเป็็นที่่�รู้้�จัักมาตั้้�งแต่่ปีี 2554 ซึ่่�งต่่อมารััฐบาลเยอรมนีี
ได้้นํํามาเป็็นยุุทธศาสตร์์สํําคััญในการพััฒนาอุุตสาหกรรม ‘HighTech
Strategy 2020’ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เยอรมนีีรัักษาความเป็็นผู้้�นํําด้้าน
อุุตสาหกรรมของโลกบนพื้้�นฐานของนวััตกรรม
สภาวิิ ศ วกรขอนํําเสนอประวัั ติิ ค วามเป็็ น มาโดยสัั ง เขป รวมทั้้�ง
รายละเอีียดโดยย่่อของ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 เพื่่�อให้้
เพื่่�อนสมาชิิกวิิศวกรได้้เห็็นภาพโดยรวม ผ่่านเทคโนโลยีีที่่�มีคี วามสํําคััญ
กัับ Industry 4.0 รวมถึึง การเชื่่�อมโยงระหว่่าง Industry 4.0
ของเยอรมนีี และ Thailand 4.0 ของไทย เนื่่�องจากทั้้�งสองแนวทาง
เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและมีีความสอดคล้้องกัันอยู่่�ในหลายส่่วน
เพื่่�อจะได้้สามารถนํําแนวทางการพััฒนาประเทศทั้้�ง Industry 4.0 ของ
เยอรมนีี และ Thailand 4.0 ของไทยต่่อยอดไปสู่่� Engineer 4.0
ว่่าวิิศวกรรมในยุุคดิิสรััพทีีฟจะสามารถปรัับเข้้ากัับยุุค 4.0 ได้้อย่่างไร
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การปฎิิวััติิอุุตสาหกรรม (The Industrial Revolution)
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม หมายถึึง กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงในวิิธีีการ
ผลิิ ตและระบบการผลิิ ต จากระบบเดิิ ม หลายปีี นี้้�มีี ก ารพููดถึึ ง
การปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรมครั้้�งใหม่่ การปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรมของโลกตั้้�งแต่่
อดีีตจนถึึง ปััจจุุบัันสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 4 ครั้้�ง ดัังนี้้�

1) การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้ง� ที่่� 1

3) การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้ง� ที่่� 3

เกิิ ด ขึ้้�นเมื่่�อมีี ก ารสร้้ า งเครื่่�องจัั ก รไอน้ำำ�� ในปีี 1784 ซึ่่�งถููกนํํามา
ใช้้ ท ดแทนจาก พลัั ง งานธรรมชาติิ ใ นการผลิิ ต โดย เจมส์์ วัั ต ต์์
ได้้ ป รัั บ ปรุุ ง เครื่่�องจัั ก รกลไอน้ำำ�� ให้้ ใช้้ ง านได้้ ดีี ขึ้้� น ซึ่่�งเขาได้้ ส ร้้ า ง
นวััตกรรมทํําให้้ประสิิทธิิภาพการผลิิตสิ่่�งทอเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างน้้อย 3 เท่่า
จากที่่�เคยทํําได้้ นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการสร้้างรถไฟซึ่่�งเป็็นการพลิิกโฉม
ด้้ า นการคมนาคมขนส่่ ง และเป็็ น การกระตุ้้�นการบริิ โ ภคสิิ น ค้้ า
อุุตสาหกรรม

เกิิดขึ้้�นในช่่วงทศวรรษ 1970 เมื่่�อการพััฒนาด้้านอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology – IT) ถููกนํํามาใช้้
ในกระบวนการผลิิต มีีการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและระบบ
บริิหารจััดการด้้านคุุณภาพ การพััฒนาเครื่่�องจัักรให้้มีีความสามารถ
ในด้้านความเร็็ว ความเที่่�ยงตรง และความละเอีียดแม่่นยํํา รวมถึึง
การนํําเอาระบบอััตโนมััติแิ ละหุ่่�นยนต์์มาใช้้ในกระบวนการผลิิต ระบบ
การผลิิตสํําหรัับโรงงานอุุตสาหกรรม 3.0 เน้้นการผลิิตแบบเป็็น
จํํานวนมาก หรืือ Mass Production เพื่่�อตอบสนองการบริิโภคที่่�
เติิ บ โตอย่่ า งรวดเร็็ ว ถึึ ง แม้้ ว่่ า ในแต่่ ล ะหน่่ ว ยของระบบการผลิิ ต
ไม่่ว่่าจะเป็็นเครื่่�องจัักรกลระบบอััตโนมััติิ หรืือซอฟท์์แวร์์การผลิิต
จะได้้รับั การพััฒนาให้้มีคี วามก้้าวหน้้า แต่่ระบบทั้้�งหมดนี้้�ยัังต้้องได้้รัับ
การบริิ ห ารจัั ด การจากหน่่ ว ยควบคุุ ม กลาง เราเรีี ย กระบบนี้้�ว่่ า
ระบบรวมศููนย์์ หรืือ Centralization ดัังนั้้�น โรงงานในยุุคนี้้�จะสามารถ
ผลิิตของแบบเดีียวกัันภายในเวลาไม่่มากนััก

2) การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้ง� ที่่� 2
เกิิ ดขึ้้�นช่่ วงปลายศตวรรษที่่� 19 เมื่่�อมีี การพัั ฒนาเครื่่�องกํําเนิิ ด
พลัังงานไฟฟ้้า และเปลี่่�ยนแปลงระบบการผลิิตมาเป็็นระบบโรงงาน
โดยใช้้พลัังงานไฟฟ้้าทํําให้้สามารถปลดปล่่อยพลัังการผลิิตอย่่างที่่�
ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน เกิิดการผลิิตสิินค้้าครั้้�งละจํํานวนมาก โดยมีี
คุุณภาพที่่�ทััดเทีียมกัับงานหััตถกรรม ซึ่่�งสิินค้้าเหล่่านี้้�มีีราคาไม่่แพง
ทํําให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าอุุตสาหกรรมได้้ จนเกิิดเป็็นกระแส
บริิโภคนิิยมกระจายไปทั่่�วโลก โดยในช่่วงต้้นศตวรรษที่่� 20 ในปีี 1913
เฮนรี่่� ฟอร์์ด ได้้นํําระบบสายพานเข้้ามาใช้้ในสายการผลิิตรถยนต์์
ทํําให้้สามารถผลิิตรถยนต์์ได้้มากถึึง 15 ล้้านคััน

4) การปฎิิวััติิอุุตสาหกรรม ครั้้ง� ที่่� 4 หรืือ Industry 4.0
สํําหรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญบางท่่านอาจจะให้้คํําจํํากััดความที่่�แตกต่่างกััน
เล็็กน้้อยระหว่่างคํําว่่า “การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 4 (Fourth
Industrial Revolution)” และคํําว่่า “อุุตสาหกรรม 4.0 (Industry
4.0)” โดยการปฏิิ วั ั ติ ิ อุ ุ ต สาหกรรมครั้้�งที่่� 4 จะหมายถึึ ง การ
เปลี่่�ยนแปลงของระบบทั้้�งระบบที่่�จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบทางสัังคม
โครงสร้้ า งทางการปกครอง อัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องมนุุ ษ ย์์ นอกจากนี้้�ยัั ง
หมายรวมถึึงเศรษฐกิิจและการผลิิต แต่่ Industry 4.0 จะเน้้นเฉพาะ
ในเรื่่�องของการผลิิต (Manufacturing) เท่่านั้้�น ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�แตกต่่าง
กัันสํําหรัับศััพท์์เทคนิิคของ 2 คํํานี้้� คืือ การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม
ครั้้�งที่่� 4 จะมีีขอบเขตรายละเอีียดที่่�ใหญ่่และครอบคลุุมกว่่าเท่่านั้้�น
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Industry 4.0 หรืืออาจจะนัับว่่าเป็็นการปฏิิวัติั ิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 4
เป็็นแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตและ
การบริิหารจััดการ จะเป็็นการบููรณาการโลกของการผลิิตเข้้ากัับ
การเชื่่�อมต่่อทางเครืือข่่ายในรููปแบบ Internet of Things (IoT)
ทุุกหน่่วยของระบบการผลิิต ไม่่ว่า่ จะเป็็นวััตถุุดิบิ เครื่่�องจัักร เครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์ ระบบอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ ระบบเหล่่านี้้�จะถููกติิดตั้้�งระบบ
เครืือข่่ายเพื่่�อให้้สามารถสื่่�อสารและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลซึ่่�งกัันและกัั น
อย่่ า งอิิ ส ระ เพื่่�อการจัั ด การกระบวนการผลิิ ต ทั้้�งหมด อีีกหนึ่่�ง
เทคโนโลยีีที่่�มีีความสํําคััญกัับการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 4 ที่่�จะ
ขาดเสีียมิิได้้ คืือ Cyber-Physical Systems (CPS) เป็็นเทคโนโลยีี
ที่่�จะผสมผสานโลกดิิจิติ อลเข้้ากัับโลกแห่่งความเป็็นจริิงและ CyberPhysical Production Systems (CPPS) ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�จะประสาน
ความสามารถของเทคโนโลยีีการผลิิตเข้้ากัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทํําให้้โรงงานอััจฉริิยะ (Smart Factory) ระบบโลจิิสติิกส์์และลููกค้้า
สามารถติิดต่่อและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการผลิิตได้้แบบ Real-Time
เป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการการประมวลผลและ
เก็็ บ ข้้ อ มููลจะทํําผ่่ า นระบบออนไลน์์ หรืื อ ที่่�เรีี ย กกัั น ว่่ า Cloud
Computing

