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บทน�า

	 ความสามคัคขีองวศิวกรไทย	ความรว่มมอื	แบ่งปนัความรู	้ประสบการณ	์เอือ้เฟ้ือต่อกนั	ชว่ยกันพฒันาวชิาชพีวศิวกรรม	

และช่วยเหลือสังคม	เป็นคุณสมบัติ	และวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ	เป็นจุดก่อกำาเนิดสมาคมทางวิศวกรรมในประเทศไทย	

จวบจนปัจจุบันได้ปักหลักฐานที่มั่นคง	เป็นสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 วิศวกรไทย	 หรือนายช่างแต่ก่อนเมื่อยังไม่มีการบัญญัติคำาว่าวิศวกรก็มีการรวมกลุ่มกันปรึกษาหารือการถ่ายทอด

วิชาชีพต่อกันตามแต่ละท้องถิ่น	 แต่ละสาขาวิชาที่มีกัน	 แต่ไม่พบว่าได้มีการบันทึกกล่าวถึงไว้ชัดเจนในที่ใด	 จวบจนในยุค

รัตนโกสินทร์ได้มีงานวิชาชีพทางช่างช้ันสูงจากโลกซีกตะวันตกได้เข้าสู่ประเทศไทย	ทั้งมีนายช่างจากต่างประเทศเข้ามา

ทำางานในประเทศไทยมากขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.	 2447	 เป็นครั้งแรกที่ปรากฏหลักฐานมีการรวมกลุ่มของนายช่างชาวไทย	 และ

ชาวต่างประเทศเพื่อพบปะทำาความรู้จัก	 และแบ่งปันความรู้ด้านวิชาชีพ	 และประสบการณ์กัน	 จนต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2456	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงเล็งเห็นความสำาคัญของงานช่างวิศวกรรมในการพัฒนาประเทศ	 จึงทรง

สถาปนาโรงเรียนยันตรกรรมศึกษาแห่งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขึ้นเพื่อ 

ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนาถ	 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา	 ซึ่งพัฒนาจนเป็น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งต่อมาวิศวกรที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ในระยะหลังมีการจัดตั้งสมาคมทางวิศวกรรมอยู่	2	สมาคม	คือ	ในปี	พ.ศ.	2471	มีการจัดตั้งสมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม	

โดยกลุ่มนายช่างรถไฟที่เคยไปศึกษาต่างประเทศ	 และในปี	 พ.ศ.	 2477	 กลุ่มวิศวกรที่เคยเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ไดจ้ดัตัง้สมาคมวศิวกรรมศาสตร์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย	ซ่ึงต่อมาได้พัฒนาจนมากอ่ตัง้เป็น 

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในป	ีพ.ศ.	2486	ต่อมาวนัที	่12	ตุลาคม	2493	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพล

อดุลยเดช	 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้รับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็นเวลา	 70	ปีกว่าแล้วที่	

วสท.	 ที่ได้ก่อตั้งมา	 มีกิจกรรมท่ีก่อเกิดประโยชน์มากมายทั้งต่อหมู่มวลสมาชิก	 และวิศวกรด้วยกัน	 ต่อประเทศชาติ	 และ

สังคม	หลักฐานในกิจกรรมต่าง	ๆ	ก็ค่อย	ๆ	ชำารุดสูญหายไปแล้วหลายส่วน	อันเนื่องจากปัญหาของสถานที่	การย้ายอาคาร	

ระบบการจัดเก็บ	 และที่สำาคัญการให้ความสำาคัญต่อข้อมูลหลักฐานเหล่านี้	 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงความเป็นตัวตนของ	 วสท.	 

อันเป็นเสาหลักสำาคัญยิ่งเสาหนึ่งของชาติ	ซึ่งควรทำาบันทึกจดหมายเหตุนี้ขึ้น
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 ในการจดัทำาจดหมายเหต	ุวสท.	ฉบับแรกนีไ้ดถื้อหลกัการนำาเสนอขอ้มลูเฉพาะทีม่หีลกัฐานปรากฏอยูอ่นัเปน็หลกัสำาคญั

ของการจัดทำาจดหมายเหตุ	และแสดงความเป็นตัวตนของ	วสท.	เนื้อหาหลักประกอบด้วย

	 1.	ความเป็นมาเป็นไปของ	วสท.

	 2.	วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง	และที่มีการเปลี่ยนแปลง

	 3.	ภารกิจหลักสำาคัญ	ประกอบด้วย

	 	 3.1	การจัดทำามาตรฐานปฏิบัติทางวิศวกรรม

	 	 3.2	การจัดทำาคู่มือการปฏิบัติทางวิศวกรรม

	 	 3.3	การอบรม	พัฒนาความรู้ให้แก่หมู่มวลสมาชิก	และผู้ที่สนใจ

	 	 3.4	ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรเอกชนทั่วไปทางด้านวิศวกรรม

	 	 3.5	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายผลิตวิศวกร	 มหาวิทยาลัย	 สถาบันทางวิศวกรรม	 และช่าง	 เพื่อสะท้อนความต้องการ 

	 	 	 ของวิชาชีพ

	 	 3.6	ความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพวิศวกรรม	เช่น	สภาวิศวกร	สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา	เป็นต้น

	 4.	ภารกิจต่อสังคมในการให้ความรู้	 ความเห็นต่อสังคม	 เช่น	 ภัยพิบัติด้านวิศวกรรมต่าง	 ๆ	 การป้องกันภัยอันตราย 

	 	 จากงานทางวิศวกรรม	เป็นต้น

	 5.	การส่งเสริม	ยกย่อง	ผู้ที่ดี	มีความสามารถทางวิศวกรรม	ทั้งวิศวกร	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป

 

	 การจดัทำาจดหมายเหต	ุสามารถเพิม่เตมิขอ้มลูไดเ้มือ่ปรากฏหลกัฐานเพิม่เตมิ	โดยคาดหวงัวา่จะได้รบัความอนเุคราะห์

จากผู้ที่มีหลักฐาน	ข้อมูลที่เกี่ยวกับ	วสท.	ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์	สื่อบันทึก	หรืออื่นใด	เพื่อให้จดหมายเหตุ	วสท.	สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ต่อไป	

      

    (นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย)

	 	 	 	 ประธานคณะทำางานจัดทำาจดหมายเหตุ	วสท.
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	 ในคราวประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส	 ผมในฐานะประธาน 

คณะกรรมการฯ	ได้หารือกันว่า	ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้ามาโดยตลอด	

อยู่รอดปลอดภัยอย่างมีพลังในภูมิภาคนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 งานทาง

วิศวกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ความปลอดภัย	 ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี	 มีอาชีพ	 การงาน 

ทำาอย่างกว้างขวาง	ด้วยฝีมือของวิศวกรไทย	แม้ว่าจะต้องพึ่งพาเทคโนโลย ี

จากต่างชาติ	รวมถงึบคุลากรจากต่างชาติบ้างกต็าม	แต่วศิวกรไทยกส็ามารถ 

เรียนรู ้	 พัฒนาตนเองจนสามารถดำาเนินการเองได้อย่างดี	 เป็นผลให้

ประเทศไทยมีความเป็นตัวของตัวเอง	 สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่าง

ภาคภูมิ	 จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลประวัติต่าง	 ๆ	 ทางวิศวกรรม	 จัดทำา

ประวัติศาสตร์ทางวิศวกรรมของไทย	 ประกอบกับ	 วสท.	 ได้ก่อต้ังอย่าง

ยาวนานมากว่า	 70	 ปี	 แล้ว	 มีกิจกรรมมากมาย	 วิศวกรจากต่างสถาบัน	 

ต่างสาขาอาชพีมาช่วยกนัถ่ายทอดความรู	้ประสบการณ์	เพือ่ช่วยกนัพฒันา	 

และยกระดับวิชาชีพทางวิศวกรรมให้มีคุณภาพ	 และความปลอดภัย 

เทียบเท่าประเทศชั้นนำาของโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำามาตรฐาน

การปฏบิตัทิางวศิวกรรม	(Code	of	Practice)	เป็นฐานรากของการพฒันา 

ท่ียั่งยืน	 เป็นเสาหลักต้นหนึ่งของชาติ	 จึงควรมีการจัดทำาประวัติศาสตร์	 

หรอืจดหมายเหตทุางวศิวกรรมของชาต	ิและ	วสท.	ไว้ได้ศกึษากันต่อไปด้วย	 

จึงได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการอำานวยการ	 (ชุด	 พ.ศ.	 2557-2559)	 

ซึ่งมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสด์ิ	 เป็นนายกวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	ในขณะนัน้	ซึง่ก็ได้รบัความเหน็ชอบ 

อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุทางวิศวกรรมสำาหรับ

ประเทศไทย	ประจำาปี	พ.ศ.	2557-2559	โดยในชุดแรกนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการจัดทำาประวัติศาสตร์	และจดหมายเหตุ	มาเป็นที่

ปรึกษา	ให้ความเห็น	แนวทางการดำาเนินการ	และรูปแบบที่เป็นสากล	ซึ่ง

ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก	ดร.สุวิชญ์	รัศมิภูติ	อดีตอธิบดีกรมศิลปากร	และ

เป็นวิศวกรด้วยกับคุณจุฑาทิพย์	 อังศุสิงห์	 ผู้แทนสำานักหอจดหมายเหตุ 

สารจากประธานคณะท�างานจดัท�าจดหมายเหต ุวสท.
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แห่งชาต	ิปรากฏบทสรปุจากการหารอืกนัว่า	การรวบรวมข้อมลูเพือ่จดัทำาประวตัศิาสตร์ทางวิศวกรรมต่าง	ๆ 	ของประเทศไทย	 

เช่น	วิศวกรรมด้านการเกษตร	ชลประทาน	การก่อสร้าง	พลังงาน	กังหันลม	การคมนาคม	วัสดุทางวิศวกรรม	โลหการต่าง	ๆ 	 

เป็นต้น	เป็นเรือ่งใหญ่มากในการเริม่ต้นควรจะทำา	และน่าจะทำาได้อย่างยิง่เป็นวาระแรก	คอืเร่ืองราวของ	วสท.	เอง	จงึได้มกีาร 

พจิารณากนัระหว่างการจัดทำาประวตัศิาสตร์กบัการจัดทำาจดหมายเหตุ	 ซ่ึงมคีวามแตกต่างกนัตรงท่ี	 การจัดทำาจดหมายเหต ุ

เป็นการรวบรวมลำาดบัเรือ่งราวจากกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีม่หีลกัฐานจรงิอ้างองิได้จากอดตีสูปั่จจบุนั	ส่วนในกรณขีองประวตัศิาสตร์ 

เป็นการค้นคว้ารวบรวมหลักฐานต่าง	ๆ 	มาประกอบกัน	และในบางส่วนที่ไม่อาจหาข้อมูลหลักฐานโดยตรงที่ชัดเจนได้	และ 

อาจใช้การวิเคราะห์อนุมานจากข้อมูลแวดล้อม	และผลที่ปรากฏต่าง	ๆ	ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้	อีกประการหนึ่งอาจแยกทำา

เฉพาะประวัติศาสตร์ของเรื่องราวที่สนใจเป็นแต่ละเรื่องไปก็ได้	

	 อย่างไรก็ตาม	 จุดเริ่มต้นท่ีจะนำาไปสู่การจัดทำาประวัติศาสตร์ที่ดีได้ก็คือ	 การจัดทำาจดหมายเหตุ	 ข้อคิดที่ต้องระวัง 

อย่างหน่ึงก็คือ	การจดัเกบ็ข้อมลูหลกัฐานเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ของ	วสท.	ทีก่ล่าวมากต็กหล่นชำารดุสญูหายไปพอสมควร	เนือ่งจาก 

ไม่มีเป้าหมายในการจัดเก็บ	 โดยเฉพาะเมื่อครั้งย้ายท่ีทำาการจากอาคารวิศวกรรมนิวเคลียร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มา	ณ	 ท่ีทำาการปัจจุบันนี้	 ดังนั้นจึงเห็นพ้องกันว่าควรเริ่มต้นด้วยการจัดทำาจดหมายเหตุ	 วสท.	 

เป็นลำาดับแรก	ก่อนที่เอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	จะชำารุดสูญหายไปมากกว่านี้	

	 ในการจัดทำาจดหมายเหตุ	 วสท.	 ฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์	 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์กติติคณุ	ดร.ปิยนาถ	บญุนาค	 ราชบณัฑิต	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ	 

วฒุฑะกุล	และอาจารย์ยรุารัตน์	พนัธุยุ์รา	ได้มาช่วยอ่านศึกษาเอกสารข้อมลูต่าง	ๆ	ทีเ่หลอือยู	่เรยีบเรยีงให้เป็นไปตามรูปแบบ 

หนังสือจดหมายเหตุประเทศไทย	ที่จัดทำาโดยกรมศิลปากร	จึงขอขอบพระคุณอย่างยิ่งไว้	ณ	ที่นี้	

	 จดหมายเหตุ	วสท.	จะเป็นการบันทึกเรื่องราวกิจกรรมต่าง	ๆ	อันแสดงความเป็นตัวตนของ	วสท.	ตั้งแต่การก่อกำาเนิด	

วสท.	เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	แต่ก็ยังคงมีหลายห้วงเวลาที่หลักฐาน	เรื่องราวต่าง	ๆ	ชำารุดสูญหายไปไม่สามารถนำามาบันทึก

ไว้ได้	อย่างไรก็ตามก็สามารถนำามาบันทึกเพิ่มเติมในภายหลังได้เรื่อย	ๆ	เมื่อพบหลักฐานข้อมูลต่าง	ๆ	เพิ่มเติม	

	 จากจดหมายเหตุ	 วสท.	 ฉบับแรกนี้มาสำาเร็จเป็นรูปเล่มในสมัยของคณะกรรมการอำานวยการ	 วสท.	 ชุด	 พ.ศ.	 