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
การขัั บ เคลื่่�อนเศรษฐกิิ จ ของไทยในอดีี ต ที่่�ผ่่ า นมาจนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น
สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 4 ระดัับสํําคััญ คืือ
1) Thailand 1.0 การพััฒนาประเทศบนฐานรายได้้ภาคเกษตรกรรม
และหััตถกรรมเป็็นหลััก ใช้้จุดุ แข็็งของประเทศคืือทรััพยากรธรรมชาติิ
เป็็นหลััก ประชากรมีีรายได้้ค่่อนข้้างต่ำำ��
2) Thailand 2.0 การพััฒนาประเทศโดยเน้้นอุุตสาหกรรมเบา
เน้้ น การใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ และแรงงานราคาถููก มีี การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตมากขึ้้�น สามารถเรีียกได้้ว่า่ เป็็นยุุคอุุตสาหกรรม
(Industrialization) ทํําให้้ยกระดัับรายได้้ประชากรมาเป็็นรายได้้
ปานกลาง
3) Thailand 3.0 การพััฒนาประเทศโดยใช้้อุุตสาหกรรมหนััก
เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนเร่่งรััดการผลิิตเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการส่่งออก
เน้้นการลงทุุนและการนํําเข้้าเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ เศรษฐกิิจ
ขยายตัั ว มากอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง ยุุ ค นี้้�เป็็ น ยุุ ค ของโลกาภิิ วัั ฒ น์์
(Globalization) ประเทศไทยได้้เผชิิญกัับดัักและยัังไม่่สามารถก้้าวพ้้น
ทั้้�ง 3 กัับดััก คืือ กัับดัักประเทศรายได้้ปานกลาง กัับดัักความเหลื่่�อมล้ำำ��
กัับดัักความไม่่สมดุุล
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4) Thailand 4.0 เนื่่�องจากการที่่�ประเทศไทยเผชิิญกัับกัับดัักในช่่วงการ
พัั ฒ นาประเทศ Thailand 3.0 รัั ฐ บาล จึึ ง ได้้ ป ระกาศยุุ ท ธศาสตร์์
Thailand 4.0 ซึ่่�งจะเป็็นการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยโดยเน้้น
การใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ซึ่่�งจะนํําไปสู่่� “เศรษฐกิิจที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วย
นวััตกรรม (Value-Based Economy)” เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของสิินค้้าและ
บริิการ ซึ่่�งจะเป็็นโมเดลเศรษฐกิิจแบบ “ทํําน้้อย ได้้มาก”

ประเทศไทยกำำ�ลัังดำำ�เนิินไปในทิิศทางไหน

Thailand 4.0 สามารถทํําได้้
โดยขัั บ เคลื่่� อ นให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่�ยนแปลงใน 3 มิิติิ คืือ
1) เปลี่่�ยนจากการผลิิตสิินค้้าโภคภััณฑ์์ไปสู่่�สิินค้้า
		 เชิิงนวััตกรรม
2) เปลี่่�ยนจากการขัั บ เคลื่่�อนประเทศด้้ ว ยภาค
		อุุตสาหกรรมไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี
		 ความคิิดสร้้างสรรค์์ และนวััตกรรม
3) เปลี่่�ยนจากการเน้้ น ภาคการผลิิ ต สิิ น ค้้ า ไปสู่่�
		 การเน้้นภาคบริิการมากขึ้้�น
4) เปลี่่�ยนจากการเกษตรแบบดั้้�งเดิิม (Traditional
		 Farming) ในปััจจุุบััน ไปสู่่�การเกษตรสมััยใหม่่
		ที่่�เน้้ น การบริิ ห ารจัั ด การและเทคโนโลยีี
		 (Smart Farming) ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกษตรกรจะ
		ร่ำำ��รวยขึ้้�นและเป็็นเกษตรกรแบบผู้้�ประกอบการ
		 (Entrepreneur)
5) เปลี่่�ยนจาก Traditional SMEs หรืือ SMEs
		ที่่�มีีอยู่่�ที่่�รััฐต้้องให้้ความช่่วยเหลืือตลอดเวลา
		 ไปสู่่ก� ารเป็็น Smart Enterprises และ Startups
		ที่่�มีีศัักยภาพสููง
6) เปลี่่�ยนจาก Traditional Services ซึ่่�งมีีการสร้้าง		
		มููลค่่าค่่อนข้้างต่ำำ��ไปสู่่� High Value Services
7) เปลี่่�ยนจากแรงงานทัั ก ษะต่ำำ�� ไปสู่่� แรงงานที่่�มีี
		 ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และทัักษะสููง

Thailand 4.0 จึึงเป็็นการพััฒนาเครื่่�องยนต์์เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจชุุดใหม่่ด้้วยการแปลงความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบของประเทศ
ที่่�มีีอยู่่� 2 ด้้าน คืือ ความหลากหลายในเชิิงชีีวภาพ และความหลากหลาย
ในเชิิงวััฒนธรรม ให้้เป็็นความได้้เปรีียบในเชิิงแข่่งขััน โดยการเติิมเต็็มด้้วย
วิิทยาการ ความคิิดสร้้างสรรค์์ นวััตกรรม วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และการ
วิิจััยและพััฒนา แล้้วต่่อยอดความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบเป็็น “5 กลุ่่�ม
เทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย” ยุุทธศาสตร์์ Thailand 4.0 จะสร้้าง
ความมั่่�งคั่่�ง ความมั่่�นคงและความยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะสามารถนํําให้้ประเทศไทยถููก
จััดอัันดัับเป็็นประเทศในโลกที่่�หนึ่่�งภายในปีี 2032
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วิิศวกรรม 4.0 (Engineering 4.0) คืือการเข้้ามาของการสื่่�อสาร
รููปแบบใหม่่ “อิินเตอร์์เน็็ตในทุุกสิ่่�ง” หรืือ Internet of Things
(IOT) ที่่�มีี ค วามสามารถในการเชื่่�อมโยงอุุ ป กรณ์์ ต่่ า งๆ
โดยผู้้�ใช้้งานไม่่จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�ในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ กำำ�ลัังจะเข้้ามามีี
บทบาทในชีีวิิตประจำำ�วัันของเรามากขึ้้�น โดยในอนาคตสิ่่�งที่่�น่่า
จัับตา คืือการนำำ�เทคโนโลยีี IOT ไปใช้้ในเกษตรกรรม เชื่่�อมต่่อ
กัั บ อุุ ป กรณ์์ แ ละเครื่่�องจัั ก รทางการเกษตร ที่่�จะพลิิ ก โฉม
เกษตรกรรมไทยไปสู่่� Smart Farming ช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับผลผลิิต ควบคุุมปััจจััยในโรงเรืือนให้้มีีความเหมาะสมกัับ
พืืชหรืือสััตว์์แต่่ละชนิิด เช่่น ความชื้้�น อุุณหภููมิิ สารอาหารที่่�
จำำ�เป็็น ปรสิิต แมลงศััตรููพืืช ซึ่่�งมีีเป้้าหมายในการยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิต และยัังเป็็นการเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับเกษตรกรใน
อนาคต โดย Mega Trends ซึ่่�งกระแสการเปลี่่�ยนแปลงทั่่�วโลก
ที่่�จะมีีผลต่่อเศรษฐกิิจ ธุุรกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และ ชีีวิิตความ
เป็็นอยู่่�ของคนอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ซึ่่�งมีีผลต่่อการประกอบ
อาชีีพทางวิิศวกรรม เช่่น

1) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Analytics)
		ซึ่่�งเป็็นยุุค Zettabyte era โลกดิิจิิทััล เป็็นโลกของ
		 การแข่่งขัันด้้วยข้้อมููล ซึ่่�งศัักยภาพในการวิิเคราะห์์
		ข้้อมููลขนาดใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องจํําเป็็น
2) การเชื่่�อมต่่อของสรรพสิ่่�ง (Internet of Things – IOT)
3) การพิิ ม พ์์ 3 มิิ ติิ (3D Printing & Additive
		 Manufacturing)
4)	หุ่่�นยนต์์จะมีีราคาถููกลงเหลืือเพีียง 1,500 – 5,000 ยููโร
		 เช่่น หุ่่�นยนต์์ดููแลผู้้�สููงวััย หุ่่�นยนต์์ทํํางานบ้้าน หุ่่�นยนต์์
		ช่่ ว ยสอน หุ่่�นยนต์์ ผ่่ า ตัั ด หุ่่�นยนต์์ ทํํ าความสะอาด
		 กระจกของตึึกระฟ้้า Nanobots ที่่�จะนํํายาไปรัักษาโรค
		 เฉพาะจุุด
5) การประมวลผลและเก็็ บ ข้้ อ มููลผ่่ า นระบบออนไลน์์
		 (Cloud Computing)
6) ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ (Cyber Security)
7) เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง

1. การใช้้หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิในชีีวิิตประจํําวััน
2. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วย Big Data อัันจะสร้้างข้้อมููล
		พื้้�นฐาน และข้้อมููลเชิิงพฤติิกรรม
3. การใช้้เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง เข่่น ห้้างสรรพสิินค้้า
		 แบบเสมืือนจริิง
4. Sensorization of Things เป็็นการใช้้เทคโนโลยีีที่่�
		 สามารถรัับรู้้�ความรู้้�สึกึ ของคน เช่่น ใช้้ตาเลื่่�อนหน้้าจอ
		 ใช้้หน้้ามนุุษย์์ในการชํําระเงิิน ใช้้เสีียงในการสั่่�งงาน
		 เป็็นต้้น
5.	คำำ�ว่่า “Green” จะถููกทดแทนด้้วย “Smart”
6. แนวโน้้ ม ทางเทคโนโลยีี (Technology Trends)
		ที่่�วิิศวกร ในยุุค 4.0 ต้้องตามให้้ทัันสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�

7. โรงงานอััจฉริิยะ (Smart Factory) ซึ่่�งเป็็นโรงงานในยุุค
		 Engineering 4.0 จะสามารถผลิิ ต ของหลากหลาย
		รููปแบบแตกต่่างกัันตามความต้้องการเฉพาะของผู้้�บริิโภค
		 แต่่ละรายเป็็นจํํานวนมากในเวลาที่่�รวดเร็็ว
กล่่าวโดยสรุุปได้้ว่า่ สํําหรัับยุุค Engineering 4.0 การพััฒนาในวงการ
วิิศวกรรมจะเชื่่�อมโยงเข้้ากัับ Industry 4.0 และ Thailand 4.0
เพื่่�อนำำ�พาประเทศไทยเข้้าสู่่� Smart Industry + Smart City + Smart
People
ที่่�มา :
hostway.co.th/industry-4-0
mgronline.com/qol/detail/9610000107439
aumanufacturing.com.au/the-rise-and-rise-of-engineering-4-0
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ที่่�มา : เรีียบเรีียงจากบทความของ Nopphawhan Techasanee ตีีพิิมพ์์ลงใน
เว็็บไซต์์ https://www.thebangkokinsight.com/126849/

that will change our lives in 2050

FUTURISTIC TECHNOLOGIES

มองโลกปีี 2050 ผ่่านเทคโนโลยีีที่่�กำำ�ลังั จะเปลี่่�ยนแปลงวิิถีชีี วิี ติ ของเราภายใน
อนาคต ในอดีีตการเดิินทางด้้วยระบบรางได้้กระตุ้้�นและทำำ�ให้้เกิิดการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่�บางส่่วนของโลก ระบบรางยัังได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดการกระจายตััว
ทางเศรษฐกิิจช่่วยสนัับสนุุนนโยบายและเป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์
สิ่่�งใหม่่ๆ
แต่่โลกของเราก็็เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วมีีคำำ�พยากรณ์์ถึึงอนาคตในปีี
2050 ว่่าในตอนนั้้�นประชากรโลกจะมีีจำำ�นวนสููงขึ้้�นเป็็น 9.5 พัันล้้านคนและ
กว่่า 75% จะอาศััยอยู่่ใ� นเมืืองซึ่่�งจะส่่งผลให้้การเดิินทางจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 3 เท่่า
ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีเทคโนโลยีีการเดิินทางใหม่่ๆ มาช่่วยตอบสนองความต้้องการ
ให้้มากขึ้้�นโดยเหล่่าวิิศวกรได้้จิินตนาการถึึงระบบขนส่่งมวลชนในอนาคตไว้้
หลากหลายตั้้�งแต่่ระบบรางรถไฟฟ้้าพลัังงานแม่่เหล็็กจนไปถึึงไฮเปอร์์ลููป
เราจึึงอยากชวนไปสำำ�รวจเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ว่า่ จะมีีความเป็็นไปได้้มากน้้อยแค่่ไหน

‘ไฮเปอร์์ลููป’ จิินตนาการยิ่่�งใหญ่่ที่่�ยัังอยู่่�ในทฤษฎีี
ไฮเปอร์์ลููป (Hyperloop) เป็็นไอเดีียที่่�ฟัังแล้้วเลิิศหรููโดยผู้้�คนสามารถเดิินทาง
แบบไร้้รอยต่่อที่่�ความเร็็ว 1,220 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมงด้้วยการโดยสารแคปซููล
ที่่�จะมาถึึงด้้วยความถี่่�ทุุกๆ 30 วิินาทีีคอนเซ็็ปต์์ของการก่่อสร้้างอยู่่�ที่่�การ
วางท่่อที่่�ตรงมากๆ โดยบางส่่วนของท่่อที่่�อยู่่�ใต้้แคปซููลจะเป็็นสููญญากาศ
ตััวแคปซููลจะติิดตั้้�งเครื่่�องอััดอากาศไฟฟ้้าไว้้ด้้านหน้้าซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการ
ถ่่ายทอดความดัันอากาศสููงจากด้้านหน้้าไปด้้านหลัังทำำ�ให้้อากาศช่่วยลดแรง
ปะทะ เมื่่�อมอเตอร์์ไฟฟ้้าทำำ�หน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนแคปซููลเป็็นเส้้นตรง โดยการ
ขัับเคลื่่�อนทั้้�งหมดนี้้�จะใช้้พลัังงานจากแบตเตอร์์รี่่�หรืือพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ในทางเทคนิิคแล้้วการออกแบบไฮเปอร์์ลููปเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายถ้้าจะมีีใครบางคน
สามารถทำำ�ให้้มันั เกิิดขึ้้�นจริิงก็็คือื อีีลอนมััสก์์ที่่�เสนอไอเดีียนี้้�ขึ้้�นมาโดยไฮเปอร์์ลููป
ไม่่ใช่่การเดิินทางระบบราง เพราะมัันนัับเป็็นโหมดการเดิินทางแบบใหม่่
หลัังจากระบบรางรถเรืือและเครื่่�องบิินเกิิดขึ้้�นบนโลก
ตอนนี้้�มีี ก ารออกแบบไฮเปอร์์ ลูู ปเพื่่�อใช้้ ใ นการเดิิ น ทางระหว่่ า งเมืื อ ง
ลอสแองเจลิิสและซานฟรานซิิสโกในสหรััฐอเมริิกาที่่�อยู่่�ห่า่ งกัันหลายร้้อยไมล์์
โดยทั้้�ง 2 เมืืองจะถููกเชื่่�อมกัันด้้วยการวางท่่อบนพื้้�นราบเพื่่�อให้้ท่อ่ เป็็นเส้้นตรง
เกืือบทั้้�งหมด เพราะฉะนั้้�นไฮเปอร์์ลููปจึึงไม่่ได้้เป็็นทางเลืือกที่่�เหมาะกัับการ
เดิินทางส่่วนใหญ่่ของโลก ท้้ายที่่�สุุดแล้้วถ้้าไฮเปอร์์ลููปเกิิดขึ้้�นจริิง มัันก็็จะเป็็น
ระบบเดิินทางแบบเดี่่�ยวๆ ไม่่ได้้เข้้ามาแทนที่่�ระบบราง

151

‘รถไฟพลัังงานแม่่เหล็็ก’ วิ่่�งจริิงแล้้วแต่่ราคาแพง
รถไฟฟ้้าพลัังงานแม่่เหล็็ก (Magnetic levitation: Maglev) ใช้้พลัังงาน
แม่่เหล็็กในการขัับเคลื่่�อนรถไฟบนเส้้นทางเฉพาะโดยรางจะก่่อสร้้างเป็็น
เส้้นตรงเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้แรงดึึงดููดในระบบจะยกพาหนะขบวนให้้สููงขึ้้�นแต่่ก็็ยััง
วิ่่�งอยู่่�บนราง เทคโนโลยีีนี้้�ได้้รัับการพััฒนาในประเทศเยอรมนีีและปััจจุุบัันมีี
การใช้้จริิงในเส้้นทางเชื่่�อมต่่อระหว่่างสนามบิินและตััวเมืืองเซี่่�ยงไฮ้้ด้้วย
ความเร็็ว 430 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง
ประเทศญี่่�ปุ่่�นดููเหมืือนจะเกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีนี้้�มากที่่�สุุดเพราะญี่่�ปุ่่�น
พยายามหาเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในการเดิินทางหลัังจากการสร้้างความสำำ�เร็็จจาก
เทคโนโลยีี รถไฟความเร็็ วสููงไปแล้้ วทั้้�งนี้้�ได้้มีีการพัั ฒนาเทคโนโลยีี รถไฟ
พลัังงานแม่่เหล็็กแบบยิ่่�งยวด (SCmaglev) มาหลายทศวรรษแล้้วแต่่ล่า่ สุุดมััน
เพิ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบให้้ใช้้ในการเดิินทางจริิงระหว่่างโตเกีียวและโอซาก้้า
ในปีี 2027 ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�โดยสารสามารถเดิินทาง 500 กิิโลเมตรภายใน 1
ชั่่�วโมงเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตามรถไฟพลัังงานแม่่เหล็็กเวอร์์ชั่่�นญี่่�ปุ่่�นจะไม่่เหมืือนในเมืืองเซี่่�ยงไฮ้้
ประเทศจีีนเพราะหลัักการของรถไฟพลัังงานแม่่เหล็็กของญี่่�ปุ่่�นจะใช้้พลัังงาน
สููงกว่่าและการออกแบบจะอยู่่�บนพื้้�นฐานของแรงผลัักมากกว่่าแรงดึึงดููด
ทั้้�งนี้้�แม้้รถไฟพลัังงานแม่่เหล็็กจะมีีความเป็็นได้้ในทางเทคนิิคแต่่ก็็ยัังถููก
ตั้้�งคำำ�ถามในการนำำ�ไปใช้้เชิิงพาณิิชย์์เพราะการก่่อสร้้างมีีราคาที่่�สููงมากเช่่น
การก่่อสร้้างรถไฟพลัังงานแม่่เหล็็กแบบยิ่่�งยวดในประเทศญี่่�ปุ่่�นก็็คาดว่่าจะใช้้
วงเงิินลงทุุนถึึง 7.2 หมื่่�นล้้านเหรีียญ อีีกทั้้�งมัันไม่่สามารถรวมกัับเครืือข่่าย
รถไฟที่่�มีีอยู่่ใ� นปััจจุุบันั ได้้ขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งการพลัังงานสููงทั้้�งในการก่่อสร้้าง
และดำำ�เนิินงานซึ่่�งกรณีีนี้้�ก็็ทำำ�ให้้เกิิดการตั้้�งคำำ�ถามอย่่างมากว่่ารถไฟพลัังงาน
แม่่เหล็็กมีีศัักยภาพในการแทนที่่�รถไฟความเร็็วสููงได้้หรืือไม่่
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‘รถไฟอััจฉริิยะ’ ยกระดัับบริิการ
อย่่างไรก็็ตามในทางปฏิิบัติั ผู้้�ิ คนส่่วนใหญ่่ก็จ็ ะเดิินทางด้้วยรถไฟต่่อไป
แต่่จะไม่่ใช่่รถไฟเหมืือนที่่�พวกเราใช้้กันั ทุุกวัันนี้้�เพราะระบบเครื่่�องจัักร
ที่่�ดีีขึ้้�นไม่่ได้้ส่่งผลกระทบต่่อระบบรางเท่่านั้้�นแต่่ส่่งผลกระทบต่่อการ
เดิินทางทุุกประเภทด้้วย

การเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งนี้้�ยัังจะทำำ�ให้้การวางผัังระบบอาณััติิสััญญาณ
สำำ�หรัับรถไฟสายใหม่่ๆ ง่่ายมากขึ้้�นการเดิินทางระหว่่างเมืืองจะใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�นซึ่่�งเรื่่�องนี้้�จะเป็็นไปได้้ทันั ทีี
ถ้้าหากระบบแบตเตอร์์รี่่�ไฟฟ้้าและสถานีีไฟฟ้้าย่่อยที่่�มีีความก้้าวหน้้า
ซึ่่�งจะพลิิกโฉมหน้้าให้้เป็็นระบบรางที่่�มีีความฉลาดและเป็็นระบบ
อััจฉริิยะมากขึ้้�น

ปััจจุุบันั รถไฟที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยระบบอััตโนมััติก็ิ ถูู็ กใช้้งานในหลายเมืือง
ในเส้้นทางที่่�สั้้�นๆ แต่่ก็มี็ คี วามคาดหวัังว่่าในอนาคตรถไฟเส้้นทางหลัักๆ
จะสามารถสื่่�อสารระหว่่างกัันได้้ ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�หมายถึึงความสามารถใน
การรองรัับผู้้�โดยสารและบริิการที่่�ดีีขึ้้�น