2560-2562	ซึ่งมี	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	เป็นนายกสมาคมฯ	ที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ดำาเนินการต่อเนื่องจนแล้วเสร็จที่เห็นอยู่นี้	

จึงคาดหวังว่า	ควรมีการส่งต่อดำาเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย	ๆ	มีการรวบรวมเพิ่มเติมต่อไปทุกปี	โดยความเห็นส่วนตัวว่าควร

กำาหนดเป็นภาระหน้าท่ีหลักอันหนึ่งของนายทะเบียน	 ซ่ึงไม่เพียงเฉพาะทะเบียนสมาชิกเท่านั้น	 แต่เป็นจุดรวบรวมจัดทำา

ทะเบียนข้อมูลต่าง	ๆ	ด้วย	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป	

	 อนึง่ปรากฏว่าเนือ้หามจีำานวนมาก	การพมิพ์ลงเป็นรูปเล่มทัง้หมดจะหนามาก	จึงพิมพ์ในส่วนหลัก	ส่วนรายละเอยีดให้

สแกน	QR	Code	เพื่อเข้าอ่านเพิ่มเติมใน	Website

      

    (นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย)

ประธานคณะทำางานจัดทำาจดหมายเหตุ	วสท.
จดหมายเหตุ	วสท.	พุทธศักราช	2486-2561
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	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2559	 ดิฉันและคณะได้รับมอบหมายจากวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยฯ	ให้ดำาเนนิการจดัทำาจดหมายเหต	ุวสท.	โดยมวีตัถปุระสงค์
สำาคญัคอื	เพือ่รวบรวมหลกัฐานข้อมลูการบกุเบกิก่อตัง้	วสท.	การพฒันาจาก
อดีตจนถึง	พ.ศ.	2561	ท้ังน้ีเพือ่เป็นหลกัฐานอ้างองิท่ีเช่ือถือได้ของสาธารณชน	
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคต่าง	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศ
	 ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับคำาว่า	 “จดหมายเหตุ”	 ว่าคนไทย 
ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเอกสารโบราณซึ่งเป็นหนังสือ	บอกข่าวคราวท่ีเป็นไป	
รายงาน	 หรือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 เช่น	 จดหมายเหตุโหรหรือปูมโหร	
พงศาวดาร	ใบบอก	สารตรา	หมายรบัสัง่	มคีนไทยจำานวนน้อยทีจ่ะนกึรวมถึง 
เอกสารสมยัใหม่ท่ีเกดิจากการปฏบัิตงิานของหน่วยงานของรฐั	สถาบนั	เอกชน	 
ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกให้เกบ็รกัษาไว้ตลอดไปในสถาบนัท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการ 
ดูแลรักษาเอกสารสำาคัญน้ัน	 เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงการดำาเนินงานของ 
หน่วยงาน	 หรือบุคคลผู้ผลิตเอกสาร	 และสามารถใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการ

ศึกษาค้นคว้า	วิจัยในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ซึ่งตามหลักวิชาการสากลเรียกว่า	อาร์ไคฟร์	 (Archives)	และได้มีการนำาคำาศัพท์ไทยว่า	
“จดหมาย-เหตุ”	หรือ	“เอกสารจดหมายเหตุ”	มาใช้เรียกในความหมายของ	Archives	ด้วย	
	 พัฒนาการของงานจดหมายเหตุ	และสถาบันจดหมายเหต	ุเริม่จากประเทศตะวนัตก	ซึง่ได้แบ่งออกเป็น	5	ยคุ	ตามพฒันาการ
ของกำาเนิดเอกสาร	วิธีการจัดเก็บดูแลรักษาเอกสาร	การใช้ประโยชน์จากเอกสาร	และแหล่งที่จัดเก็บ	ได้แก่	ยุคโบราณ	ยุคมืด
และยุคกลาง	ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	ยุคปฏิวัติฝรั่งเศส	และยุคสมัยใหม่	งานจดหมายเหตุยุคสมัยใหม่	(Modern	Archives)	
เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่	 20	 โดยการจัดตั้งสถาบันจดหมายเหตุในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลกมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 ในยุคนี้	 
เกิดพัฒนาการทางวิชาการ	 เพื่อการจัดการเอกสารสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ	 เนื่องจากเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานของรัฐได้เติบโต	 ซับซ้อน	 และขยายตัวตามการเติบโตของสังคมโลก	 และวิวัฒนาการของรูปแบบ	 และประเภทของ
วัสดุที่ถูกนำามาใช้เพื่อการบันทึกข้อมูลในเอกสารต่าง	ๆ
	 การตระหนักถึงความสำาคัญของเอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางราชการในฐานะข้อมูลทางประวัติศาสตร	์ 
ในประเทศไทยได้เริ่มมีมาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินโดยการจัดตั้งกระทรวง	 กรม	 เพื่อบริหารงาน	ทั้งนี้	 ได้ปรากฏเอกสารหลักฐานถึงการเรียกเอกสาร
สำาคญัของราชการว่า	“อาไคฟ”	ในพระราชกระแสของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ดงันี	้“หนงัสอืชนดินี	้ควรเข้า 
อาไคฟ	 ขอให้เก็บให้จงดี”	 ต่อมาใน	พ.ศ.	 2459	 ได้มีการจัดตั้งแผนกจดหมายเหตุในหอพระสมุดวชิรญาณ	 ให้จัดเก็บหนังสือ
จดหมายเหตุราชการบ้านเมืองที่หอพระสมุดมีอยู่เดิม	 ท้องตราและใบบอกราชการหัวเมือง	 คำาสั่ง	 ข้อบังคับ	 และรายงานที่
กระทรวงต่าง	ๆ	 ในสมัยนั้นจัดพิมพ์ขึ้น	“จดหมายเหตุ”	ตามความหมายของหลักวิชาการสากล	 ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เมื่อมีการจัดตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ	(National	Archives	of	Thailand)	ในสังกัดกรมศิลปากร	เมื่อ	พ.ศ.	2495	เพื่อทำา
หน้าที่เก็บเอกสารสำาคัญๆ	ของชาติ	เช่นเดียวกับ	National	Archives	ของต่างประเทศ	เอกสารกลุ่มแรก	ๆ	ที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้รับมอบมาจัดเก็บคือ	เอกสารราชการต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่เดิมในแผนกจดหมายเหตุของหอพระสมุดวชิรญาณ	และเอกสาร

ค�านิยม
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ของกรมราชเลขาธิการสมัยรัชกาลที่	5	-	รัชกาลที่	7	ที่ได้รับมอบจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และเอกสารส่วนบุคคลของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำารงราชานุภาพ	 ต่อมาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542	 ได้ให้นิยาม	
“จดหมายเหต”ุ	ว่า	หมายถงึ	“หนงัสอืบอกข่าวคราวทีเ่ป็นไป	รายงาน	หรอืบนัทกึเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	เอกสารทีส่่วนราชการ	 
รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐาน	และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน”
	 เอกสารจดหมายเหตุนับว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าถาวร	 (Permanent	 Value)	 กล่าวคือ	 แม้ว่าเอกสารจะสิ้นกระแสการ 
ใช้งานแล้ว	 แต่ก็ยังคงมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องในการเป็นหลักฐานอ้างอิงการดำาเนินงาน	 ของผู้ผลิตเอกสาร	 และเป็นหลักฐาน 
ในการเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า	วิจัย	โดยเฉพาะเอกสารการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ถือเป็นสมบัติของพลเมืองของ 
รฐันัน้	จงึเป็นความจำาเป็นทีร่ฐัจะต้องจดัตัง้หอจดหมายเหต	ุเพือ่เกบ็รกัษาเอกสารสำาคญัดงักล่าว	อย่างไรก็ดเีอกสารการดำาเนินงาน 
ของภาคเอกชน	 รวมถึงส่วนบุคคล	 ก็มีความสำาคัญใช้อ้างอิงการดำาเนินงานของผู้ผลิตเอกสาร	 และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	เช่น	เอกสารจดหมายเหตุของบริษัท	ห้างร้าน	ธนาคาร	จะให้ข้อมูลที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	
และในบางกรณีจะเป็นเอกสารเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับเอกสารจดหมายเหตุของทางราชการ	 เช่น	 สัมปทาน	 การก่อสร้าง 
ในโครงการสำาคญัต่าง	ๆ 	สำาหรบัเอกสารประจำาตระกูล	เอกสารของส่วนบุคคลท่ีผลติขึน้ตามภารกิจ	และความสนใจในเรือ่งต่าง	ๆ 	 
เช่น	แฟ้มการประชุมที่ได้บันทึกประเด็นความเห็นไว้	จดหมายโต้ตอบ	คำาปราศรัย	สุนทรพจน์	ข้อเขียน	สมุดบันทึกประจำาวัน	
บตัรอวยพร	ภาพถ่าย	ภาพเคล่ือนไหว	ฯลฯ	สารนเิทศจากเอกสารประจำาตระกลู	หรอืเอกสารส่วนบคุคลนัน้	นอกจากจะสะท้อน
ประวัติของวงศ์ตระกูล	หรือบุคคลแล้ว	ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยในวิชาการต่าง	ๆ	สุดแล้วแต่
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้า
	 สารสนเทศจากเอกสารจดหมายเหตุ	 (Archives)	 จึงเป็นเสมือนความทรงจำาที่สะท้อนถึง	 ความรู้	 พฤติกรรม	 แนวความ
คิด	ทัศนคติในด้านต่าง	ๆ	ของมนุษย์ซึ่งเป็นสารัตถะอยู่ในเอกสาร	การดำาเนินงานของส่วนราชการ	สถาบัน	เอกชน	ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบต่าง	ๆ	กัน	ดังนั้น	เมื่อเอกสารจดหมายเหตุได้รับการรวบรวมสะสมรวมกัน	ก็จะสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์	
วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	และความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ 	ของชาติ	ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	เอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม	(Cultural	Heritage)	ประเภทหนึ่งของชาตินั้น	ๆ
ด้วยเหตุนี้การจัดทำาจดหมายเหตุจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับองค์กรที่สะท้อนความเป็นมาตั้งแต่อดีตเริ่มแรกของ	วสท.	
จวบจนปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 2559)	ที่มีการจัดทำาจดหมายเหตุ	 วสท.	 รวมทั้งสะท้อนพัฒนาการแนวความคิด	พฤติกรรมของบุคคล
ในองค์กรอันจะชี้ให้เห็นภูมิปัญญา	 และแนวคิดที่มุ่งใช้วิชาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	 และสาธารณประโยชน์ของประเทศ
ชาติโดยรวมด้วย	 การจัดทำาเอกสารจดหมายเหตุ	 วสท.	 จึงทำาให้เอกสารสำาคัญของ	 วสท.	 ได้รับการรวบรวม	 และสะสมอย่าง
เป็นระบบตามหลักการของจดหมายเหตุอันจะใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง	 ท้ังในด้านส่วนขององค์กรคือ	 วสท.	 เองและแก่
สาธารณชนท้ังภาครฐั	 ภาคเอกชน	ทัง้ในและต่างประเทศ	 ซึง่ถ้าไม่ได้รบัการจดัทำาเป็นจดหมายเหต	ุ เอกสารทีมี่คณุค่าดงักล่าวนี้ 
ก็อาจสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

      

    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค ราชบัณฑิต
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ  วุฒฑะกุล
    อาจารย์ยุรารัตน์  พันธุ์ยุรา
    นางวราภรณ์  จิวชัยศักดิ์
    นางสาวรสสุคนธ์  พึ่งผลพฤกษ์
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ค�านิยม

	 เป็นเวลากว่าเจ็ดทศวรรษทีว่ศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 เติบโตเป็นปึกแผ่นหยั่งรากลึกมาเป็นเวลายาวนาน	 

จากการรวมตัวกันของกลุ ่มนายช่างชาวสยาม	 จนได้ถือกำาเนิดเกิด	

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ขึ้นเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2486	 

และเมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2493	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้รับวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย	ไว้ในพระบรมราชปูถมัภ์	ต้ังแต่บดันัน้เป็นต้นมา	ยงัความ 

ปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 

จวบจนถึงปัจจุบัน

	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 เป็นองค์กรทางด้านวิชาชีพ

วศิวกรรมรับใช้สงัคมมาอย่างยาวนาน	ส่งเสรมิกจิกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชน์ 

มากมายท้ังต่อหมู่มวลสมาชิกวิศวกร	 และประเทศชาติ	 ยึดมั่นปฏิบัติ

ภารกิจด้วยความซื่อตรง	 โปร่งใส	 โดยมิได้แสวงหาผลกำาไร	 จัดทำาตำารา	

คูม่อื	มาตรฐานทางด้านวชิาชพีวศิวกรรม	ตลอดจนให้ความรู	้และคำาแนะนำา 

แก่ประชาชนเกีย่วกบัปัญหาด้านวศิวกรรม	ให้ความช่วยเหลอืกรณเีกิดเหตุ

ภัยพิบัติต่าง	ๆ	ด้วยดีตลอดมา	

	 สบืเนือ่งจากการจดักจิกรรมต่าง	ๆ	ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 

ที่ดำาเนินงานมาอย่างยาวนานนั้นมิได้มีการจัดเก็บ	บันทึก	หรือรวบรวบไว้	

เกรงว่าข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับองค์กร	 และบุคคลสำาคัญทางด้านวิศวกรรม 

ทีเ่กีย่วข้องกบั	วสท.	จะสูญหายไปตามกาลเวลา	ผมในฐานะนายกวศิวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วาระปี	พ.ศ.	2557-2559	

เล็งเห็นความสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง	 จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำา

จดหมายเหต	ุวสท.	เพือ่รวบรวมหลกัฐาน	ข้อมลู	การบกุเบกิก่อตัง้	การพฒันา	 

ในอดตี	จนถงึปัจจบุนั	เพือ่เผยแพร่	ผลกัดนั	และส่งเสรมิการพฒันาวิชาชีพ

วิศวกรรมในประเทศ	ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมอารยประเทศ	ตลอดจนเป็น

หนังสืออ้างอิงของสาธารณชน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคต่าง	 ๆ	 

ทั้งใน	และต่างประเทศสืบไป	
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	 ผมได้เห็นชอบอนุมัติให้จัดต้ังคณะกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุทางวิศวกรรมสำาหรับประเทศไทย	 ประจำาป	ี 

พ.ศ.	2557-2559	ดังกล่าวขึ้น	โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย	ประธานคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส	วาระปี	 

พ.ศ.	 2557-2559	 เป็นประธานคณะทำางานจัดทำาจดหมายเหตุ	 วสท.	 และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำา 

จดหมายเหตุ	 วสท.	 ให้สำาเร็จลุล่วงได้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นอย่างมาก	 ด้วยเหตุนี้การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำา 

จดหมายเหตุ	 วสท.	 จึงมิอาจแล้วเสร็จในวาระของผม	 แต่	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วาระปี	 พ.ศ.	 2560-2562	 ก็ให้ความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผมในการรวบรวมข้อมูลในการ 

จัดทำาจดหมายเหตุ	 วสท.	 ดังกล่าวให้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	 ด้วยการสานงานต่อโดยมอบหมายและแต่งตั้งให้ 

นายประสทิธิ	์เหมวราพรชยั	เป็นประธานคณะทำางานจดัทำาจดหมายเหต	ุวสท.	วาระปี	พ.ศ.	2560-2562	ดำาเนนิการต่อเน่ือง 

จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปธรรม	 ซึ่งใช้ระยะเวลาถึง	 2	 สมัยกว่าจะรวบรวมข้อมูลท่ีมีมากมายเหลือคณานับ	 

เพื่อบันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุ	วสท.	