ทั้้�งนี้้�การลงทุุนระบบรางทั่่�วโลกยัังจะอยู่่�บนพื้้�นฐานทั่่�วไปคืือล้้อ
อยู่่�บนรางจึึงไม่่มีีเหตุุให้้สงสััยว่่าสิ่่�งนี้้�กำำ�ลัังจะนิิยามเรื่่�องของการ
เดิิ นทางด้้ วยระบบรางในทศวรรษต่่ อๆ ไปเหมืื อนที่่�การกำำ�เนิิด
ระบบรางได้้ส่่งผลขึ้้�นเมื่่�อ 200 ปีีก่่อน
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‘เชื้้�อเพลิิงไฮโดรเจน’ จ่่อเปิิดเชิิงพาณิิชย์์
เต็็มรููปแบบ
รถไฟที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงไฮโดรเจนจะไม่่มีีการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
โดยพลัังงานจากไฮโดรเจนเกิิดขณะที่่�ไฮโดรเจนถููกเผาไหม้้เป็็นออกซิิเจนโดย
มีีน้ำำ��เป็็นผลพลอยได้้เพีียงอย่่างเดีียวยานพาหนะจะขัับเคลื่่�อนด้้วยการเปลี่่�ยน
พลัังงานเคมีีของเชื้้�อเพลิิงไฮโดรเจนเป็็นพลัังงานกล
โดยขณะนี้้�รถไฟโดยสารที่่�ใช้้พลัังงานไฮโดรเจนกำำ�ลัังถููกทดสอบในประเทศ
เยอรมนีีนอกจากนี้้�ก็็ยัังมีีประเทศอื่่�นๆ อย่่างเนเธอร์์แลนด์์ เดนมาร์์กและ
นอร์์เวย์์ก็็ให้้ความสนใจ

นอกเหนืือจากนี้้� CRCC จากจีีนก็็ประกาศว่่าพวกเขาได้้รัับสััญญาในการผลิิต
แทรมที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงไฮโดรเจนในรถไฟเส้้นทางใหม่่ที่่�จะเชื่่�อมต่่อระหว่่างเมืือง
ฝอซานไปยัังทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้ของประเทศจีีนระยะทาง 17.4 กิิโลเมตร
จำำ�นวน 20 สถานีีด้้วยวงเงิินลงทุุน 109 ล้้านเหรีียญฯ
ทั้้�งนี้้�โมเดลรถไฟตััวอย่่างได้้ถููกนำำ�มาสาธิิตเป็็นครั้้�งแรกในเมืืองชิิงเต่่าเมื่่�อ
ปีี 2015 แต่่โปรเจคในเมืืองฝอซานจะเป็็นโครงการเชิิงพาณิิชย์์เต็็มรููปแบบ
โครงการแรกของโลกซึ่่�งรถไฟที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเชื้้�อเพลิิงไฮโดรเจนนี้้�สามารถ
เดิินทางด้้วยความเร็็ว 70 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง
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สีี จิ้้�นผิิง : จบปริิญญาตรีีวิิศวกรรมเคมีี มหาวิิทยาลััยชิิงหััว ปัักกิ่่�ง, ปริิญญาโท
ทฤษฎีี ก ารเมืื อ งและแนวคิิ ด ของลัั ท ธิิ ม าร์์ ก ซ์์ ปริิ ญ ญาเอกด้้ า นนิิ ติิ ศ าสตร์์
หูู จิ่่�นเทา : จบการศึึกษาด้้านเอกสถานีีไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� มหาวิิทยาลััยชิิงหััว
คณะวิิศวกรรมชลประทาน มหาวิิทยาลััยชิิงหวา ปัักกิ่่�ง

เจฟฟ์์ เบโซส : ผู้้�ใช้้เวลาในช่่วงวััยรุ่่�นซ่่อมสิ่่�งต่่างๆ
ในโรงนาของคุุณตา ก่่อนจะจบวิิศวกรรมไฟฟ้้าและ
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์จากมหาวิิทยาลััยพริินซ์์ตััน
แม้้เลืือกที่่�จะทำำ�งานสายการเงิินอยู่่�หลายปีี ทว่่าด้้วย
อีีลอน มััสก์์ : อััจฉริิยะผู้้�หลงใหลในคอมพิิวเตอร์์ตั้้�งแต่่วัยั เยาว์์ หััดเขีียนโปรแกรมเอง
เชื่่�อในพลัังของอิินเทอร์์เน็็ต ทำำ�ให้้เขาออกมาเปิิด
มาตั้้�งแต่่อายุุ 12 ปีี แม้้ไม่่ได้้จบวิิศกรรมมาโดยตรง เพราะจบปริิญญาตรีีสองใบ สาขา
กิิจการของตนเองและก่่อตั้้�ง Amazon จนกลายมาเป็็น
ธุุรกิิจและฟิิสิิกส์์ จากมหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีีย แต่่ความรู้้�ทางด้้านวิิศวกรรมใน
ชายที่่�ร่ำำ��รวยที่่�สุุดในโลก
ระดัับสููงก็็มีส่ี ่วนช่่วยให้้เขากลายมาเป็็นตำำ�นานของทั้้�ง Tesla และ Space X
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เคยสัังเกตไหมว่่า ผู้้�นำำ�มหาอำำ�นาจโลกอย่่างจีีนในยุุ คหลััง
เต้้ ง เสี่่� ย วผิิ ง ถึึ ง สีีจิ้้� น ผิิ ง โดยมากเป็็ นวิิ ศ วกรและ
นัักวิิทยาศาสตร์์

นอกจากนั้้�นแล้้ว เรายัังจะเห็็นว่่ามีีผู้้�นำ�ำ ผู้้ป� ระกอบการ และ
CEO ระดัับโลกหลายคนที่่�มีีพื้้�นฐานทางด้้านวิิศวกรรมและ
วิิทยาศาสตร์์ ก่่อนจะก้้าวสู่่�ตำำ�แหน่่งในระดัับสููงแทบทั้้�งสิ้้�น

บิิล เกตส์์ : สนใจเรื่่�องคอมพิิวเตอร์์และการเขีียนโปรแกรมตั้้�งแต่่อายุุ 13 ปีี ก่่อนจะ
เข้้าเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ดในสาขาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ แม้้จะหยุุดพััก
การเรีียนในปีีที่่�สอง และออกมาก่่อตั้้�ง Microsoft ร่่วมกัับ พอล อััลเลน ปััจจุุบััน
แม้้จะวางมืือจาก Microsoft เพื่่�อทำำ�อุุทิิศตััวให้้งานการกุุศลผ่่านมููลนิิธิิบิิลและ
เมลิิ น ดาเกตส์์ เพื่่�อให้้ ก ารบริิ ก ารทางการเงิิ น สำำ� หรัั บ คนจนที่่�ยัั ง อัั ต คัั ด ขัั ด สน
การพััฒนาทางเกษตร และน้ำำ�� ระบบสุุขาภิิบาล อนามััยทั่่�วโลก

ซุุนดาร์์ พิิชััย : จบปริิญญาตรีีด้้านวิิศวกรรมเหมืืองแร่่ (Metallurgical
Engineering) จากสถาบัันเทคโนโลยีีอิินเดีีย (Indian Institute of
Technology) และปริิ ญ ญาโทด้้ า นวัั ส ดุุ ศ าสตร์์ จ ากมหาวิิ ท ยาลัั ย
สแตนฟอร์์ด ต่่อมาจึึงได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นหััวเรืือใหญ่่ของ Google ดููแล
ผลิิตภััณฑ์์ทั้้�ง Chrome, Gmail, Maps และ Android กระบวนความรู้้�
ทางวิิศวกรรมศาสตร์์จึงึ เป็็นเสมืือนเบ้้าหลอมทางความคิิด สติิปัญ
ั ญา และ
ทัักษะในการบริิหารจััดการที่่�เหล่่า CEO อัันดัับต้้นๆ ของโลกผู้้�มีีพื้้�นฐาน
ทางด้้านวิิศวกรรม
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ในอดีี ต ที่่� ผ่่ า นมา จวบจนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น ต่่อไปยัั ง อนาคตอัั น ใกล้้
เหล่่าวิิ ศ วกรคืื อ ผู้้�สร้้ า งคุุ โ ณปการหลายประการให้้ กัั บ โลกใบนี้้�
พวกเขาคืือผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังสิ่่�งประดิิษฐ์์ การคิิดค้้น และสร้้างสรรค์์
สิ่่ง� ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อมวลมนุุษยชาติิขึ้้น� มากมาย อีีกทั้้ง� ยัังต้้องเป็็น
ผู้้�รัั บ มืื อ กัั บปัั ญ หาแห่่งศตวรรษที่่� 21 ไม่่ว่่าจะเป็็ น เรื่่� อ งสุุ ข ภาพ
ประชากร และการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งนัับเป็็นวาระ
สำำ�คัญ
ั ระดัับโลกที่่น� านาชาติิต้อ้ งร่่วมมืือร่่วมใจกัันแก้้ไขปัั ญหา และนั่่น�
จึึ ง เป็็ น เหตุุ ผลว่่ าทำำ� ไมโลกจึึ ง ยัั ง ต้้ อ งการตัั ว วิิ ศ วกรผู้้�เชี่่� ย วชาญ
ในหลากหลายสาขาวิิชาชีีพและมีีประสบการณ์์ที่�่แตกต่่างกัันในแต่่ละ
ช่่วงวััย เพื่่�อช่่วยกััน กอบกู้้�โลก !
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นายวีีระวััฒน์์ เพิ่่มสั
� ันติิธรรม
วิิศวกรเคมีี
สิ่่ง� ที่่�ได้้จากการเป็็นวิิศวกร
วิิศวกรเป็็นอาชีีพที่่�สร้้างสรรค์์ คืือสร้้างจากสิ่่�งที่่�
ไม่่ เ คยมีี ใ ห้้ มีี ขึ้้� น หรืื อ สิ่่�งที่่�มีี อ ยู่่� แ ล้้ ว ให้้ พัั ฒ นา
ยิ่่�งขึ้้�น หรืือใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างสููงสุุด อาชีีพ
วิิ ศ วกรเราสร้้ า งสิ่่�งที่่�มีี คุุ ณ ค่่ า ต่่ อ สัั ง คมและ
มวลมนุุษย์์ เป็็นความภาคภููมิิใจทั้้�งตััวผมเองและ
เพื่่�อนร่่วมอาชีีพว่่าเราได้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�สร้้างสรรค์์
ให้้ได้้เป็็นประโยชน์์ต่่อคนหมู่่�มาก เป็็นอาชีีพที่่�
สุุจริิตใจ เพราะการทำำ�สิ่่�งดีีๆ ให้้กัับคนอื่่�นให้้กัับ
สัังคมจะต้้องทำำ�ด้้วยความปลอดภััย วิิศวกรเป็็น
ผู้้�ทำำ� ให้้ สิ่่� งต่่ า งๆ มีี ค วามปลอดภัั ย มากยิ่่�งขึ้้�น
คิิดว่่าอาชีีพวิิศวกรเปลี่่�ยนโลกได้้อย่่างไร
วิิศวกรอาจไม่่ได้้เป็็นถึึงขนาดที่่�จะ shape โลก
ใบนี้้�ให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลง แต่่เราเป็็นผู้้�ทำำ�ให้้
ความเป็็นอยู่่�ของมนุุษยชาติิสุุขสบาย สะดวก
สบายมากยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นเทคโนโลยีีด้้านใด
ก็็ตาม ทำำ�ให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ มากขึ้้�น ในที่่�นี้้�
ผู้้�คิิดค้้นอาจจะเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ เช่่น อาจเป็็น
ผู้้�คนพบสููตรยาต้้านไวรััส แต่่วิิศวกรเราสามารถ
เอาสิ่่�งที่่�นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ คิิ ด หรืื อ ค้้ น พบมา
ประยุุกต์์ให้้กลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์จริิง ให้้ผลิิตได้้ใน
ปริิมาณครั้้�งละมากๆ คืือทำำ�ให้้มัันชััดเจนให้้ใช้้
ประโยชน์์ได้้ หรืือนัักวิิทยาศาสตร์์อาจจะคิิด
รถไฟฟ้้า Maglev ที่่�ใช้้ระบบแรงต้้านของสนาม
แม่่เหล็็กตามทฤษฎีีที่่�มีีมา แต่่การปฏิิบััติิจริิงจะ
นำำ�มาใช้้ได้้อย่่างไร ต้้องอาศััยวิิศวกรที่่�จะทำำ�ให้้
มัันกลายมาเป็็นความเป็็นจริิง หรืืออย่่างแนวคิิด
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ของ Elon Musk ที่่�จะทำำ�ให้้การเดิินทางจะเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้�นด้้วยแคปซููลผ่่านทางสููญญากาศ แต่่ในทาง
ปฏิิบััติิยัังคงทำำ�ไม่่ได้้ เพราะเมื่่�อทำำ�ออกมาแล้้ว
จะต้้องมีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตของผู้้�โดยสาร
ในความเร็็ ว เป็็ น พัั น กิิ โ ลเมตรต่่ อ ชั่่�วโมงด้้ ว ย
ซึ่่�งตรงนี้้�เองต้้องอาศััยวิิศวกรที่่�จะเป็็นผู้้�ทำ�ำ ความฝััน
หรืือทำำ�ให้้ทฤษฎีีกลายมาเป็็นความจริิง
หน้้าที่่�ของวิิศวกรในอนาคตที่่�ต่า่ งจากปััจจุบัุ นั
อย่่างไรบ้้าง
วิิศวกรในปััจจุุบัันทำำ�หน้้าที่่�อำำ�นวยความสะดวก
ในการผลิิต สร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ให้้ทำำ�งานได้้
ให้้ดำำ�เนิินการไปตามขั้้�นตอนเพื่่�อให้้สััมฤทธิ์์�ผล
ขั้้�นตอนตาม step เหล่่านี้้�ยัังคงอยู่่� ภาระหน้้าที่่�
ของวิิศวกรก็็ยัังคงอยู่่� ความรู้้�ความสามารถของ
วิิศวกรในอนาคตจะต้้องตอบสนองกัับเทคโนโลยีี
ใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ตััวเองมีีพััฒนาการ มีีองค์์ความรู้้�
หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้งานของตนเองนั้้�น
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ผ ล มีี ผ ลลัั พ ธ์์ ที่่�ดีี ขึ้้� น เพราะว่่ า ใน
อนาคตไม่่ ว่่ า คุุ ณ จะอาชีี พ ใดก็็ ต ามก็็ จ ะต้้ อ ง
ปรัับตััวและยอมรัับกัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ และปรัับ
สิ่่�งนั้้�นมาใช้้ ใ นการประกอบอาชีี พ ของตนเอง
อาชีีพวิิศวกรจึึงไม่่น่่าที่่�จะตกงาน เพราะยัังมีี
ความต้้องการใช้้งานวิิศวกรในสาขานั้้�นๆ อยู่่�
จำำ�นวนอาจจะลดลง เพราะเทคโนโลยีีอาจทำำ�ให้้
จำำ�นวนคนที่่�เคยต้้องทำำ�งานพร้้อมกัันหลายๆ คน
ลดลงได้้ แต่่คงไม่่ได้้เป็็นสััดส่่วนที่่�มากนััก แต่่
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ความต้้องการอาจเปลี่่�ยนเป็็นวิิศวกรที่่�มีี
ความรู้้�แบบสหวิิชาหรืือ multidisciplinary
เมื่่�อก่่อนวิิศวกรรมอาจจะมีีแค่่ 5 สาขา
หลัักๆ ปััจจุุบัันแตกแยกย่่อยไปหลายสาขา
เช่่นเดีียวกัับแพทย์์ เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญย่่อยๆ ไป
ผมเชื่่�อว่่าวิิศวกรก็็เป็็นเช่่นนั้้�นคืือมีีความ
หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้้�น เช่่น
อีี ก หน่่ อ ยวิิ ศ วกรโยธาคงจะมีี ค นที่่�เรีี ย น
เพื่่�อที่่�จะทำำ�อุุ โ มงค์์ เ พีี ย งอย่่ า งเดีี ย วเพื่่�อ
รองรัับกัับการก่่อสร้้างในยุุคอนาคต
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สิ่่ง� ที่่�ได้้จากการเป็็นวิิศวกรและหลัักที่่�ยึึดถืือ จะเกิิดกัับคนที่่�ตามยุุคสมััยไม่่ทััน เช่่น ปััจจุุบััน
เรามีีการคำำ�นวณออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์
วิิ ศ วกรเรามีี ค วามภาคภููมิิ ใ จในงานที่่�ได้้ ทำำ� วิิศวกรจะสะดวกสบายมากขึ้้�น เพราะฉะนั้้�น
จนสำำ�เร็็จ และงานที่่�ทำำ�สำำ�เร็็จนั้้�นเป็็นประโยชน์์ วิิศวกรที่่�ชำำ�นาญจะทำำ�งานได้้มากขึ้้�นยิ่่�งมีีเครื่่�องไม้้
ต่่อสาธารณะ นอกจากนั้้�นก็็ยัังมีีเรื่่�องของความ เครื่่�องมืือมากขึ้้�นก็็จะยิ่่�งทำำ�ให้้เราทำำ�งานได้้มากขึ้้�น
ปลอดภัั ย ของประชาชนซึ่่�งเป็็ น สิ่่�งที่่�ผมทำำ� มา ทางด้้านความรู้้� วิิศวกรเรามีีจรรยาบรรณหนึ่่�งคืือ
โดยตลอดเพราะ 6 ปีี ที่่�ผ่่ า นมา ซึ่่�งผมเป็็ น เราจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักปฏิิบััติิทาง
ประธานของสาขาวิิศวกรรมโยธาในประเทศไทย วิิ ช าการแต่่ ปัั จ จุุ บัั น วิิ ช าการเปลี่่�ยนแปลงไป
เรานำำ� เรื่่�องความปลอดภัั ย มาเป็็ น หลัั ก ใหญ่่ เพราะฉะนั้้�นวิิ ศ วกรที่่�จะทำำ� งานให้้ ไ ด้้ ต าม
มาเป็็นหััวใจในการดำำ�เนิินการของวิิศวกรรม จรรยาบรรณก็็ จ ะต้้ อ งเปลี่่�ยนแปลงตัั ว เอง
โยธา อีีกสิ่่�งที่่�วิิศวกรควรจะยึึดถืือคืือความเป็็น ตลอดเวลา พััฒนาทั้้�งความรู้้� ความสามารถ
มาตรฐานซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดความเป็็นปกติิสุุขของ ทัักษะด้้านต่่างๆ
ประชาชน
หน้้าที่่�ของวิิศวกรในอนาคตที่่�ต่า่ งจากปััจจุบัุ นั
อย่่างไรบ้้าง
ความท้้าทายที่่�วิิศวกรในปััจจุุบัันต้้องเผชิิญ
Reinventing คืือคำำ�ที่่�ทำำ�ให้้วิิศวกรจำำ�เป็็นที่่�จะ ตามที่่�เรีี ย นไปว่่ า วิิ ศ วกรต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก
ต้้องสร้้างหรืือนำำ�เสนอสิ่่�งต่่างๆ ในรููปแบบใหม่่ ปฏิิบัติั ทิ างวิิชาการ ฉะนั้้�นบทบาทอาจจะไม่่ต่า่ งกััน
อยู่่�ตลอดเวลาเพราะโลกมัันเปลี่่�ยนไป เพราะ แต่่เครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือที่่�จะทำำ�ให้้งานวิิศวกรรม
ฉะนั้้�นถ้้าเรามีีการตามโลกให้้ทััน พยายามที่่�จะ ประสบความสำำ�เร็็จก็็จะแตกต่่างกััน เพราะฉะนั้้�น
ปรัับปรุุงเทคโนโลยีีประจำำ�ตััววิิศวกรไม่่ว่่าจะ ก็็ จ ะยัั ง คงต้้ อ งทำำ� เหมืื อ นเดิิ ม และหลัั ก ของ
สาขาใดๆ เราก็็ จ ะสามารถที่่�จะสร้้ า งความ วิิศวกรรมก็็จะต้้องทำำ�ไปตามหลัักของกฎหมาย
เปลี่่�ยนแปลง สิ่่�งใดที่่�อาจจะล้้าสมััยไปหรืือยัังใช้้ ตามมาตรฐาน ผมมัักจะบอกว่่า วิิศวกรก็็เหมืือน
งานไม่่ได้้ดีีมากก็็จะต้้องถููก Reinvent ไป สิ่่�งนี้้� นัักบิิน เพราะไม่่ต้้องการคนที่่�ฉลาดมากนัักแต่่
ก็็จะเป็็นคีีย์์เวิิร์์ดสำำ�คััญ ส่่วนการ Disruptive ก็็ ต้้องทำำ�สิ่่�งต่่างๆ ตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้้�นแม้้