	 การจัดทำาจดหมายเหตุ	 วสท.	 จะสำาเร็จลุล่วงไปมิได้หากปราศจากความเสียลสะ	 จากคณะกรรมการอำานวยการ	 

ทั้ง	2	วาระ	คณะทำางาน	บุคคลจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ร่วมให้ข้อมูล	รวมทั้งเจ้าหน้าที่	ที่ได้ร่วมกันค้นคว้าข้อมูล	เพื่อจัดทำา

จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	พุทธศักราช	2486-2561	

      

	 	 	 	 (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์)

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 	 	 วาระปี	พ.ศ.	2557-2559



12 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561จดหมายเหตุ

	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 

ก่อตั้งเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2486	ในปี	2562	นี้ดำาเนินงานมาเป็นเวลา	

76	ปี	มกีจิกรรม	และผลงานทางด้านวศิวกรรมทีน่่ายนิดีต่อสมาชิก	วศิวกร	

และประชาชาชนทั่วไป	 รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรจนเป็นที่

ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และสังคมโดยรวมมาจนถงึปัจจบัุนนี้	 

ถือได้ว่างานวิศวกรรมเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคมและความปลอดภัย	 ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพที่กว้างขวางมากขึ้น

ทั้งด้านฝีมือ	 และด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจนสามารถทำางาน

ด้านวิศวกรรมของประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ	 ไม่แพ้ต่างชาติ	 วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ	จึงได้รวบรวมข้อมูลประวัติต่าง	ๆ	ทางวิศวกรรม	

จดัทำาจดหมายเหตทุางวศิวกรรมของไทย	ทีไ่ด้ดำาเนนิงานมาอย่างยาวนาน	

มีกิจกรรมมากมาย	 จากวิศวกรต่างสถาบัน	 ต่างสาขาอาชีพ	 มาช่วยกัน

ถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์	 เพื่อช่วยกันพัฒนา	 และยกระดับวิชาชีพ

ทางวิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าประเทศช้ันนำา	

โดยเฉพาะงานด้านการจัดทำามาตรฐานการปฏิบัติทางวิศวกรรม	 (Code	

of	 Practice)	 เป็นฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และเป็นเสาหลักของ

ชาติ	รวมทั้งกิจกรรมบริการสังคม	การให้ความเห็นด้านวิชาการ		และการ

ช่วยเหลืองานด้านภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน	 ด้วยความตระหนักในความสำาคัญ

ของเหตุการณ์ที่สมควรจดบันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุแห่งความทรงจำา

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 เพ่ือเผยแพร่ไปยังสมาชิก	 วิศวกร	

ประชาชน	สืบสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมของประเทศ	ให้กับคนรุ่นหลัง

ได้ศึกษา	และเข้าใจถึงกิจกรรมที่ทำามาจากอดีตถึงปัจจุบัน

ค�านิยม
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	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	ขอขอบคุณคณะกรรมการอำานวยการ	(ชุด	พ.ศ.	2557-2559)	ซึ่งมี	ศาสตราจารย์	

ดร.สชุชัวร์ี	สวุรรณสวสัดิ	์ดำารงตำาแหน่งนายกในขณะนัน้	ได้เหน็ชอบอนมุติัให้จดัต้ังคณะทำางานจดัทำาจดหมายเหตวุศิวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ	ขึ้น	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไว้แล้ว	ต่อมาคณะกรรมการอำานวยการ	วสท.	พ.ศ.	2560-2562	ซึ่งกระผม

ดำารงตำาแหน่งนายกในวาระนี้	 เห็นว่าการจัดทำาจดหมายเหตุทางวิศวกรรมเป็นส่ิงสำาคัญยิ่งในการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน 

เรื่องราวต่าง	ๆ	 ไว้	 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาจดหมายเหตุฯ	ต่อไปจนกระทั่งรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ	และเผยแพร่	

คณะกรรมการอำานวยการฯ	 ขอขอบคุณคณะกรรมการ	 คณะทำางาน	 บุคคลจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีร่วมให้ข้อมูล	 รวมทั้ง 

เจ้าหน้าที่	ที่ได้ร่วมกันค้นคว้าข้อมูล	รูปภาพ	เพื่อจัดทำา	จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

(วสท.)	พุทธศักราช	2486-2561	เล่มนี้ขึ้น

	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 พุทธศักราช	 2486-2561	 ฉบับนี้จะเป็นเสมือนเครื่องมือย้อนเวลากลับไปมองอดีต	 เป็นเครื่องมือ 

ช่วยทบทวนสิ่งต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	เพื่อให้นักจดหมายเหตุ	นักวิชาการ	นักศึกษา	และผู้สนใจ	ได้เรียนรู้เหตุการณ์ด้านวิศวกรรม

ที่เกิดขึ้นระหว่างพุทธศักราช	2486-2561	อันเป็นรากฐานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในประวัติศาสตร์	และทำาให้เกิดความ

เข้าใจถึงกิจกรรมสำาคัญ	 ๆ	 ที่ผ่านมา	 และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา	 ปรับปรุง	 และพัฒนาประเทศอย่างถูกต้องปลอดภัย	 

ดังคำาขวัญขององค์กรที่ว่า	

“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักน�าวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน”

      

    (ดร.ธเนศ  วีระศิริ)

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์



14 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561จดหมายเหตุ

นายก วสท. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

พล.อ.ต.มุนี มหาสันทนะ 

เวชยันตรังสฤษฏ ์ พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ

น.ท.พระพิจารณ์กลจักร์ ร.น. พ.อ.หลวงบุรกรรมโกวิท

ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์ นายวิชา  เศรษฐบุตร

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2486-2491

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2492

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2493-2496
ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2497-2498

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	
พ.ศ.	2499-2502
และ	พ.ศ.	2505-2508

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2503-2504	

และ	พ.ศ.	2509-2510



วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

15
จดหมายเหตุ

ศ.อรุณ  สรเทศน์

นายบุญเยี่ยม  มีศุข

พล.อ.ต.ก�าธน  สินธวานนท์

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2513-2516	

และ	พ.ศ.	2519-2522

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2527-2528

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2533-2536

ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ

ศ.ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2511-2512

พ.ศ.	2523-2526	

และ	พ.ศ.	2529-2530

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2531-2532

ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2517-2518



16 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561จดหมายเหตุ

นายก วสท. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ศ.อรุณ  ชัยเสรี รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

ดร.การุญ  จันทรางศุ

รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค นายประสงค์  ธาราไชย

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2537-2540

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2541-2542

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2543-2544

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2545-2546	และ	

พ.ศ.	2549-2550

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2547-2548

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:	

พ.ศ.	2551-2553



วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

17
จดหมายเหตุ

นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:

พ.ศ.	2554-2556

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:

พ.ศ.	2557-2559

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

ด�ำรงต�ำแหน่ง	:

พ.ศ.	2560-2562





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พุทธศักราช 2486-2495



20 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 
เหตุการณ	์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	มีชื่อย่อว่า	วสท.	

ก่อต้ังขึน้เมือ่วนัที	่30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2486	ก่อนหน้านี้ 
มกีารพยายามรวมกลุม่วิศวกรทัง้ชาวไทย	และชาวต่างประเทศ	 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวยโุรปและอเมรกัิน	และก่อตัง้เป็นสมาคม 
ทางการช่าง	เมื่อ	พ.ศ.	2447	แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	
เพราะในเวลานั้นวิชาชีพช่างยังไม่ได้รับการสนับสนุน 
เท่าที่ควร	

	 ใน	พ.ศ.	2471	มีนักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปเรียนวิชาการ
ก่อสร้างในต่างประเทศ	ได้รวมตัวกันฟื้นฟูสมาคมส�าหรับ

	 วิชาชีพช่างข้ึน	 และขอจดทะเบียนก่อต้ังสมาคมนายช่าง 
ขึน้ใหม่	โดยใช้ชือ่ว่า	สมาคมนายช่างก่อสร้างแห่งกรงุสยาม	 
(The	 Builders	 Association	 of	 Siam)	 ผู้เร่ิมก่อต้ัง 
คือ	 พลอากาศตรี	 มุนี	 มหาสันทนะ	 เวชยันตรังสฤษฏ์ 
พระช�านาญ	หลวงช�านิ	และพระประกอบยันตรกิจ		

  
ใน	พ.ศ.	2478	มีการก่อตัง้สมาคมวศิวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(The	Chulalongkorn	University	Engineering	
Association)	มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการร่วมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมู่สมาชิกด้วยกัน	

ใน	พ.ศ.	2486	สมาคมนายช่างก่อสร้างแห่งกรุงสยามได้รวมกับสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพราะ	
1.	 รฐับาลในสมัยนัน้ขอให้มสีมาคมเกีย่วกบัวชิาชีพทางช่างเพยีงสมาคมเดียว	เพือ่ให้รบัภาระในการจัดร่าง	พ.ร.บ.	วชิาชพีวศิวกรรม
2.	 เพื่อให้เกิดเอกภาพของวิศวกรในไทยท้ังมวล	 ได้มีการเปล่ียนชื่อใหม่เป็น	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยต้ังแต่วันที	่ 
	 30	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2486	โดยมพีลอากาศตร	ีมนุ	ีมหาสนัทนะ	เวชยนัตรงัสฤษฏ์	เป็นประธานกรรมการอ�านวยการคนแรก

สมาชิกผู้ก่อตั้ง	มีดังนี้
	 1.		 พลอากาศตรี	มุนี	มหาสันทนะ		เวชยันตรังสฤษฏ์
	 2.		 พระยาประกิตกลศาสตร์	(นายรุณชิต		กาญจนะวณิชย์)
	 3.		 พระยาศัลวิธานนิเทศ	(พลตรี	ศัลวิธานนิเทศ	แอบ	รักตะประจิต)
	 4.		 พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ	ร.น.	(วงษ์		สุจริตกุล)
	 5.		 ม.จ.รัชฎาภิเศก	โสณกุล
	 6.		 พระพิจารณ์กลจักร์	ร.น.	(สวัสดิ์		พันธุมคุปต์)
	 7.		 พระเจริญวิศวกรรม	(นายเจริญ		เชนะกุล)

พ.ศ. 2486
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

	 8.		 หลวงรถรัฐวิจารณ์	(นายพุท		รักตะประจิต)
	 9.		 หลวงวิเทตยยัตรกิจ	(นายวิเทศ		บุณยคุปต์)
	 10.		หลวงสุขวัฒนสุนทร	(นายเล็ก		ศุขะวัฒนะ)
	 11.		ม.ร.ว.ระพีพันธ์ุ		เกษมศรี
	 12.		ม.ร.ว.สลับ		ลดาวัลย์
	 13.		หลวงบุรกรรมโกวิท	(พันตรีล้อม		บุรกรรมโกวิท)
	 14.		พระประกอบยันตรกิจ	(นายโยน		ใยประยูร)
	 15.		พันตรี	ควง		อภัยวงศ์
	 16.		พลอากาศตรี	มหิดล		หงสกุล
	 17.		พลอากาศตรี	โอบศิริ		วิเศษสมิต
	 18.		นายก้าน		รัตนสาขา
	 19.		นายประยงค์		กาญจนวิโรจน์
	 20.		นายสวัสดิ์		อินทรัมพรรย์
	 21.		นายอุทัย		วุฒิกุล
	 22.		นายฉัตร		พุกกะมาน
	 23.		นายทองดี		มาริษสวรรค์
	 24.		นายเลื่อน		บิณฑสันต์
	 25.	นายธง		จ�าปีรัตน์
	 26.	ม.ร.ว.ปรานเนาวศรี		นวรัตน์

	 รายชื่อกรรมการอ�านวยการครั้งแรก
	 1.		 พลอากาศตรี	มุนี	มหาสันทนะ	เวชยันตรังสฤษฏ์	 	 ประธานกรรมการ
	 2.		 พระประกอบยันตรกิจ		 	 	 เลขาธิการ	และเหรัญญิก
	 3.		 นายสวัสดิ์	อินทรัมพรรย์		 	 	 ผู้ช่วยเลขาธิการ
	 4.		 ม.ร.ว.สลับ	ลดาวัลย์	 	 	 ปฏิคม
	 5.		 น.ต.มหิดล	หงสกุล	 	 	 บรรณาธิการ
	 6.		 พลตรีศัลวิธานนิเทศ		 	 	 กรรมการ
	 7.		 พระยาประกิตกลศาสตร์	 	 	 กรรมการ
	 8.		 น.อ.พระจักรานุกรกิจ	ร.น.	 	 	 กรรมการ
	 9.		 ม.จ.รัชฎาภิเศก	โสณกุล	 	 	 กรรมการ
	 10.	หลวงวิเทตยนตรกิจ	 	 	 กรรมการ
	 11.	ม.ร.ว.ระพีพันธุ์	เกษมศรี	 	 	 กรรมการ
	 12.	น.ต.โอบศิริ	วิเศษสมิต	 	 	 กรรมการ
	 13.	นายก้าน	รัตนสาขา		 	 	 กรรมการ
	 14.	นายอุทัย	วุฒิกุล	 	 	 กรรมการ
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	ฉบับที่	6	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	65-68



22 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2486 

เหตุการณ	์ จัดท�าร่างพระราชบัญญัติวิศวกรรมสถาน	พ.ศ.	24...	และ 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ 

วิศวกรรมสถาน	พ.ศ.	24...	(ช่วง	พ.ศ.	2486-2496)
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

อยู่ระหว่างค้นหาข้อมูล

จดหมายเหตุ วสท. พุทธศักราช 2487-2490 และ 2494



24 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

มิถุนายน พ.ศ. 2491

เหตุการณ์ วสท.	จัดพิมพ์วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	1	ปีที่	1	ประจ�าเดือน

มิถุนายน	 พ.ศ.	 2491	 เป็นหนังสือ	 พิมพ์รายสามเดือน	

โดย	 พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ	 เป็นประธานกรรมการ	

พระประกอบยันตรกิจ	 เป็นเลขานุการ	 และเหรัญญิก	

น.ท.มหิดล	หงสกุล	เป็นบรรณาธิการ	

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	27	

พ.ศ. 2491  

เหตุการณ	์ งานวศิวราตร	ี(ราตรสีโมสร)	มกีารจดัขึน้ครัง้แรกราว	ปี	พ.ศ.	2491	เพือ่หารายได้สนบัสนนุกิจกรรมของ	วสท.	

และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก	กิจกรรมในงานประกอบด้วย	การลีลาศ	การร้องเพลง	 

การแสดง	และการประกวดแบบบ้าน	เป็นต้น	

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	28	

  

พ.ศ. 2491
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2492

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2492

เหตุการณ์ สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณี	เสดจ็เป็นประธานงานราตรี

สโมสร	ประจ�าปี	โดยงานวิศวราตรี	(ราตรีสโมสร)	จัดขึ้น 

ครั้งแรก	ปี	พ.ศ.	2491	และจัดต่อเนื่องทุกปีในระยะแรก	 

และโดยเฉพาะวันครบรอบปีการก่อตั้ง	เช่น	20	ปี	35	ปี	 

เป็นต้น	กิจกรรมในงานประกอบด้วย	การลลีาศ	การร้องเพลง	 

การแสดง	และการประกวดแบบบ้าน

วัตถุประสงค	์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของ	 วสท.	 และเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

ผู้เข้าร่วมงาน	 1,000	คน	

สถานที่ เวทีลีลาศสวนอัมพร

ที่มา หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	28



26 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2493

เหตุการณ	์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	รบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 

ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	พ.ศ.	2493	

สมาคมแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสมาคมนายช่าง

แห่งกรุงสยาม	คอื	ส่งเสริมวชิาวศิวกรรมให้เจริญก้าวหน้า	

และเสริมสมานสามัคคีระหว่างวิศวกรกับเพ่ือบ�ารุงฐานะ	

และความสามารถของวิศวกร	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	ฉบบัที	่6	เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2526	

หน้า	56-57	 	

พ.ศ. 2493



27
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2495

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 

เหตุการณ	์ สูจิบัตรเนื่องในงานสโมสรสันนิบาติประจ�าปี	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มท่ี	5	ตลุาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	55





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พุทธศักราช 2496-2505



30 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2496

เหตุการณ	์ ผลงานโครงการที่ส�าคัญของ	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	พ.ศ.	2486-2496

	 1.		 จดัท�าร่าง	พ.ร.บ.	วศิวกรรมสถาน	พ.ศ.	24...	และบนัทกึหลกัการและเหตผุลประกอบร่างพระราชบัญญัต ิ

	 วิศวกรรมสถาน	พ.ศ.	24...

	 2.	 การจัดท�ารายการมาตรฐาน	วัสดุก่อสร้าง	และมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

	 3.	 การจัดหาที่ถาวรส�าหรับสมาคม

	 4.	 การจัดให้มีการบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับช่าง	และเรื่องน่าสนใจอื่น	ๆ	

	 5.	 การจัดให้มีการศึกษาดูงานก่อสร้างและโรงงาน

	 6.	 การสอบเลื่อนวิทยฐานะของสมาชิก

	 7.	 การจัดหาหนังสือ	ต�าราเกี่ยวกับวิชาช่าง	และเรื่องน่าสนใจอื่น	ๆ	

	 8.	 การปรับปรุงวิศวกรรมสารทั้งในแง่ปริมาณ	และคุณภาพ

	 9.	 การโฆษณากิจการของสมาคม

	 10.	การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการช่างทางหนังสือพิมพ์	และวิทยุกระจายเสียง

ที่มา หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	28

พ.ศ. 2496



31
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

อยู่ระหว่างค้นหาข้อมูล

จดหมายเหตุ วสท. พุทธศักราช 2497-2504



32 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2505 

เหตุการณ์ ผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิชาชีพ	 และก�าหนดมาตรฐานแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

เป็นผลส�าเร็จคือ	 พ.ร.บ.	 วิชาชีพวิศวกร	 พ.ศ.	 2505	 โดยมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม	(กว.)	เป็นองค์กรควบคุมดูแล	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	29	

พ.ศ. 2505



33
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พุทธศักราช 2506-2515



36 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2506

เหตุการณ	์ ผลงานโครงการที่ส�าคัญของ	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	พ.ศ.	2497-2506

	 1.	 ภารกิจหลักในการผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิชาชีพ	 และก�าหนดมาตรฐาน 

	 แห่งวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผลส�าเร็จ	คือ	พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร	พ.ศ.	2505	โดยมีคณะกรรมการ 

	 ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	(กว.)	เป็นองค์กรควบคุมดูแล	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวง 

	 มหาดไทย

	 2.	 การจัดการสัมมนาด้านวิศวกรรม	และทัศนศึกษาดูงานที่น่าสนใจ

	 3.	 การรณรงค์สมาชิก	วสท.	จากจ�านวนน้อยในระยะต้น	จนนับเป็นพันคนในเวลาต่อมา

	 4.	 การจัดตั้งผู้แทนหน่วยงานเพื่อประสานงานระหว่าง	วสท.	กับสมาชิกในหน่วยงาน

	 5.	 การจัดแข่งขันกอล์ฟประจ�าปี	ระหว่าง	วสท.	กับ	สมาคมสถาปนิกสยามฯ

.	 6.	 แก้ไขระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 จะอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	 2	 ปี	 และจะเป็น 

	 กรรมการอ�านวยการติดต่อกันเกินสองคราวไม่ได้

	 7.	 จัดงานวิศวกรรมราตรี	(ราตรีสโมสร)

	 8.	 เตรียมการจัดประกวดแข่งขันชิงรางวัล	การออกแบบสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา

	 9.	 การจัดบรรยายทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่	โลหการหลายวาระต่อเนื่อง	

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	29

พ.ศ. 2506



37
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2507  
เหตุการณ	์ จัดการประชุมใหญ่ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2506	 โดยเชิญวิศวกรอาวุโสมาบรรยาย	 อาทิ	 พระประกอบยันตรกิจ	 

พระเจริญวิศวกรรม	 หลวงสัมฤทธิ์วิศวกรรม	 ดร.พร	 ศรีจามร	Mr.J.C.	 Chandler	 ศ.พิเศษ	 ปัตตะพงศ์	 
โดยมี	ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	นายกสมาคมเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม	

สถานที่ ส�านักงานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 	 	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2507	หน้า	117

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 
เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชิกเข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงกลั่นน�้ามันไทยออยล์
สถานที่ โรงกลั่นน�้ามันไทยออยล์	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2507	หน้า	106

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2507 
เหตุการณ	์ จัดงานราตรีสโมสร	มีพระประกอบยันตรกิจ	เป็นประธานจัดงาน	และคณะกรรมการจัดงาน	ดังนี้	
	 1.	 พล.อ.ต.โอบศิริ		วิเศษสมิต
	 2.	 พล.ต.ต.จรัส		วงศาโรจน์
	 3.	 นายกาญจนะ		เฮงสุวนิช
	 4.	 นายเล็ก		สาวนายน
	 5.	 นายเสมอ		สาขากร
	 6.	 นายไวกูณฐ์		ชลิตพันธ์ุ
	 7.	 น.ต.ก�าธน		สินธวานนท์
	 8.	 พล.อ.ต.ชูศักดิ์		ชุติวงศ์
	 9.	 พล.ร.ต.เทียม		มกรานนท์
	 10.	พ.อ.จ�าเริญ		อาชวาคม
	 11.	นายอุดม		ศรีเสาวชาติ
	 12.	นายประยุงค์		กาญจนวิโรจน์
	 13.	นายอัช		อรุณลักษณ์
	 14.	นายอ�านวย		อุดมศิลป์
	 15.	นายชลิต		เวชชาชีวะ	 
สถานที่ ลุมพินีสถาน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2507	หน้า	116

พ.ศ. 2507



38 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2507 

เหตุการณ	์ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ประจ�าปี	พ.ศ.	2507-2508	ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ	และ

ปรากฏผล	ดังนี้	

	 1.	 ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	 นายกสมาคม

	 2.	 ศ.พิเศษ	ปัตตะพงศ์	 อุปนายก

	 3.	 พล.อ.ต.โอบศิริ	วิเศษสมิต	 เลขาธิการ

	 4.	 นายประยุงค์	กาญจนวิโรจน์	 นายทะเบียน

	 5.	 นายอัช	อรุณลักษณ์	 เหรัญญิก

	 6.	 นายอ�านวย	อุดมศิลป์	 ปฏิคม

	 7.	 น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	 บรรณาธิการ

	 8.	 ศ.อรุณ	ศรเทศน์	 กรรมการ

	 9.	 พล.ต.ต.จรัส	วงศาโรจน์	 กรรมการ

	 10.	ดร.ศิริลักขณ์	จันทรางศุ	 กรรมการ

	 11.	ดร.ชัย	มุกตพันธุ์	 กรรมการ

	 12.	นายเกษม	จาติกวณิช	 กรรมการ

	 13.	นายเล็ก	สาวนายน	 กรรมการ

	 14.	นายมนัส	คอวนิช	 กรรมการ

	 15.	นายชลิต	เวชชาชีวะ	 กรรรมการ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2507	หน้า	115

พ.ศ. 2507

เหตุการณ	์ วสท.	ผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนนิงานฉลอง	50	ปี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ได้แก่	พล.ต.ต.จรสั	

วงศาโรจน์	เป็นผู้แทน	และ	น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	เป็นกรรมการส�ารอง	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2507	หน้า	81

พ.ศ. 2507

เหตุการณ	์ วสท.	ประกาศผลการประกวดการออกแบบสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	ดังนี้	ฝ่ายวิชาการการไฟฟ้ายันฮี	 

และนายอ�านวย	พัฒนางกูร	แห่งศิลปสถาบัน	ได้รับรางวัลที่	3	ส่วนรางวัลที่	1	และ	2	ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

เนื่องจากยังไม่มีความสมบูรณ์	ข้อดีเด่นไม่พอที่จะได้รับรางวัล	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	5	พ.ศ.	2507	หน้า	89-90



39
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2507 

เหตุการณ	์ จดัการแข่งขนักอล์ฟประจ�าปี	พ.ศ.	2507	เป็นปีที	่2	ระหว่าง	วสท.	กบัสมาคมสถาปนกิสยาม	ชงิถ้วยรางวลั

ของท่านผู้หญิงวิจิตรา	 ธนะรัชต์	 	 และมอบหมายให้	 ดร.เลื่อน	 บิณฑสันต์	 เป็นผู้ติดต่อรายละเอียด	 และ

ด�าเนินการ	ผลปรากฏว่า	วสท.	เป็นผู้ชนะการแข่งขันเป็นปีที่	2		

วัตถุประสงค	์ เพื่อความสามัคคี	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	5	พ.ศ.	2507	หน้า	91



40 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2508 

เหตุการณ์ จัดงานราตรีสโมสร	ในงานนี้มีการแสดงการประกวดการออกแบบสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	ซึ่งในขณะ

นั้นสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยายังมีไม่พอกับความต้องการของประชาชน	 วสท.	 ได้ก�าหนดรางวัล	 ดังนี	้

รางวัลที่	1	ได้รับเงิน	5,000	บาท	รางวัลที่	2	ได้รับเงิน	3,000	บาท	รางวัลที่	3	ได้รับเงิน	2,000	บาท

สถานที่ ลุมพินีสถาน

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2507	หน้า	103-105

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 

เหตุการณ	์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2507	 มีการบรรยายทางวิชาการโดยวิศวกรอาวุโส	 2	 ท่าน	

คือ	 พล.อ.ท.มุนี	 มหาสันทนะ	 เวชยันตรังสฤษฏ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 บรรยายเรื่อง	

“Review	 of	 Technical	 Progress	 ของประเทศไทย”	 และผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานใหญ่ของบริษัท	 

เยเนอรัล	อิเล็กทริค	จากสหรัฐอเมริกา	บรรยายเรื่อง	“Review	of	Technical	Progress	of	the	World”	

ต่อจากนั้นกรรมการ	วสท.	แถลงกิจการของแต่ละฝ่าย	หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน			

สถานที	่ การพลังงานแห่งชาติ	(บ้านพิบูลธรรม)	เชิงสะพานกษัตริย์ศึก	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2507	หน้า	92

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2508

เหตุการณ์ วสท.	ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย	ส.ป.อ.	จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“The	World’s	Energy	Resources”

สถานที่ ห้องประชุมราชบัณฑิตวิทยาลัย	ส.ป.อ.