เทคโนโลยีีจะเปลี่่�ยนไปแต่่มาตรฐานมัันไม่่
เคยเปลี่่�ยนไป เพีี ย งแต่่ ก ารดำำ� เนิิ น การ
เพื่่�อทำำ�ให้้ได้้ความสำำ�เร็็จในโครงการมัันทำำ�ได้้
ดีีขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น การขออนุุญาตในอดีีต
การเขีียนแบบ ผมว่่าในอนาคตสิ่่�งนี้้�อาจจะ
หายไป เป็็นการส่่งแบบทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แต่่วิศิ วกรในยุุคอนาคตอาจจะทำำ�งานยากขึ้้�น
ในแง่่ที่่�ว่า่ ทรััพยากรจะลดน้้อยลง ความคิิดใน
แง่่ของการ recycle หรืือ circular economy
มีีความสำำ�คััญ สิ่่�งไหนที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้
หรืือเอาไปเปลี่่�ยนสภาพหรืือ reuse สิ่่�งเหล่่านั้้�น
ก็็จะเป็็นประโยชน์์ ความท้้าทายอีีกอย่่างคืือ
วิิ ศ วกรในอนาคตจะมีี ปัั ญ หาในเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งแต่่ก่่อนไม่่มีีอย่่างเช่่นเรื่่�องฝุ่่�น
ในอนาคตวิิศวกรอาจจะแก้้ปัญ
ั หาด้้วยการใช้้
ชิ้้�นส่่วนสำำ�เร็็จรููปมากขึ้้�น เพื่่�อทำำ�ให้้ลดการ
ก่่อสร้้างโดยปกติิได้้ ก็็จะทำำ�ให้้อยู่่�กับั สัังคมได้้
ด้้วยความปกติิสุุข
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สิ่่ง� ที่่�ได้้จากการเป็็นวิิศวกร
สิ่่�งที่่�ได้้จากลัักษณะการเรีียน การเทรนนิ่่�ง สอนให้้วิิศวกร
เราเมื่่�อพบเจอกัับปััญหาเราจะพยายามคิิดโดยมีีหลัักการ
มีีขั้้�นตอน มีีกรอบความคิิด สอนให้้เราเรีียนรู้้�ที่่�จะสร้้าง
ประดิิษฐ์์ คิิดค้้น หรืือเมื่่�อเราพบเจอปััญหาการใช้้อุุปกรณ์์
ในการดำำ�รงชีีวิิต เช่่น ในเวลาขัับรถหรืือใช้้คอมพิิวเตอร์์
เราก็็อยากที่่�จะพััฒนาหรืือทำำ�ให้้มัันดีียิ่่�งขึ้้�นไปอีีก รู้้�สึึกว่่า
เราอยากจะปรัับปรุุงไปเสีียทุุกอย่่าง ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�
มากขึ้้�นเพื่่�อที่่�จะได้้มีีผลผลิิตที่่�ดีีขึ้้�น
คิิดว่่าอาชีีพวิิศวกรเปลี่่�ยนโลกได้้อย่่างไร
วิิศวกรรมเคมีีมีีพื้้�นฐานมาจากการพััฒนาอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มััน คืือทำำ�ให้้มัันบริิสุุทธิ์์�ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�มาใช้้กัับเครื่่�องจัักร
ต่่างๆ ได้้ การค้้นพบน้ำำ��มันั จึึงมีีประโยชน์์เป็็นอย่่างมาก แต่่
ในช่่วง 20 ปีีให้้หลัังเราจะเห็็นผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ใช้้น้ำำ��มันั เนื่่�องจากเราเข้้าใจในกระบวนการผลิิตน้ำำ��มันั และ
ผลิิตผลจากน้ำำ��มัันทั้้�งหมด จึึงทำำ�ให้้เรามีีการปรัับปรุุงเพื่่�อ
ช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพราะเราตระหนัักว่่า
น้ำำ��มัั น เป็็ นสิ่่�งที่่�มีี ป ระโยชน์์ ไม่่ ไ ด้้ ทำำ�ให้้ โ ลกร้้ อนหรืื อมีี
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพีียงอย่่างเดีียว เราจึึงคิิดว่่า
จะต้้องทำำ�ให้้มันั ดีีขึ้้�นให้้ได้้ วิิศวกรเคมีีจึงึ มีีผลเป็็นอย่่างมาก
ในการปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ ที่่�เป็็นพวกพลาสติิกจำำ�พวก
biodegradable หรืือคิิดค้้นผลผลิิตอย่่างอื่่�นที่่�มาทดแทน
น้ำำ��มััน อย่่างเช่่น biodiesel เป็็นต้้น เพราะโดยธรรมชาติิ
วิิศวกรเป็็นคนที่่�มุ่่�งเน้้นในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ สร้้างผลผลิิตดีีๆ
เพื่่�อการใช้้งานมาตั้้�งแต่่ยุคุ ปฏิิวัติั ิอุตุ สาหกรรมในศตวรรษ
ที่่� 19 ทั้้�งเครื่่� อ งจัั ก รขนาดใหญ่่ การก่่ อ สร้้ า งตึึ ก ราม
บ้้านช่่อง รถยนต์์ไปจนถึึงรถไฟฟ้้าในปััจจุุบััน ลงไปจน
สิ่่�งเล็็กๆ ในระดัับเซลล์์อย่่างการผลิิตโปรตีีนโดยใช้้แบคทีีเรีีย
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นผลผลิิตมาจากพััฒนาทางด้้านวิิศวกรรม
ทั้้�งสิ้้�น เพื่่�อที่่�จะช่่วยให้้เรามีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีีขึ้้�น สุุขภาพดีีขึ้้�น
สะดวกสบายมากขึ้้�น ทั้้�งสิ่่�งที่่�เรามองเห็็นหรืือมองไม่่เห็็น
ก็็ตาม
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หน้้าที่่�ของวิิศวกรในอนาคตที่่�ต่่างจากปััจจุบัุ ันอย่่างไรบ้้าง
บทบาทในอนาคตสำำ�คััญของวิิศวกรคงจะยัังไม่่เปลี่่�ยน เพราะธรรมชาติิ
ของวิิศวกรเป็็นผู้้�ต้อ้ งการสร้้างเพื่่�อทำำ�ให้้มีผี ลงาน อย่่างวิิศวกรโยธามีีหน้้าที่่�
สร้้างตึึก ตึึกคงยัังไม่่หายไปในเร็็วๆ นี้้� เพีียงแค่่ว่า่ วิิธีกี ารอาจจะเปลี่่�ยนไป
อย่่างเช่่น สมััยก่่อนเราจะสร้้างงานขึ้้�นมาสัักชิ้้�น เช่่น รถยนต์์ เมื่่�อก่่อน
อาจต้้องใช้้เวลานานสร้้างโมเดลขึ้้�นมาจากดิินเหนีียว ดิินน้ำำ��มััน หรืือทำำ�
พิิมพ์์จากปููนชิ้้�นใหญ่่ ซึ่่�งปััจจุุบัันเรามีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ในการช่่วย
เพิ่่�มมากขึ้้�น ถ้้าอยากจะสร้้างรถหรืืออุุปกรณ์์ขึ้้�นมาอาจจะไม่่ต้อ้ งเริ่่�มจาก
การวาดรููป แต่่เราใช้้คอมพิิวเตอร์์ขึ้้�นแบบทำำ�ให้้เราเห็็นภาพคร่่าวๆ หรืือ
จะสร้้างเป็็นโมเดลก็็มีีอุุปกรณ์์สร้้าง Prototype จากเมื่่�อก่่อนที่่�ต้้องใช้้
เวลาเป็็นเดืือนๆ ใช้้คนปั้้�นสิิบๆ คน ปััจจุุบันั เรามีีเทคโนโลยีี 3D-Printing
ขึ้้�นรููปเสร็็จในหนึ่่�งวััน เพราะฉะนั้้�นการพััฒนาชิ้้�นงานเป็็นผลิิตภััณฑ์์หรืือ
ผลิิตผลจะเกิิดได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อเกิิดความเปลี่่�ยนแปลงจากการมีีอุปุ กรณ์์
ที่่�ช่่วยให้้ย่่นเวลาให้้เร็็วขึ้้�น วิิศวกรจึึงต้้องมีีการเรีียนรู้้�ให้้เร็็วขึ้้�น เรีียนรู้้�
ให้้ได้้มากขึ้้�น เพื่่�อก้้าวไปให้้ทัันเทคโนโลยีีเหล่่านั้้�น

40s

s

30s
ผศ.ดร.เปี่�่ ยมภููมิิ สฤกพฤกษ์์
วิิศวกรไฟฟ้้ า

สิ่่ง� ที่่�ได้้จากการเป็็นวิิศวกร
ผมคิิดว่่าเป็็นการได้้เจอปััญหาต่่างๆ ซึ่่�งพอเราได้้เจอปััญหาบ่่อยๆ
มัันจะทำำ�ให้้เราได้้ใช้้ความคิิด วิิเคราะห์์ และแก้้ปัญ
ั หาต่่างๆ ตาม
หลัักการของวิิศวกรรม

หน้้าที่่�ของวิิศวกรในอนาคตที่่�ต่่างจากปััจจุุบัันอย่่างไรบ้้าง
แม้้ว่่า AI หรืือ robot ต่่างๆ จะเข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�น คืือ
แทนที่่�เราจะต้้องลงมืือทำำ�งานบางอย่่างเอง ก็็จะมีี AI หรืือ
robot เหล่่านี้้�เข้้ามาช่่วย แต่่สิ่่�งที่่�ยัังขาดไปไม่่ได้้เลยที่่�ยัังจะ
ต้้องเหมืือนเดิิม คืือการมีีคนหรืือวิิศวกรที่่�จะเข้้าใจในระบบ
ต่่างๆ อาทิิ ระบบทางไฟฟ้้าอย่่างแท้้จริิงเพื่่�อที่่�จะไปควบคุุม
AI และ robot เหล่่านั้้�นอีีกทีีหนึ่่�ง ฉะนั้้�นคนที่่�ไม่่พัฒ
ั นาตนเอง
หรืือมีีความสามารถไม่่พอก็็มีีโอกาสหายไปได้้ ก็็จะโดน AI
หรืือ robot กลืืน แต่่ถ้า้ เราหมั่่�นพััฒนาตนเอง ยัังไงเสีียวิิศวกร
ที่่�เป็็ น คนก็็ ยัั งมีี ค วามสำำ�คัั ญ เพราะว่่ าวิิ ศ วกรเดิิ มๆ คนนี้้�
สามารถเข้้าใจในระบบ ณ ปััจจุุบัันได้้ดีีกว่่าอยู่่�แล้้ว

คิิดว่่าอาชีีพวิิศวกรเปลี่่�ยนโลกได้้อย่่างไร
ทุุกวัันนี้้�โลกของเรากำำ�ลัังเผชิิญกัับ Disruptive Technology
ต่่างๆ ซึ่่�งในความเป็็นจริิงแล้้วมัันก็็มาจากการคิิดค้้นของวิิศวกร
นี่่�แหละครัับ เพราะฉะนั้้�นมัันจึึงบ่่งบอกได้้ชััดเจนว่่าวิิศวกร
สามารถเป็็นผู้้�เปลี่่�ยนโลกได้้ เพราะเป็็นผู้้�คิิดค้้น Disruptive
Technology ต่่างๆ สำำ�หรัับวิิศวกรไฟฟ้้างานของเราเกี่่�ยวข้้องกัับ
Infrastructure อย่่ า งหนึ่่�ง สิ่่�งสำำ�คัั ญ ที่่�สุุ ด คืื อ พอมัั น เป็็ น
โครงสร้้างพื้้�นฐาน มัันก็็กลายมาเป็็นองค์์ประกอบของทุุกๆ อย่่าง
ที่่�อยู่่� ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น ซึ่่�งเราสามารถนำำ� เอา Disruptive
Technology ต่่างๆ มาประกอบเข้้ากัับวิิชาชีีพวิิศวกรรมไฟฟ้้า
ได้้หมด ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องข้้อมููล เช่่น การนำำ� Big Data ต่่างๆ
มาวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนาระบบ การที่่�มีีระบบ Internet of things
(IoT) คืือการที่่�อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่างๆ สามารถเชื่่�อมโยง
หรืือส่่งข้้อมููลถึึงกัันได้้ด้ว้ ยอิินเทอร์์เน็็ต ทำำ�ให้้เกิิดระบบ Sensor
เกิิ ด เป็็ น ระบบ Embedded หรืื อ สมองกลฝัั ง ตัั ว ฯลฯ
เราสามารถเอามาประยุุกต์์ใช้้ในการวิิเคราะห์์ วิินิิจฉััย อุุปกรณ์์
ทางไฟฟ้้าหรืือระบบไฟฟ้้าต่่างๆ ได้้ หรืือกระทั่่�งเทคโนโลยีีที่่�เป็็น
เทรนด์์ตอนนี้้� คืือถ้้าเราสามารถพััฒนา battery storage
ได้้ดีีแล้้วก็็สามารถเอามาใช้้กัับรถไฟฟ้้าได้้
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60s

MOST FAMOUS
ENGINEERS OF THE
21st CENTURY

“คิิดไวทำำ�ไว ใส่่ใจในทุุกรายละเอีียด กระหายความเป็็นเลิิศ
เชื่่�อมั่่�นในไอเดีีย เป็็นนัักปฏิิบััติิมากกว่่านัักพููด” เหล่่านี้้�คืือ
คุุณสมบััติิโดยรวมของเหล่่าวิิศวกรที่่�ประสบความสำำ�เร็็จใน
ศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งในสายงานทางด้้านวิิศวกรรม ธุุรกิิจ
การศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ ไปจนถึึงสตาร์์ทอััพ! เรามาทำำ�
ความรู้้�จัั ก 10 บุุ ค คลผู้้�มีี ชื่่� อเสีี ย งซึ่่�งมีี พื้้� นฐานทางด้้ า น
วิิศวกรรม ผ่่าน Quotes หรืือ “วาทะ” อัันสะท้้อนวิิสััยทััศน์์
อัันลุ่่�มลึึกแตกต่่างในแต่่ละช่่วงอายุุ

“สิ่่�งที่่�นัักบิินอวกาศทุุกคนต่่างรู้้�สึึกมีีส่่วนร่่วม
เหมืือนๆ กัันไม่่ได้้เป็็นเรื่่�องของเพศหรืือภููมิิหลััง
ทางด้้ า นเชื้้� อ ชาติิ หากแต่่เป็็ น แรงบัั น ดาลใจ
ความมุุ มานะ และความปรารถนา - ความ
ปรารถนาที่่�จะร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเดิินทาง
เพื่่�อการค้้นพบ”

เอลเลน โอชััว (Ellen Ochoa), 61 ปีี, นัักบิินอวกาศหญิิงเชื้้�อสาย
เม็็ ก ซิิ กัั น -อเมริิ กัั น คนแรกที่่�ได้้ ท่่ อ งอวกาศ อดีี ต ผู้้�อำำ� นวยการ
ศููนย์์ อ วกาศจอห์์ น สัั น ของ NASA ปริิ ญ ญาเอก Electrical
Engineering จาก Stanford University
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“สำำ�หรัับคนฉลาดไม่่ว่่าจะทำำ�งานอยู่่�ที่�่ไหน
ประตููก็็พร้้อมเปิิ ดต้้อนรัับเสมอ”
สตีีฟ วอซเนีียก (Steve Wozniak), 69 ปีี, ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
Apple Computer ร่่วมกัับ สตีีฟ จ๊๊อบส์์ ในปีี 1976
ปริิญญาตรีี Electrical Engineering and Computer
Science จาก University of California, Berkeley

ภาพจาก BBC

s

“เมื่่�อคุุณเป็็นวิิศวกร เป็็นเรื่่อ� งธรรมดาที่่คุ� ณ
ุ อยากจะคิิด
วิิเคราะห์์สิ่่ง� ต่่างๆ มากมาย แต่่เมื่่�อใดก็็ตามที่่คุ� ณ
ุ เชื่่อ� ว่่า
จุุ ดที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดก็็คืือผู้้�คน เมื่่�อนั้้น� คุุณจะต้้องรีีบหา
บทสรุุ ปด้้วยคำำ�สั่่ง� ที่่สั้้� น� และกระชัับที่่สุ� ดุ เพราะคุุณย่่อม
อยากที่่�จะผลัักดัันคนทำำ�งานเก่่งๆ ให้้ก้า้ วต่่อไป อีีกทั้้ง�
ยัังอยากที่่�จะพััฒนาคนทำำ�งานห่่วยๆ ด้้วย เพราะไม่่
เช่่นนั้้น� แล้้ว อย่่างแย่่สุุดๆ พวกเขาก็็ต้้องไปหางานที่่�
อื่่�นทำำ�”

50s

ทิิม คุุก (Tim Cook), 59 ปีี, ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คนปัั จ จุุ บัั น ของ Apple Inc.ปริิ ญ ญาตรีี Industrial
Engineering จาก Auburn University

“วิิศวกรรมสอนให้้คุณ
ุ สร้้างสิ่่ง� ที่่�ใช้้งานได้้จริิง ไม่่ว่่ามััน
จะเป็็นเครื่่�องจัักร อาคาร หรืือแม้้แต่่องค์์กร”
นิิทิิน โนห์์เรีีย (Nitin Nohria), 57 ปีี, คณบดีีของ Harvard
Business School ปริิญญาตรีี Chemical Engineering
จาก Indian Institute of Technology Bombay

“วงการของเราไม่่ได้้ให้้การเคารพในวััฒนธรรม
ที่่�สืืบต่่อกัันมา - เราเคารพแค่่เพีียงนวััตกรรม
เท่่านั้้น� ”
สััตยา นาเดลลา (Satya Nadella), 52 ปีี, ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารคนปััจจุุบัันของ Microsoft ปริิญญาตรีี
Electrical engineering จาก Manipal Institute of
Technology
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“ในบางครั้้ง� ความท้้อแท้้สิ้้น� หวัังคืือแรงขัับเคลื่่�อน
ทางนวััตกรรมชั้้น� ยอด”
ดารา คอสราวชาฮีี (Dara Khosrowshahi), 50 ปีี, ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่�บริิ ห ารคนปัั จ จุุ บัั น ของ UBER ปริิ ญ ญาตรีี
Electronics Engineering จาก Brown University

40s

“หากคุุณกำำ�ลัังทำำ�ในสิ่่�งที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงโลกใบนี้้�
หรืือกำำ�ลัังทำำ�งานที่่�มีีความสำำ�คััญ คุุณจะรู้้�สึึก
ตื่่�นเต้้นในทุุกๆ เช้้ าที่่�ตื่่�นขึ้้�นมา”
แลรีี เพจ (Larry Page), 46 ปีี, ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง Google ร่่วมกัับ เซอร์์เก
บริิน (Sergey Brin) ปริิญญาตรีี Computer Engineering จาก
Stanford University

“ฉัันคิิดว่่า กููเกิิล ควรจะเป็็นเหมืือนมีีดพกสวิิส
: คืือทั้้ง� ดููสะอาดและเรีียบง่่าย เป็็นเครื่่�องมืือที่่�
คุุณอยากจะพกพาไปทุุกๆ ที่่�”
มาริิสสา มายเออร์์ (Marissa Mayer), 46 ปีี, ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
Lumi Labs อดีีต CEO ของ Yahoo! และวิิศวกรหญิิง
คนแรกๆ ของ Google ปริิญญาโท Computer Science
จาก Stanford University
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ภาพจาก Insider Monkey

30s

“ใครก็็ ต ามที่่� ทำำ� งานเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
คุ้้�มครองป้้ องกัั น ไม่่ว่่าจะเป็็ น ตำำ� รวจ,
ผู้้�รัั ก ษาความปลอดภัั ย หรืื อ ผู้้�บัั ง คัั บ ใช้้
กฎหมาย คุุ ณ ควรที่่� จ ะต้้ อ งหยุุ ดและคิิ ด
พิิจารณาว่่า อะไรคืือสิ่่ง� ที่่ฝ่่� ายตรงข้้ามหรืือ
ผู้้�บุุกรุุ กกำำ�ลังั ทำำ�อยู่่ใ� นตอนนี้้�? เพราะว่่าคุุณ
จะต้้องนำำ�หน้้าพวกเขาไปหนึ่่�งก้้าวเสมอ”
ปาริิสา ทาบริิซ (Parisa Tabriz), 37 ปีี, ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายวิิศวกรรม แห่่ง Chrome เจ้้าของฉายา “Security
Princess” ปริิญญาตรีี Computer Engineering จาก
University of Illinois at Urbana–Champaign