ที่มา  วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	6	พ.ศ.	2507	หน้า	102	

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2508 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย	ส.ป.อ.	จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“The	General	World	Development	of	

High	Voltage	D.C.	Transmission”

สถานที่ ห้องประชุมการพลังงานแห่งชาติ	(บ้านพิบูลธรรม)	ยศเส	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	6	พ.ศ.	2507	หน้า	102

พ.ศ. 2508
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2509 

เหตุการณ	์ จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	ครั้งที่	1	

สถานที่ ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2510	หน้า	94-96

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2509

เหตุการณ	์ การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ครั้งที่	7/2509	

	 -		 นายธารา	โรจน์ธนะ	ได้รับมอบให้ด�าเนินการรายการออกโทรทัศน์	

	 -		 สาขาเหมืองแร่	 จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ	 2	 ครั้ง	 เรื่อง	 “การท�าเหมืองเหล็กที่ท่าศาลา”	 และ 

	 เรื่อง	“Explosive”	มีสมาชิกฟังการบรรยายประมาณ	40	คน	จัดบรรยายตอนเลิกงานแล้ว	

	 -		 นายจรูญ	มีเดช	สาขาเครื่องกล	ได้มีการบรรยายครั้งที่	1	เรื่อง	“Application	of	Radio	Isotope	in	 

	 Industry”	

	 -		 ดร.ประจวบ	วรรณพฤกษ์	แจ้งว่าสาขาไฟฟ้า	จัดให้มีการบรรยายเรื่อง	“Electrical	Load	Prediction	 

	 to	Development	Countries”	

สถานที่ ห้องประชุมกรมทางหลวง	ถนนศรีอยุธยา	พระนคร	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2510	หน้า	94-96

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2509

เหตุการณ	์ วิศวกรเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่	จัดให้มีการชุมนุม	ครั้งที่	4	โดย	ม.จ.พิริยดิศ	ดิศกุล	หัวหน้ากอง 

การเศรษฐกิจและเผยแพร่	 กรมทรัพยากรธรณี	 ได้ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง	 “เศรษฐศาสตร์ส�าหรับงาน

วิศวกรรม”	เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

สถานที่ หอประชุมกรมทรัพยากรธรณี	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2510	หน้า	109

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 

เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงหล่อเหล็ก

สถานที่ บริษัท	ปูนซีเมนต์	ท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2510	หน้า	101	

พ.ศ. 2509



42 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2509 

เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานราตรีสโมสร	ประจ�าปี	พ.ศ.	2509	และแต่งตั้งให้	นายอุดม	ศรีเสาวชาติ	เป็นประธาน

สถานที่ ลุมพินีสถาน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2510	หน้า	97

 

 

พ.ศ. 2509

เหตุการณ	์ จัดพิมพ์วิศวกรรมสาร	 (Engineering	 Journal)	 จ�านวน	 

6	ฉบับ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	(แผ่นปก)
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 
เหตุการณ	์ จัดการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ครั้งที่	13/2509	เริ่มประชุมเวลา	17.15	น.	
	 -		 มีมติแต่งตั้งให้นายมนัส	 คอวนิช	 เป็นผู้แทน	 วสท.	 เป็นอนุกรรมการพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้าง 

	 หอเล็กตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	
	 -		 พิจารณาเรื่องการจัดงานประชุมใหญ่ประจ�าปี	พ.ศ.	2510	ก�าหนดให้มีในวันที่	24	มีนาคม	พ.ศ.	2510	 

	 ณ	กรมทางหลวง	
	 -		 เลขาธิการ	เสนอให้พจิารณาจองสถานลลีาศทีส่วนลมุพนิ	ีส�าหรบัจดังานราตรสีโมสรของ	วสท.	ประจ�าปี	 

	 พ.ศ.	2510	ในวันจันทร์ที่	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2510	
สถานที่ ห้องประชุม	กรมทางหลวงชนบท	ถนนศรีอยุธยา	พระนคร
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2510	หน้า	96	

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 
เหตุการณ	์ มหีนังสอืจากส�านักคณะกรรมการควบคมุการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมถงึเลขาธกิาร	วสท.	เร่ือง	การก�าหนด 

อักษรย่อส�าหรับสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2510	หน้า	149-151

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2510
เหตุการณ	์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2509	มีสมาชิก

เข้าร่วมประชมุ	และรบัประทานอาหารประมาณ	400	คน
สถานที่ สโมสรกรมทางหลวง	

ที่มา วศิวกรรมสาร	เดอืนมนีาคม-เมษายน	พ.ศ.	2511	หน้า	133

พ.ศ. 2510



44 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2510 

เหตุการณ	์ มีหนงัสอืจากกองต�ารวจดบัเพลงิ	ถึงนายก	วสท.	เรือ่งการออกแบบอาคารสงูหลาย	ๆ 	ชัน้	เนือ่งจากเม่ือวนัที่	 

27	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2510	 เวลา	18.00	น.	 ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตึกจงกลนี	 ถนนพัฒพงษ์	 ต�าบลสุรวงษ์	 

อ�าเภอบางรกั	จงัหวัดพระนคร	ต้นเพลงิเกดิจากอาคารชัน้	6	มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บจากควันไฟอยูบ่นช้ันหก	1	คน	 

เพราะหาทางลงไม่ได้	 เพลิงได้ลุกลามพัสดุ	 และฝาก้ันห้องซึ่งมีโครงสร้างและฝาเป็นไม้เสียหายหมด 

เกือบทั้งชั้น	จากประสบการณ์ที่เข้าท�าการระงับอัคคีภัยครั้งนี้	กองต�ารวจดับเพลิงได้ข้อคิดหลายประการ	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่บรรดาสถาปนิก	วิศวกร	ตลอดจนเจ้าของอาคาร	เพื่อโปรดเผยแพร่ไปยัง

บรรดาสถาปนกิและวศิวกรทัง้หลาย	ให้ค�านงึถงึความปลอดภัยอนัเกดิจากอคัคภัีย	(ลงนามโดย	พลต�ารวจตรี	 

หม่อมหลวง	จ.	สุทัศน์	(จเร	สุทัศน์)	หัวหน้ากองต�ารวจดับเพลิง)

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2510	หน้า	121-123

วันศุกร์ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการ	ครั้งที่	1	ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสาขาต่าง	ๆ	มีการแสดงกิจการ

ทางด้านวิศวกรรม	 ในการนี้	 จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 นายกรัฐมนตรี	 ให้เกียรติเป็นผู้เปิดการประชุม	 

และ	วสท.	ได้จัดการประชุมใหญ่วิชาการนี้มาจนปัจจุบัน	

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2511	หน้า	134

วันอังคารที่ 19 ถึง วันเสาร์ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2510 

เหตุการณ์ 	 นายวิชา	เศรษฐบุตร	นายก	วสท.	เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม	World	Conference	of	Engineers	

and Architects 

สถานที่ ประเทศอิสราเอล	

ที่มา วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2511	หน้า	135	

พ.ศ. 2510

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัไทยทวีช่ีอง	4	เสนอรายการ	การช่างส�าหรบัประชาชน	ครัง้ที	่5	และครัง้ท่ี	6	เรือ่ง	“การท�างาน

ของเครื่องยนต์”	โดยนายไพศาล	ด่านภราดรสิทธิ์	บริษัท	ไทยโทรทัศน์		จ�ากัด	จัดรายการให้กับสมาคมได้

มีโอกาสน�าความรู้เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ทางการช่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของประชาชนทั่วไปมาเสนอต่อ

ท่านผูช้มเกีย่วกบัการท�างานของเครือ่งยนต์	การท�างานของเครือ่งยนต์ชนดิสนัดาปภายใน	และเรือ่ง	“ถนน

ลาดยาง”	โดยนายธารา	โรจน์ธนะ	ออกอากาศ	เวลา	17.30-17.45	น.

ที่มา วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2510	หน้า	91	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2511
เหตุการณ	์ รายงานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2509-2510)	ครั้งที่	23/2509
	 -	 เลขาธิการ	(ดร.เลื่อน	บิณฑสันต์)	เสนอผลของการเลือกตั้งกรรมการ	วสท.	ชุด	พ.ศ.	2511-2512
	 -	 นายก	วสท.	(นายวิชา	เศรษฐบตุร)	ขอให้กรรมการ	และเจ้าหน้าทีเ่ขยีนรายงานย่อ	ๆ 	ของผลการปฏบิตังิาน	 

	 อุปสรรคงาน	ทั้งความคิดเห็นอื่น	ๆ	เพื่อนายก	วสท.	จะได้รวบรวมแจ้งให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ	
	 -	 เหรัญญิกแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
สถานที่  	 	 ห้องประชุมกรม	ของกรมทางหลวง	ถนนศรีอยุธยา	พระนคร
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2511	หน้า	143-146

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2511
เหตุการณ์ มีการประชุมกรรมการอ�านวยการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2511-2512)	ครั้งที่	1/2511
	 -	 มีการเลือกตั้งนายก	วสท.	ดร.สิริลักขณ์	จันทรางศุ	ได้รับเลือกเป็นนายก	วสท.	
	 -	 มีการแก้ไขข้อบังคับ	วสท.
	 -	 แต่งตั้ง	น.ส.วนิดา	สุวรรณนาถ	เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน
	 -	 ที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2511-2512)	เป็นผู้ลงนามรับรองคุณสมบัติผู้ขอรับ 

	 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สถานที่  	 กรมทางหลวง	ถนนศรีอยุธยา	พระนคร
ที่มา วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2511	หน้า	105-108

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
เหตุการณ์ มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2511-2512)	ครั้งที่	2/2511
	 -	 มีมติให้มีการประชุมใหญ่	 ในวันศุกร์ที่	 29	 มีนาคม	พ.ศ.	 2511	 เวลา	 17.00	 น.	ณ	 ห้องประชุมตึก 

	 วิศวกรรมศาสตร์	หลังที่	3	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 การแก้	และขยายข้อความเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของเหรัญญิก
	 -	 มีการแต่งตั้ง	ดร.สุรินทร์	เศรษฐมานิต	เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
	 -	 มีการแก้ไขข้อบังคับของ	วสท.	2	ข้อ	คือ	ค่าบ�ารุงตลอดชีพของสมาชิก	วสท.	และการเข้าเป็นสมาชิก
	 -	 มีการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาวิธีการลงคะแนน	และการนับคะแนน
	 -	 มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนต่าง	ๆ
	 -	 มีการแต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบความรู้ของ	กว.
	 -	 มีผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้แทนหน่วย	วสท.		
สถานที่   กระทรวงคมนาคม	ถนนราชด�าเนินนอก	พระนคร
ที่มา วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2511	หน้า	109-117

พ.ศ. 2511



46 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2511

เหตุการณ	์ จัดการประชุมใหญ่ประจ�าปี	พ.ศ.	2511		

	 -	 มพีธิกีารมอบเครือ่งมอืวดั	Conductivity	และความเคม็ของน�า้ให้แก่	วสท.	โดย	Hess	Wolfgang	Holts	 

	 เป็นผู้มอบ	ต่อจากนั้น	วสท.	ได้มอบต่อให้แก่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 -	 นายก	วสท.	(นายวิชา	เศรษฐบุตร)	ชุด	พ.ศ.	2509-2510	แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

	 -	 เหรัญญิกของคณะกรรมการอ�านวยการ	ชุด	พ.ศ.	2509-2510	แถลงงบดุลประจ�าปี

	 -	 นายกสมาคมชุด	พ.ศ.	2510-2511	แถลงนโยบาย

	 -	 รับประทานอาหารและรื่นเริง

สถานที่  	 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม   189	คน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2511	หน้า	132-137

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

เหตุการณ	์ มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ครั้งที่	5/2511

	 -	 มีการแต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบความรู้ตัวแทนด้านเอกชน

	 -	 การทดสอบความรู้	 และค่าทดสอบ	 ท่ีประชุมมีมติ	 เร่ืองวิธีการทดสอบให้เป็นหน้าท่ีของประธาน 

	 อนุกรรมการทดสอบความรู้เป็นผู้ด�าเนินการ	ค่าทดสอบให้เก็บเป็นรายได้ของ	วสท.

	 -	 มีการรับสมาชิกใหม่	จ�านวน	49	คน

	 -	 วสท.	ได้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นกรรมการวชิาการก�าหนดรายการมาตรฐาน	ร่วมกบัสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์ 

	 ประยุกต์แห่งประเทศไทย	 คณะผู้แทนประกอบด้วย	พระประกอบยันตรกิจ	 เป็นหัวหน้าคณะ	 ดร.ชัย	 

	 มุกตพันธุ์	นายประกายพฤกษ์	ศรุตานนท์	นายธารา	โรจน์ธนะ	และนายจรูญ	มีเดช

	 -	 วสท.	แต่งตัง้	พล.ร.ต.เทยีม	มกรานนท์	เป็นผูแ้ทน	วสท.	เป็นกรรมการมาตรฐานการฝึก	และพฒันาฝีมือ 

	 แรงงาน

	 -	 นายประกายพฤกษ์	 ศรุตานนท์	 ไปเจรจากับศาสตราจารย์แหลมฉาน	 หัสดินทร	 เร่ืองเช่าห้องแถว 

	 เพื่อเป็นที่ตั้งของสมาคม	โดยไม่ต้องเสียเงินกินเปล่า

สถานที่  	 กระทรวงคมนาคม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2511	หน้า	121-126



47
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2511

เหตุการณ	์ การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2511-2512)	ครั้งที่	9/2511

	 -	 มีการติดต่อขอที่ดินของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	เพื่อใช้ในการก่อสร้างสมาคม

	 -	 วนัศกุร์ท่ี	13	ธนัวาคม	พ.ศ.	2511	จะมกีารพบปะสงัสรรค์	และร่วมรบัประทานอาหารค�า่ระหว่างสมาชกิ	 

	 วสท.	กับสมาชิกของ	S.A.M.E.

	 -	 วสท.	มีสมาชิกใหม่เพิ่ม	49	ราย

	 -	 วสท.	แต่งตัง้นายกนก	พงศ์พพิฒัน์	เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นกรรมการวชิาการร่างมาตรฐานเหลก็เส้นก่อสร้าง

	 -	 วสท.	แต่งตัง้	ม.ร.ว.ระพพีนัธ์ุ	เกษมศร	ีเชญิผูแ้ทนเข้าร่วมกรรมการวิชาการร่างมาตรฐานปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์

	 -	 วสท.	ควรก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์และการก่อสร้างของ	วสท.	เองเพือ่ท�าหน้าทีคุ่ม้กนัผลประโยชน์ของ 

 ส่วนรวม	และป้องกนัอนัตรายอนัจะพงึเกิดขึน้	เนือ่งจากการปฏบิตังิานวศิวกรรมไม่ได้มาตรฐาน	วสท.	มอบให้	

	 	 นายเฉลียว	วัชรพกุก์	เป็นประธานคณะอนกุรรมการร่างมาตรฐานแขนงวศิวกรรมโยธา	

	 	 นายก�าธน	สนิธวานนท์	เป็นประธานคณะอนกุรรมการร่างมาตรฐานแขนงวิศวกรรมไฟฟ้า	

	 	 ดร.ไวกณูฐ์		ชลิตพนัธุ	์เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานแขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สถานที่  	 กระทรวงคมนาคม

ที่มา วิศวกรรมสาร	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2511	หน้า	121-127

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

เหตุการณ	์ ความเป็นมาของ	วสท.	โดยพระประกอบยนัตรกจิ	วสท.	มอีายคุรบ	25	ปี	ในวนัที	่30	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2511	 

วสท.	ได้ก่อตั้งครั้งแรกมาจากสมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม	ซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	

2471	วสท.	ได้เกิดขึ้นโดยรวมสมาคมนายช่างกับสมาคมวิศวกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ด้วยกัน	

พระประกอบยนัตรกจิ	ได้เขยีนว่าสมาคมนายช่างได้ก่อตัง้ขึน้ต้ังแต่ท่านยงัศกึษาวชิาช่างอยูท่ีป่ระเทศอังกฤษ	

ระหว่าง	พ.ศ.	2455-2462	นักเรียนในประเทศอังกฤษมีสมาคมเรียกว่า	“สามัคคีสมาคม”	มีการพบปะกัน

ปีละ	1	ครั้ง	ช่วงเวลาหยุดเทอมฤดูร้อน	โดยเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง	และอยู่ที่นั้น	1	อาทิตย์	มีพระเวชยันต์	

(มุนี)	พระช�านาญ	(เนียม)	หลวงช�านิ	(ฉา)	ช่วยกันจัดท�าหนังสือ	ต่อมาเมื่อพวกเรากลับมายังประเทศไทย

แล้ว	จึงได้ตั้งสมาคมนายช่าง	งานส�าคัญของ	วสท.	การวิ่งเต้นจนมี	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม	พ.ศ.	2505	

ซึ่งใช้เวลากว่า	10	ปี	 ได้เริ่มท�าก�าหนดรายการมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างขึ้น	ต่อมาทางราชการได้รับงานนี้

ไปด�าเนินการ	 และได้ก�าหนดรายการมาตรฐานของอิฐดินเผาขึ้นเป็นฉบับแรก	 มีการบัญญัติศัพท์วิชาการ

วศิวกรรม	งานส�าคญัทีน่่าจะท�าต่อไป	คอื	จดัตัง้โรงเรยีนเพือ่ให้ผู้ทีต้่องการจะศกึษาวชิาช่างให้มคีวามรูถ้งึข้ัน

ปริญญาได้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ผู้ทีไ่ด้รับปริญญา	หรือส�าเร็จช่างตรี	พ.ร.บ.	วชิาช่างวศิวกรรมได้	หลกัสตูร 

ของการเรียนจะต้องสูงพอให้	กว.	รับรองตาม	มาตรา	19	ของ	พ.ร.บ.	และ	วสท.	น่าจะต้องแบ่งสมาชิก

ออกเป็นสาขาตาม	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม

ที่มา	 วิศวกรรมสารฉบับพิเศษ	ครบรอบ	25	ปี	พ.ศ.	2511	หน้า	1-2



48 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
เหตุการณ์ มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 (ชุด	 พ.ศ.	

2511-2512)	ครั้งที่	11/2511
	 -	 ได้มีการติดต่อหม่อมทวีวงศ์	 ถวัลยศักดิ์	 เรื่องท่ีดิน 

	 ใกล้โรงพยาบาลหญิงประมาณ	1	ไร่เศษ	กับที่ดินแถว 
	 ถนนเพชรบุรี	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสมาคม

	 -	 การจัดงานวิศวราตรีมีการจ�าหน่ายบัตร	 คาดว่าจะ 
	 จ�าหน่ายหมดในโอกาสนี้	 วสท.	ครบ	25	ปี	 จึงมีการ 
	 จัดพิธีสงฆ์ที่เวทีลีลาศลุมพินี

	 -	 มีการจัดท�าวารสาร	วสท.	ฉบับพิเศษ
	 -	 มีการจัดพิมพ์ท�าเนียบสมาชิก
	 -	 ส�านักงานพระคลังข้างท่ีมีหนังสือว่าจะมีการก่อสร้าง 

	 อาคารข้างวังสระปทุม	 จึงขอความร่วมมือจาก	 วสท.	 
	 ส่งวิศวกรร่วมงาน	 1	 คน	 วสท.	 ได้ส่ง	 ดร.สิริลักขณ์	 
	 จันทรางศุ	นายก	วสท.	ไปร่วมเป็นกรรมการก่อสร้าง

	 -	 วสท.	 ได้ส่งผูแ้ทนร่วมเป็นกรรมการร่างก�าหนดมาตรฐาน 
 ลวดเชื่อมด้วยไฟฟ้า	 มาตรฐานท่อกระเบื้องกระดาษ	 
	 และท่อเหล็กอาบสังกะสี

	 -	 มกีารพจิารณาด�าเนนิการจดัตัง้สถานศกึษาอบรมวชิา 
	 วิศวกรรมศาสตร์

	 -	 วันที่	 28-29	มกราคม	พ.ศ.	 2512	 จะมีการทดสอบ 
	 ความรูค้วามต้องการของ	กว.	ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	โดย	วสท.	เป็นผู้ด�าเนินการสอบ

สถานที่  	 กระทรวงคมนาคม	ถนนราชด�าเนินนอก	พระนคร
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2512	 

หน้า	94-102

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดงานฉลองครบรอบ	 25	 ปี	 ชื่องาน	 “วิศวราตรี	

ครบรอบ	25	ปี”	โดยในช่วงเช้ามีการสวดมนต์	และเลี้ยง
พระเพล	ตอนค�่ามีงานราตรีสโมสร	

สถานที่ ลุมพินีสถาน	
ที่มา วิศวกรรมสาร	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2511	



49
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2512

เหตุการณ์ มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2511-2512)	ครั้งที่	1/2512

 -	 เรือ่งทีต่ัง้สมาคมทีห่ลงัโรงพยาบาลหญงิ	ส�านกันายกรัฐมนตรแีจ้งว่าต้องการจะสงวนไว้ส�าหรบัปลกูอาคาร 

	 ทีอ่ยูใ่ห้กบัพวกคนงานของส�านกันายกรฐัมนตร	ีทีป่ระชมุมมีตใิห้สมาคมควรจะได้ลองขอจากเอกชนบ้าง 

-	 เรื่องงานวิศวราตรี	ประธานจัดงานมอบเงินรายได้จ�านวน	114,958	บาท

	 -	 มีการแก้กฎข้อบังคับของ	วสท.	ดังนี้

	 	 1.	 ค�าต่าง	ๆ	ในกฎข้อบังคับ	เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วย	อาชีพวิศวกรรมควบคุม

	 	 2.	 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	เพื่อความสะดวก	และรวดเร็วในทางปฏิบัติ	ควรให้ 

	 	 ผู้แทนส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเข้ามาก่อน	50	ชื่อแรกที่ได้รับเสนอ	และสมัครใจ	จะได้รับการ 

	 	 เสนอต่อบรรดาสมาชกิเพือ่ลงคะแนนเลือกต้ังต่อไป	ทีป่ระชมุให้เพ่ิมกรรมการขึน้อกีสาขาละ	1	คน	 

	 	 ตามจ�านวนสาขาทางวศิวกรรม	และให้คณะกรรมการอ�านวยการดังทีม่ปัีจจบุนัเป็นกรรมการท่ีได้รบั 

	 	 เลอืกจากบรรดาสมาชกิ	เมือ่ได้รบัเลอืกมาแล้วกใ็ห้ด�าเนินการแต่งตัง้กรรมการประจ�าสาขาเข้าร่วม 

	 	 เป็นคณะกรรมการอ�านวยการด้วยจึงขอให้นายธารา	 โรจน์ธนะ	 ร่างวิธีการเลือกตั้งมาใหม่แล้ว 

	 	 น�าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

สถานที่  	 	 กระทรวงคมนาคม

ที่มา	 	 วิศวกรรมสาร	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2512	หน้า	60-67

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512

เหตุการณ์ การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	(ชุด	พ.ศ.	2511-2512)	ครั้งที่	2/2512

	 -	 เรื่องที่ตั้งของสมาคม	นายเหมาะโชค	อรรถกระวีสุนทร	รับไปเจรจากับคุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร	 

	 มารดา	เรือ่งขอทีด่นิมาต้ังเป็นสมาคม	ทีป่ระชมุมอบให้นายประกายพฤกษ์	ศรตุานนท์	เป็นผูติ้ดตามเรือ่ง

	 -	 มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ	 วสท.	 เพ่ือให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน	 3	 รายการ	 ได้ปรับปรุงข้อความ 

	 บางตอนในข้อบังคับให้ถูกต้อง	 และให้สอดคล้องกับ	 พ.ร.บ.	 วิศวกรรม	 แก้ไขข้อบังคับท่ี	 15	 เพื่อให้	 

	 วสท.	ด�าเนนิการจรงิจงัขึน้ในการส่งเสริมวชิาการ	และวชิาชพีวศิวกรรมในประเทศไทย	แก้ไขข้อบงัคบัที่	 

	 16	เพื่อปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ	วสท.	ในปัจจุบัน	 	

สถานที่  	 กระทรวงคมนาคม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2512	หน้า	71-74

พ.ศ. 2512



50 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2512
เหตุการณ์ จัดการประชุมใหญ่ประจ�าปี	พ.ศ.	2511	
	 -	 วสท.	ได้รบัมอบหมายจาก	กว.	ให้เป็นผูด้�าเนนิการทดสอบความรูข้องผูส้มคัรขอรบัใบอนญุาตประกอบ 

	 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	และได้ด�าเนินการทดสอบความรู้ของผู้สมัคร
	 -	 วสท.	 ได้รับรองคุณสมบัติตามมาตรา	18	แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมแก่สมาชิกของสมาคม 

	 รวม	1,040	ราย
	 -	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายคณะเพื่อช่วยในการด�าเนินงานของสมาคมในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 

	 คณะกรรมการบัญญตัศิพัท์ทางวิศวกรรม	คณะกรรมการร่างหลกัสูตรประกาศนยีบัตรของ	วสท.	เป็นต้น
	 -	 ได้ตั้งผู้แทนของ	วสท.	ไปเป็นกรรมการตามความต้องการของหน่วยงานต่าง	ๆ	ของทางราชการ	ดังนี้
		 	 1.		กรรมการร่างก�าหนดมาตรฐานต่าง	ๆ	ของกรมวิทยาศาสตร์
	 	 2.		กรรรมการร่างก�าหนดมาตรฐานต่าง	ๆ	ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	 	 3.		กรรมการจัดท�าพจนานุกรมอาชีพแห่งชาติ
	 	 4.		กรรมการร่วมกับส�านักพระราชวัง
	 	 5.		กรรมการการฝึกอาชีพกรมแรงงาน
	 	 6.		กรรมการทดสอบความรู้ของ	กว.
	 -	 มีการเสนองบดุลประจ�าปี	พ.ศ.	2511
	 -	 มีการแก้ไขข้อบังคับของ	 วสท.	 เก่ียวกับคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 การเลือกต้ัง	 การประชุม	 

	 การประชมุใหญ่และขอปรับปรงุถ้อยค�าในข้อบงัคบับางตอนให้ถกูต้อง	สอดคล้องกบั	พ.ร.บ.	วศิวกรรม
																	 -	 มกีารแสดงความยนิดกีบัสมาชกิ	วสท.	ทีไ่ด้รบัพระบรมราชโองการแต่งตัง้ให้เป็นวฒุสิมาชกิของรฐัสภา	 

	 และสมาชิก	วสท.	ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร				
	 -	 พล.อ.ต.โอบศิริ	 วิเศษสมิต	 สงสัยว่าพระวิษณุกรรมควรจะทรงคทามากกว่าทรงผึ่ง	 ที่ประชุมได้มีการ 

	 อภิปราย	แล้วมีมติให้เลขาธิการด�าเนินการสอบถามจากกรมศิลปากร
สถานที	่ กรมทางหลวง
ผู้เข้าประชุม 		 180	คน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2512	หน้า	69-84

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2512
เหตุการณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดงานวิศวกรรมชลประทาน	 ครั้งที่	 1/2512	 มีการประชุม

พิจารณาให้ความเห็นว่า	 ควรก�าหนดวิศวกรรมชลประทานเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือไม่อย่างไร	
หากควรก�าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	จะก�าหนดเป็นสาขาหรือแขนงหนึ่งของวิศวกรรมโยธา	และ
จะมีวิศวกรรมอื่นที่มีลักษณะงานพอที่จะก�าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา	เพื่อ
น�าเสนอคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	พิจารณาแจ้ง	กว.	ต่อไป	ที่ประชุมเห็นควรก�าหนดงานวิศวกรรม
ชลประทานเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 โดยแก้ไขเพิ่มเติมในสาขา	 1	 วิศวกรรมโยธา	 แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2508)

สถานที่  	 ห้องประชุมกรมโยธาเทศบาล
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2512	หน้า	67-68



51
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2512

เหตุการณ	์ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดงานวิศวกรรมชลประทาน	ที่ประชุมพิจารณางานวิศวกรรม

ชลประทานที่จะก�าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมโยธาตามที่	 ม.ล.ปิลันธน์	

มาลากุล	 และนายชู	 ประภาสถิตย์	 เสนอที่ประชุมมีมติเห็นสมควรก�าหนดงานวิศวกรรมชลประทานเป็น

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพิ่มเติมงานในสาขา	1	วิศวกรรมโยธา	แห่งกฎกระทรวงฉบับที่	5	(พ.ศ.	2508)

สถานที่  	 ห้องประชุมกรมโยธาเทศบาล

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2512	หน้า	69-70

พ.ศ. 2512

เหตุการณ	์ เกิด	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2512	จากการแก้ไข	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม	2505	สาระ

ส�าคัญคือ	 เพิ่มอ�านาจหน้าที่ของ	กว.	และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต	และก�าหนดอ�านาจ

เจ้าหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่มา  หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	32



52 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 

เหตุการณ	์ จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2513	เรื่อง	“ความปลอดภัย”	หรือ	Safety	Symposium	 

มีเรื่องเข้าประชุมถึง	 33	 เร่ือง	 มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมร่วมวิพากษ์วิจารณ์เป็นจ�านวนมากอย่างไม่เคยมี

ประวัติเช่นนี้มาก่อนเลย

ที่มา วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2515	หน้า	45

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2513

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	

พระราชทานของที่ระลึกแก่	 ศ.อรุณ	 สรเทศน์	 นายก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	32		

พ.ศ. 2513  

เหตุการณ	์ ตั้งส�านักงาน	วสท.	ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ตึก	1	ห้อง	1110	ตั้งอยู่เป็นเวลา	6	ปี	พ.ศ.	