20s

“ในฐานะที่่�เป็็นทั้้ง� วิิศวกรและนัักวิิทยาศาสตร์์ สิ่่ง� ที่่�เป็็น
ความเชื่่�อของผมก็็คือื เรามีีหน้้าที่่จ� ะต้้องเปิิ ดรับสิ่่
ั ง� ใหม่่ๆ
ที่่�คาดไม่่ถึึงอยู่่�เสมอ โดยเปิิ ดโอกาสให้้ความสงสััยใคร่่รู้้�
ในตัั ว เราเป็็ น ดั่่� ง ขุุ ม พลัั ง แห่่งความคิิ ด ที่่� เ ต็็ ม ไปด้้ ว ย
คำำ�ถามมากมายและการศึึ กษาค้้นคว้้าที่่�จะสร้้างแรง
สั่่น� สะเทืือน เพราะนั่่น� เป็็นสิ่่ง� ที่่จ� ะทำำ�ให้้นักั สำำ�รวจรุ่่�นใหม่่ๆ
สามารถไปได้้ไกลกว่่าพวกเรา”
เคนเนธ แฮร์์ริิส ที่่� 2 (Kenneth Harris II), 27 ปีี,
วิิศวกรอาวุุโส องค์์การบริิหารการบิินและอวกาศแห่่งชาติิ
(NASA) หนึ่่�งในบุุคคลผู้้�ประสบความสำำ�เร็็จอายุุไม่่ถึึง 30 ปีี
ของนิิตยสาร Forbes ประจำำ�ปีี 2020 ในสาขา Innovators
ปริิญญาตรีี Mechanical Engineering จาก University
of Maryland, Baltimore County
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รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร

คณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่�

7 (2562-2565)

1. นายสุุชัช
ั วีีร์์
สุุวรรณสวััสดิ์์�		
นายกสภาวิิศวกร
2. นายปิิยะบุุตร 	วานิิชพงษ์์พัันธุ์์�
อุุปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 1
3. นายสฤทธิ์์�เดช 	พััฒนเศรษฐพงษ์์
อุุปนายกสภาวิิศวกร คนที่่� 2
4. นายประเสริิฐ
ตปนีียางกููร	
เลขาธิิการสภาวิิศวกร
5. นายกิิตติิพงษ์์
วีีระโพธิ์์�ประสิิทธิ์์�		
เหรััญญิิกสภาวิิศวกร
6. นายยุุทธนา
มหััจฉริิยวงศ์์		รองเลขาธิิการสภาวิิศวกร
7. นายสุุธา 		
ขาวเธีียร		รองเหรััญญิิกสภาวิิศวกร

กรรมการสภาวิิศวกร
8. นายณรงค์์ 	ทััศนนิิพัันธ์์
9. นายอาทร 		สิินสวััสดิ์์�
10. นายเอกสิิทธิ์์� 	ลิ้้�มสุุวรรณ
11. นายจิิระศัักดิ์์�
แสงพุ่่�ม		
12. นายไกร 		ตั้้�งสง่่า 		
13. นายธเนศ 		
วีีระศิิริิ		
14. นายเกชา 		ธีีระโกเมน
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15. นายดำำ�รงค์์ 	ทวีีแสงสกุุลไทย
16. นายวััลลภ 		รุ่่�งกิิจวรเสถีียร	
17. นายมานิิตย์์ 	กู้้�ธนพััฒน์์
18. นายเสถีียร 		
เจริิญเหรีียญ
19. นายพิิศิิษฐ์์ 		
แสง-ชููโต
20. นายชายชาญ
โพธิิสาร	

สมััยที่่�

รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 6
1. นายกมล
2. นายไกร
3. นายประเสริฐ
4. นายอมร
5. นายพิชญะ

สมััยที่่�

ตรรกบุตร	
นายกสภาวิศวกร
ตั้งสง่า	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
ตปนียางกูร
	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
พิมานมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกร
จันทรานุวัฒน์
เหรัญญิกสภาวิศวกร

5

1

2

3

4

5

6

6
7

8

(2558-2561)

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กรรมการสภาวิิศวกร
6. นายเสรี 	สุธรรมชัย
7. นายไกรวุฒิ
เกียรติโกมล
8. นายรัชทิน
ศยามานนท์
9. นายวินิต 	ช่อวิเชียร
10. นายดำ�รงค์ 	ทวีแสงสกุลไทย
11. นายชัชวาลย์ คุณค้ำ�ชู
12. นายลือชัย 	ทองนิล
13. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

14. นายมานิตย์
กู้ธนพัฒน์
15. นายพิชิต
ลำ�ยอง
16. นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม
17. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
18. นายปิยะบุตร 	วานิชพงษ์พันธุ์
19. นายสุชัชวีร์ 	สุวรรณสวัสดิ์
20. นายพิศิษฐ์
แสง-ชูโต

(2555-2558)

รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 5
1. นายกมล
ตรรกบุตร	
นายกสภาวิศวกร
2. นายการุญ
จันทรางศุ	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
3. นายประสงค์ 	ธาราไชย
	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
4. นายเกชา 	ธีระโกเมน
เลขาธิการสภาวิศวกร
5. นายพิชญะ
จันทรานุวัฒน์
เหรัญญิกสภาวิศวกร
6. นายอมร
พิมานมาศ	รองเลขาธิการสภาวิศวกร

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กรรมการสภาวิิศวกร
7. นายวินิต 	ช่อวิเชียร
8. นายจำ�รูญ
มาลัยกรอง
9. นายชัชวาลย์ คุณค้ำ�ชู
10. นายมงคล
มงคลวงศ์โรจน์
11. นายลือชัย 	ทองนิล
12. นายจักรพงศ์ 	อุทธาสิน
13. นายพิชิต
ลำ�ยอง

14. นายสมศักดิ์ 	ดำ�รงค์เลิศ
15. นายมงคล 	ดำ�รงค์ศรี
16. นายบวร 	วงศ์สินอุดม
17. นายเยี่ยม
จันทรประสิทธิ์
18. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
19. นายสง่า
ศุภโชคพาณิชย์
20. นายกิตติ 	ทรัพย์วิสุทธิ์
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สมััยที่่�

รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 4
1. นายทวี 	บุตรสุนทร	
นายกสภาวิศวกร
2. นายเรืองศักดิ์ 	วัชรพงศ์ 	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
3. นายเอกสิทธิ์
ลิ้มสุวรรณ
	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
4. นางนิตยา
จันทร์เรือง มหาผล เลขาธิการสภาวิศวกร
5. นางสุรี
ขาวเธียร	
เหรัญญิกสภาวิศวกร

สมััยที่่�

3

2

3

4

5

6

7

(2552-2555)

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กรรมการสภาวิิศวกร
6. นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
7. นายการุญ
จันทรางศุ
8. นายเกชา 	ธีระโกเมน
9. นายจิรศักดิ์
แสงพุ่ม
10. นายชัยฤทธิ์ 	สัตยาประเสริฐ
11. นายธงชัย
พรรณสวัสดิ์
12. นายวรศักดิ์
นิรัคฆนาภรณ์
13. นายปรีชา
เศขรฤทธิ์

14. นายวิชา
จิวาลัย
15. นายสุรชัย
พรภัทรกุล
16. นายอำ�นวย
พานิชกุลพงศ์
17. นายประสงค์ 	ธาราไชย
18. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
19. นายมงคล
มงคลวงศ์โรจน์
20. นายศุลี 	บรรจงจิตร

(2549-2552)

รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 3
1. นายวิระ
มาวิจักขณ์
นายกสภาวิศวกร
2. นายเรืองศักดิ์ 	วัชรพงศ์ 	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
3. นายบุญส่ง
พ่อค้าทอง
	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
4. นายจำ�รูญ
มาลัยกรอง
เลขาธิการสภาวิศวกร
5. นายวรากร
ไม้เรียง
เหรัญญิกสภาวิศวกร
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1

4

1
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4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กรรมการสภาวิิศวกร

6. นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
7. นายฤชากร
จิรกาลวสาน
8. นายสุวัฒน์
เชาว์ปรีชา
9. นายรัชทิน
ศยามานนท์
10. นายสหาย 	รักเหย้า
11. นายสุรพล
พงษ์ไทยพัฒน์
12. นายต่อกุล
กาญจนาลัย
13. นายปรีชา
เศขรฤทธิ์

14. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
15. นายนินนาท
ไชยธีรภิญโญ
16. นายอังกูร
มนธาตุผลิน
17. นายธงชัย
พรรณสวัสดิ์
18. นายการุญ
จันทรางศุ
19. นายกมล
ตรรกบุตร
20. นายศุลี 	บรรจงจิตร

สมััยที่่�

รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 2
1. นายฉดับ	ปัทมสูต
2. นางพูลพร	
แสงบางปลา
3. นายวริทธิ์ 	อึ๊งภากรณ์
4. นายประสงค์ 	ธาราไชย
5. นายวิทยา
คชรักษ์

สมััยที่่�

1

นายกสภาวิศวกร
	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
เลขาธิการสภาวิศวกร
เหรัญญิกสภาวิศวกร

1

2

3

4

5

2

6

7

(2546-2549)

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กรรมการสภาวิิศวกร
6. นายไกร
ตั้งสง่า
7. นายคำ�ผุย
จีราระรื่นศักดิ์
8. นายจารึก 	อนุพงษ์
9. นายชำ�นาญ
ห่อเกียรติ
10. นายฐิระวัตร
กุลละวณิชย์
11. นายทวี 	บุตรสุนทร
12. นางนิตยา
จันทร์เรือง มหาผล
13. นายรัชทิน
ศยามานนท์

14. นายวินิต 	ช่อวิเชียร
15. นายสุบิน 	ปิ่นขยัน
16. นางสุรี
ขาวเธียร
17. นายปราโมทย์ ไชยเวช
18. นายสุรชัย 	ธารสิทธิ์พงษ์
19. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
20. นายอารมณ์ 	ปริยานนท์

(2543-2546)

รายชื่่�อคณะกรรมการสภาวิิศวกร สมััยที่่� 1
1. นายอรุณ 	ชัยเสรี
นายกสภาวิศวกร
2. นายสุบิน	ปิ่นขยัน 	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
3. นายอาชว์
เตาลานนท์	อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
4. นายเอกสิทธิ์
ลิ้มสุวรรณ
เลขาธิการสภาวิศวกร
5. นางสุรี
ขาวเธียร	
เหรัญญิกสภาวิศวกร

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กรรมการสภาวิิศวกร
6. นายทวี	บุตรสุนทร
7. นายการุญ
จันทรางศุ
8. นายเกษม
ใจหงษ์์
9. นายประสงค์ 	สุวิวัฒน์ธนชัย
10. นางนิตยา
จันทร์เรือง มหาผล
11. นายเขียน 	วงศ์สุรีย์
12. นายจิรชัย
เชาวลิต
13. นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์์

14. นายวริทธิ์ 	อึ๊งภากรณ์
15. นายวินิต 	ช่อวิเชียร
16. นายสุขุม 	สุพันธ์โพธาราม
17. นายชำ�นาญ
ห่อเกียรติ
18. นายกมล
ตรรกบุตร
19. นายเกียรติ 	อัชรพงศ์
20. นายเกษม
เพชรเกตุ
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