2518	และย้ายไปตึก	AIT	 เก่า	 (ตึกนิวเคลียร์เทคโนโลยี)	

ตั้งอยู่เป็นเวลา	24	ปี	จนถึง	พ.ศ.	2542	รวมระยะเวลา	

30	ปี	ที่ตั้งส�านักงานอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	32	

พ.ศ. 2513



53
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

เหตุการณ	์ จัดงานวิศวราตร	ีม	ีดร.สริลิกัขณ์	จนัทรางศุ	เป็นประธานจดั

งาน	ในงานมพีธิมีอบทุนการศกึษาของ	วสท.	ประจ�าปี	พ.ศ.	

2514	แก่ผู้รับทุนจ�านวน	5	คน	จากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	 

ในประเทศ

สถานที	่ เวทีลีลาศสวนลุมพินี

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ฉบับท่ี	 1	 เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2515	 

หน้า	43-44

พ.ศ. 2514



54 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 
เหตุการณ์ วสท.	จดัให้มกีารสมัมนาเรือ่ง	“วิถีทางของสถาบนัวิศวกรรมในสงัคมปัจจุบนั”	โดยม	ีดร.อาชอ�าพล	ขมัพานนท์	 

เป็นประธานในการอภิปราย	 และมีผู้น�าอภิปราย	 4	 คน	 คือ	 ดร.มยูร	 วิเศษกุล	 น�าอภิปรายปัญหาทั่วไป	
ดร.นาท	ตัณฑวิรุฬห์	น�าอภิปรายปัญหาของ	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม	และกฎกระทรวงต่าง	ๆ	ดร.กัญจน์	
นาคามดี	น�าอภิปรายปัญหาของ	วสท.	และนายประสพสุข	แสงประภา	น�าอภิปรายทางด้านปัญหาสังคม
เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม

สถานที่  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2515	หน้า	45

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดการประชุมใหญ่ประจ�าปี	พ.ศ.	2514	เรื่องส�าคัญที่น�าเข้าสู่การเข้าพิจารณาของที่ประชุม	คือ	เรื่อง

การแก้ไขข้อบังคับของ	 วสท.	 ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ร่างเสร็จแล้ว	 และน�าเสนอต่อท่ีประชุม	 แต่สมาชิก
ส่วนมากมคีวามเหน็ว่าการแก้ไขข้อบงัคบัของ	วสท.	เป็นเร่ืองใหญ่	เพราะมกีารแก้ไขไปจากเดิมเกอืบ	80%	
ประกอบกบัมสีมาชกิมาร่วมประชุมน้อย	ทีป่ระชมุจงึมมีตใิห้การประชมุวสิามญั	เพ่ือพิจารณาร่างข้อบังคับ
ที่แก้ไขใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม	 ต่อจากนั้นก็รับรองรายงานการประชุมใหญ่ของปี	 พ.ศ.	 2513	
และมีการมอบประกาศนียบัตรของ	วสท.	ให้แก่ผู้สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของ	วสท.	ได้จ�านวน	7	ราย

สถานที่  	 ห้องประชุมใหญ่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2515	หน้า	42

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดให้มีการประชุมวิสามัญ	 เพื่อพิจารณาแก้ไข

ระเบยีบข้อบงัคบัของ	วสท.	โดยม	ีศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	
วสท.	 กล่าวเปิดประชุม	 มีสามัญสมาชิกและวุฒิสมาชิก 
เข้าร่วมประชุม	97	คน	

สถานที่  	 ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่25	ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2515 

หน้า	54

พ.ศ. 2515



55
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

มิถุนายน พ.ศ. 2515

เหตุการณ	์ ออกมาตรฐานส�าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 โดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	ปี	พ.ศ.	2513-2514	

ถือเป็นมาตรฐานเล่มแรกของ	วสท.	และเป็นต้นแบบของ

มาตรฐานอกีมากมายในปัจจบุนั	ต่อมาในช่วง	พ.ศ.	2517-

2518	วสท.	ยังได้จัดพิมพ์มาตรฐานวิศวกรรมอีกมากกว่า	

20	 รายการ	 เผยแพร่แก่แวดวงวิศวกรรมทั้งทางด้านการ

ออกแบบ	การควบคมุงานและการก่อสร้างครอบคลุมด้าน

วิศวกรรมโยธา	ไฟฟ้า	เครื่องกล	ก่อสร้าง	เป็นต้น	

ที่มา 	 แผ่นปก	

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

เหตุการณ	์ วสท.	จดังานวศิวราตรปีระจ�าปี	พ.ศ.	2515	โดยม	ีดร.สริลิกัขณ์	จนัทรางศ	ุเป็นประธานจดังาน	ในงานมีการ 

มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต	นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	ทุนละ	2,000	บาท	

สถานที	่ สถานลีลาศ	สวนลุมพิน ี
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	25	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2515	หน้า	61 

พ.ศ. 2515

เหตุการณ	์ จัดท�าวิศวกรรมสาร	 (Engineering	 Journal)	 จ�านวน	 

6	ฉบับ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	(แผ่นปก)





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พุทธศักราช 2516-2525



58 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2516 

เหตุการณ์  มผีูย้ืน่เรือ่งราวขอจดทะเบยีนวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุต่อ	กว.	และ	กว.	ได้มอบหมายให้	วสท.	เป็นผูส้อบข้อเขยีน	 

ถ้าผลทดสอบข้อเขียนได้คะแนนรวมไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 60	 คณะกรรมการจะเชิญมาสอบสัมภาษณ์	 และ

รายงานให้	กว.	ทราบต่อไป	

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	25	ฉบับที่	6	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2515	หน้า	63	

พ.ศ. 2516



59
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 
เหตุการณ์ จัดท�ามาตรฐานการบริการวิชาชีพวิศวกรรม	 ก�าหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นข้อบังคับของ	 วสท.	 เพ่ือถือปฏิบัติ

ทางวินัยตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสมาชิกเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ	 เพื่อความยุติธรรม 
และความเหมาะสม	เพราะจรรยาบรรณในการประพฤติตนในการประกอบวชิาชพีของวศิวกรนัน้	วสท.	ถอืว่า 
เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากท่ีสุด	 เพราะเป็นฐานรากแห่งการเสริมสร้างศรัทธา	 ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการให้
บริการทางวิศวกรรม	การกระท�าใด	ๆ	ของสมาชิก	วสท.	ที่ผิดไปจากบัญญัติ	 เรื่องจรรยาบรรณข้อใดข้อ
หนึ่งที่	 วสท.	 ได้ก�าหนดไว้นี้	 ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้กระท�าผิดทางวิชาชีพ	 และจะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยโดย	วสท.	ประกอบด้วย

	 หมวด	ก.	1.	จรรยาบรรณวิศวกร
	 หมวด	ข.	1.		การให้บริการทางวิศวกรรมและการเลือกวิศวกร
		 	 	 2.	ประเภทของงานวิศวกรรม
		 	 	 3.	ระเบียบปฏิบัติงานของวิศวกรต่อผู้ว่าจ้าง
		 	 	 4.	การจ่ายเงินค่าบริการ
		 	 	 5.	สัญญาว่าจ้างวิศวกร	 	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2517	หน้า	91-105	 	

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517
เหตุการณ	์ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2516	 โดยมี	 

ดร.รชฎ	กาญจนะวณชิย์	นายก	วสท.	กล่าวเปิดการประชมุ	
พร้อมแถลงผลงานในปี	 พ.ศ.	 2516	 และพิจารณาร่าง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	

สถานที่ ห้องรูบี้	โรงแรมอินทรา	ราชปรารภ	
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่27	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2517	หน้า	65	และ	78

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
เหตุการณ	์ วสท.	จดัปาฐกถาเรือ่ง	“มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม”	บรรยายโดย	นายชายไหว	แสงรุจิ	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
สถานที่ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2517	หน้า	45

พ.ศ. 2517



60 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 

เหตุการณ์ 	 วสท.	จัดประชุมใหญ่วิสามัญ	เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโดยเฉพาะ

สถานที่ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2517	หน้า	87

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2517

เหตุการณ	์ มีหนงัสอืถึงนายก	วสท.	เรือ่ง	การพจิารณาคณุวฒุใินวชิาชีพวศิวกรรม	สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	จากส�านกัปลดั 

กระทรวงมหาดไทย	ลงนามโดยนายปัญญา	ยมะสมิต	เลขานุการ	กว.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2517	หน้า	77

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2517

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดปาฐกถา	 เร่ือง	 “วิศวกรและปัญหาสิ่งแวดล้อม”	 บรรยายโดย	 ดร.มยูร	 วิเศษกุล	 หัวหน้าฝ่าย

สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	ส�านักนโยบายและแผน	กระทรวงมหาดไทย	และ	เลขาธกิารสมาคมอนรุกัษ์

ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2517	หน้า	57

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 

เหตุการณ์ วสท.	จัดปาฐกถา	เรื่อง	“คอนกรีตอัดแรงระบบ	CCL”	บรรยายโดย	Mr.A.E.Andrew	และได้น�าชมสถาน

ที่ก่อสร้างจริงที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย	การบรรยายครั้งนี้เป็นความ	ร่วมมือระหว่าง	 วสท.	 กับบริษัท	 

ล๊อกซ์เลย์	จ�ากัด

สถานที่ โรงแรม	แอมบาสซาเดอร์	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2517	หน้า	94

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

เหตุการณ	์ ผู้แทนวิศวกรรมสาร	เข้าสัมภาษณ์นายสมาน	บุราวาศ	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

การส�ารวจหาแหล่งน�้ามันในอ่าวไทยตลอดจนการด�าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติในด้านพลังงาน	

การส�ารวจหาแหล่งแร่	รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิศวกร

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	27	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2517	หน้า	64



61
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2517
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ชดุ	พ.ศ.	2515-2516	และ 

ชดุ	พ.ศ.	2517-2518	ได้ถ่ายภาพร่วมกนัภายหลงัจากเสรจ็
การประชุมเพื่อส่งมอบงาน

สถานที่ ห้องคอนเฟอร์เร้นส์รูม	โรงแรมเอเชีย
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่27	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2517	หน้า	80

พ.ศ. 2517
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จัดพิมพ์

เอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 1.	 มาตรฐานค�านวณออกแบบส�าหรับอาคารคอนกรีต 

	 เสริมเหล็ก	พิมพ์ครั้งที่	2	
	 2.		มาตรฐานค�านวณออกแบบส�าหรับอาคารไม้
	 3.		มาตรฐานค�านวณออกแบบส�าหรบัอาคารเหลก็รปูพรรณ 

4.	 มาตรฐานค�านวณออกแบบส�าหรับอาคาร	 การต่อท่อ 
	 ภายในอาคาร	

	 5.		คู่มือตรวจสอบคอนกรีต
	 6.		ศัพท์วิชาการวิศวกรรมโยธา	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	 27	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2517	หน้า	103

พ.ศ. 2517
เหตุการณ	์ จัดพิมพ์วิศวกรรมสาร	 (Engineering	 Journal)	 จ�านวน	 

6	ฉบับ
ที่มา	 ภาพปก	



62 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2517 

เหตุการณ	์ วสท.	มีสมาชิกทั้งหมดทุกประเภท	16,773	คน	แบ่งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์	5	ราย	วุฒิ	1,633	ราย	สามัญ	

1,409	ราย	ภาคี	6,335	ราย	สมทบ	7,391	ราย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	28	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2518	หน้า	60

พ.ศ. 2517

เหตุการณ	์ วสท.	มอบทุนให้แก่บุคคล	และหน่วยงานทางด้านวิศวกรรม	เพื่อสนับสนุนค้นคว้าวิจัย	ดังนี้

	 -		 ทุนนิสิตเรียนดี	ให้ทุนนิสิต	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5	ทุน	ๆ	ละ	500	บาท

	 -		 ทุนช่วยเหลือกลุ่มวิจัยหินน�้ามัน	 ของชุมนุมวิชาการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

	 เป็นเงิน	10,000	บาท

	 -		 ทุนโครงการวิจัยอาชีพวิศวกร	มอบให้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	จ�านวน	 

	 9,600	บาท

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	28	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2518	หน้า	60



63
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

เหตุการณ	์ ดร.รชฎ	 กาญจนะวณิชย์	 นายก	 วสท.	 มอบเงินที ่

คณะกรรมการอ�านวยการบริจาค	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยภาคใต้	 แก่หน่วยงานราชประชานุเคราะห	์ 

กรมประชาสงเคราะห์

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 28	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2518	หน้า	72	

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518

เหตุการณ	์ มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2517

	 -	 วสท.	มกีารจดัท�าเอกสารทางวชิาการ	ซึง่เป็นมาตรฐาน	 

	 และคูม่อื	4	เล่ม	มาตรฐานส�าหรบัอาคารไม้	มาตรฐาน 

	 การเดนิท่อภายในอาคาร	ศพัท์วชิาการวศิวกรรมโยธา	 

	 คูม่อืการตรวจสอบคอนกรตี	และเอกสารทางวิชาการ 

	 ที่ด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2517	อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ 

	 เป็นเล่มในปี	พ.ศ.	2518	อีก	3	 เล่ม	 รวมทั้งเอกสาร 

	 ที่ก�าลังด�าเนินการร่างอยู่	 และคาดว่าจะเสร็จในป	ี 

	 พ.ศ.	2518	อีก	4	เล่ม

	 -	 วสท.	ได้ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยราชการต่าง	ๆ 	ได้แก่	 

	 สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิกรมวทิยาศาสตร์	 

 กรมแรงงาน	กรุงเทพมหานคร	ฯลฯ	ด�าเนินการสอบ 

	 ความรู้	กว.	ให้ส�านักงาน	กว.

	 -	 ออกวารสาร	 วิศวกรรมสารปีละ	 6	 เล่ม	 ให้สมาชิก	 

	 จัดท�าเอกสาร	Monographs	จ�านวน	3	เรื่อง

	 -	 มีการบริการสมาชิก	โดยการจัดพิมพ์จรรยาบรรณ	และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพแก่สมาชิก	 	

	 -	 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ	วสท.	จ�านวน	6	คน

สถานที่  	 ห้อง	Ruby	โรงแรมอินทรา	ถนนราชปรารภ	

ผู้เข้าประชุม 		 176	คน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	28	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2518	หน้า	57-66

พ.ศ. 2518



64 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

เหตุการณ	์ มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ชุด	พ.ศ.	2517-2518	ครั้งที่	5/2518

	 -	 การด�าเนินการจัดตั้งสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	ต้องมีความสัมพันธ์กับ	วสท.	แต่จ�าเป็น 

	 ต้องตั้งเป็นรูปสมาคมอีกสมาคมหนึ่ง	 เพราะวิธีการ	 และการให้บริการสมาชิกพร้อมทั้งการควบคุม 

	 สมาชิกมีความรัดกุม	และละเอียดมากขึ้น	นายก	วสท.	เสนอแนะกฎของ	Association	of	Consulting	 

	 Engineer	ต่อที่ประชุม	

	 -	 น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 ประธานจัดท�าร่างแปล	 Safety	 Code	 ส่งผลงานการแปลเรื่องนั่งร้านมาให ้

	 คณะกรรมการอ�านวยการพิจารณา

สถานที่  	 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	28	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2518	หน้า	60-62

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2518

เหตุการณ	์ วสท.	 ได้จัดให้มีการท�าพิธีทางศาสนา	 เนื่องในโอกาส 

ขึ้นส�านักงานใหม่	 (ตึก	 A.I.T.	 เดิม)	 รศ.อรุณ	 ชัยเสรี	 

เลขาธิการ	 วสท.	 น�าตรา	 วสท.	 มาให้พระภิกษุทรง 

สมณศักด์ิเจิม	 และอยู ่ที่ ตึกนี้จนถึงป ี	 พ.ศ.	 2542	 

รวมระยะเวลา	24	ปี	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	28	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2518	หน้า	54-55

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2518 

เหตุการณ	์ มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ชุด	พ.ศ.	2517-2518	ครั้งที่	9/2518

	 -	 จดัท�าร่าง	Safety	Code	ทางด้านงานก่อสร้างหมวดที	่2	เรือ่งการตอกเขม็	และหมวดท่ี	3	เรือ่ง	บนัไดไต่

สถานที่  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	28	ฉบับที่	5	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2518	หน้า	80-82



65
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518

เหตุการณ	์ ประกาศ	 วสท.	 มีนโยบายให้เปิดสาขาภาคข้ึน	 ในภาค 

ต ่าง	 ๆ	 โดยจัดแบ ่งเป ็น	 3	 ภาค	 คือ	 ภาคเหนือ	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้	 โดยก�าหนดว่า

สาขาภาคที่จะเปิดในภาคใดภาคหนึ่งจะต้องมีสมาชิก

ผู้สนับสนุนการก่อตั้งไม่น้อยกว่า	 50	 คน	 พร้อมท้ังระบุ

ประเภทสมาชกิ	และภาคทีอ่ยูโ่ดยให้แสดงความจ�านงมายงั

คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	เพือ่จะได้พจิารณาอนมุตัิ

ต่อไป	ลงนามโดย	ดร.รชฎ	กาญจนะวณิชย์	นายก	วสท.	 

ระเบยีบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	 

ว่าด้วยการตั้งสาขาภาค	โดยจัดแบ่งเป็น	3	ภาค	ดังต่อไปนี้	คือ	

	 1.	 ภาคเหนือ	มี	7	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	ล�าปาง	ล�าพูน	แพร่	น่าน	แม่ฮ่องสอน	 

	 และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

	 2.	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มี	16	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดขอนแก่น	ชัยภูมิ	มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	 

	 ร้อยเอด็	ยโสธร	อบุลราชธาน	ีนครราชสมีา	บรุรีมัย์	สรุนิทร์	ศรีสะเกษ	เลย	อดุรธาน	ีหนองคาย	สกลนคร	 

	 นครพนม	และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

	 3.	 ภาคใต้	ม	ี14	จงัหวดั	ประกอบด้วย	จงัหวดัชุมพร	ระนอง	สรุาษฎร์ธาน	ีพงังา	กระบี	่ภเูกต็	นครศรธีรรมราช	 

	 ตรัง	พัทลุง	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา	

ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	1	ฉบับที่	1	ประจ�าเดือนเมษายน	พ.ศ.	2519	หน้า	36

พ.ศ. 2518

เหตุการณ	์ ประวัติการก่อตั้ง	วสท.	สาขาภาคเหนือ	เมื่อปี	พ.ศ.	2517	 

ได้มกีารประชมุ	Federation	of	Engineering	Institutions	

of	 South	 East	 Asia	 and	 Pacific	 (FEISEAP)	 ขึ้นที่

โรงแรมรินค�า	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 เป็น 

เจ้าภาพ	 มีหัวหน้าผู้แทนสมาคมวิศวกรรมจากประเทศ 

ต่าง	ๆ	ทั่วทั้ง	 South	East	Asia	and	Pacific	 เข้าร่วม

สัมมนาจ�านวนมาก	 วสท.	 จัดงานอะไร	 ท่ีไหน	 ก็จะ 

ได้รัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศพันธมิตร	 

ซึ่งแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของ	 วสท.	 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในครั้งนั้น	 คือ	 ศ.อรุณ	 สรเทศน	์ 

นายก	 วสท.	 ท่านได้เชิญให้วิศวกร	 และสมาชิก	 วสท.	 ที่อยู่เชียงใหม่ในขณะนั้น	 ได้มาช่วยกันจัดงาน 

สัมมนา	 และรับแขกบ้านแขกเมือง	 ที่โรงแรมรินค�า	 (ขณะนี้	 พ.ศ.	 2562	 โรงแรมได้เลิกกิจการไปแล้ว)	 



66 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีจากกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 หลายท่าน	 อาทิ	 ดร.สมิทธิ์	 

ค�าเพิ่มพูล	ดร.สุบิน	ปิ่นขยัน	เป็นต้น	และวิศวกรสมาชิก	วสท.	ท้องถิ่น	หลายคน	อาทิ	นายสิน	สมบูรณ์	

อาจารย์สุพจน์	 ตียาภรณ์	 ดร.สุขุม	 สุขพันธ์โพธาราม	 เป็นต้น	 ที่ท�าให้การประชุมสัมมนาระดับชาต	ิ 

ส�าเร็จไปด้วยดี	

 

	 หลังจาก	FEISEAP	ส�าเร็จไปได้อย่างสวยงาม	ได้รับความชื่นชมจากมิตรประเทศ	ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	

วสท.	 กล่าวขอบคุณวิศวกรที่มาช่วยงาน	 ในครั้งนั้น	 และได้ปรารภกับคณะว่า	 น่าจะมี	 วสท.	 สาขาภาค 

ช่วยงาน	วสท.	 เพื่อเป็นการกระจายงานของ	วสท.	สู่ชนบท	อันเป็นการพัฒนาวิชาชีพ	และกิจกรรมของ	

วสท.	ให้ทัว่ถงึทกุภมูภิาคของประเทศ		ทกุคนทีอ่ยูใ่นงานวงสนทนาต่างกเ็คยเป็นลกูศษิย์ลกูหาของ	ศ.อรณุ	

สรเทศน์	มาก่อน	เมื่อได้ทราบเจตนารมณ์ของท่าน	ทุกคนต่างก็เห็นด้วย	นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตั้ง	วสท.	

สาขาภาคต่าง	ๆ	ในเวลาต่อมา		

 

	 จากแนวคิดเมื่อปี	พ.ศ.	 2517	 ได้มีประกาศ	และระเบียบ	 วสท.	ปี	พ.ศ.	 2518	 ให้มีการจัดตั้งสาขาภาค 

ขึ้นได้	คณะวิศวกร	วสท.	ในจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อปี	พ.ศ.	2519	ได้รวบรวมรายชื่อกว่า	50	คน	ขอจัดตั้ง

สาขาภาคเหนอืข้ึนเป็นสาขาแรก	ซึง่กไ็ด้รบัการอนมุติั	จงึท�าให้	“วสท.	สาขาภาคเหนอื	เป็น	วสท.	สาขาภาค 

แห่งแรกของประเทศไทย”	โดยนายสิน	สมบูรณ์	(ถึงแก่กรรม)	ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน	

วสท.	สาขาภาคเหนือ	คนแรก	นับตั้งแต่บัดนั้น		

ที่มา	 รายงานโดย	ดร.สุขุม	สุขพันธ์โพธาราม	ประธาน	วสท.	สาขาภาคเหนือคนที่	2	วาระปี	พ.ศ.	2523-2524	

(ข้อมูล	ณ	มีนาคม	พ.ศ.	2562)	และวารสารวิศวกร	ปีที่	 1	ฉบับที่	 5	ประจ�าเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2519	 

หน้า	65

  



67
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2519 
เหตุการณ	์ มีหนังสือถึงเลขาธิการ	 วสท.	 เรื่อง	 ขอบคุณในความร่วมมือที่	 วสท.	 จัดส่งเอกสาร	 Safety	 Code	 

ส�าหรับช่างโลหะ	 และงานช่างก่อสร้างให้กรมแรงงาน	 จ�านวน	 10	 เล่ม	 ลงนามโดยนายนิคม	 จันทรวิทูร	
อธิบดีกรมแรงงาน	

ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	1	ฉบับที่	2	ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2519	หน้า	64	

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2519
เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	มีมติอนุมัติให้ตั้ง	 วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีส�านักงาน 

อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	
ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	2	ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2519	หน้า	58

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2519
เหตุการณ ์ จดัการประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2518	ในการน้ี	ศ.อรุณ	 

สรเทศน์	นายก	วสท.	ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ
ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือกิจการของ	วสท.	ด้วยดีตลอดมา	

สถานที่ ห้องประชุมสโมสรกรมทางหลวง
ผู้เข้าร่วม	 180	คน		
ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีท่ี	2	ฉบับท่ี	2	ประจ�าเดือนมถินุายน	พ.ศ.	

2519	หน้า	58

เมษายน พ.ศ. 2519 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดท�าวารสาร	“วิศวกร”	วารสารเพื่อนักสร้างสรรค์	

ปีที่	1	ฉบับที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2519	(ราคา	9	บาท)	
ที่มา วารสารวิศวกร	 ปีท่ี	 1	 ฉบับที่	 1	 ประจ�าเดือนเมษายน	 

พ.ศ.	2519	แผ่นปก

พ.ศ. 2519



68 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
เหตุการณ	์ ดร.รชฎ	กาญจนะวณิชย์	อุปนายก	วสท.	น�าสมาชิก	วสท.	

เข้าชมการตอกเสาเข็มในทะเล	 พร้อมบรรยายประกอบ 
ในการก่อสร้างท่าเทยีบเรอืขนาดใหญ่ขนส่งสนิค้าผลติภณัฑ์ 
ทางด้านเกษตรกรรม	มีผู้เข้าชม	70	คน	

สถานที่ หาดผาแดง	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	
ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	2	ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2519	หน้า	60

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	ร่วมกับ

สมาคมทางหลวง	จัดบรรยายเร่ือง	“คอนกรีตอดัแรง”	โดย
ม	ีMr.B.Rhodes	วศิวกรผู้ช�านาญทางด้านคอนกรีตอดัแรง
จากประเทศอังกฤษ	เป็นวิทยากร	

สถานที่ สโมสรกรมทางหลวง	
ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	1	ฉบับที่	4	ประจ�าเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2519	หน้า	57
  

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2519
เหตุการณ ์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	มีมติให้แต่งต้ัง	คณะกรรมการ 

อ�านวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชปูถัมภ์	สาขาภาคเหนือ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2519-2520	และ 
ให้ด�าเนนิกจิการ	และปฏบิตัหิน้าทีด่งัระบไุว้ในระเบยีบข้อบังคบั 
ของ	วสท.	ว่าด้วยการตั้งสาขาภาค	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 นายสิน	สมบูรณ์	 ประธาน
	 2.	 อาจารย์ชั้นพิเศษ	สุพจน์	ตียาภรณ์	 กรรมการ
	 3.	 พันเอก	(พิเศษ)	ไพโรจน์	ชื่นปทุม	 กรรมการ
	 4.	 ผศ.พิชัย	บุญยะกาญจน	 กรรมการ
	 5.	 นายสอาด	ชนะภูมิ	 กรรมการ
	 6.	 นายท�านุ	วสีนนท์	 กรรมการ
	 7.	 นายชูเกียรติ	ตนักษรานนท์	 กรรมการ
	 8.	 นายนิคม	โชติกานนท์	 กรรมการ
	 9.	 ดร.สุขุม	สุขพันธ์โพธาราม	 เลขานกุาร

	 ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	พ.ศ.	2519	ลงนามโดย	ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	วสท.

ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	1	ฉบับที่	5	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2519	หน้า	65			    
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519
เหตุการณ ์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	มมีติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

อ�านวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจ�าป	ี 
พ.ศ.	2519-2520	(ค�าสั่ง	ครั้งที่	6/2519)	และให้ด�าเนิน 
กิจการ	 และปฏิบัติหน้าที่ดังระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ 
ของ	วสท.	ว่าด้วยการตั้งสาขาภาค	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 1.	 นายวีระพงษ์	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร		 ประธาน
	 2.	 ผศ.ฉลอง	เกิดพิทักษ์	 กรรมการ
	 3.	 นายวิลาศ	อุทัยฉาย	 กรรมการ
	 4.	 นายสุพล	เอื้ออนันต์	 กรรมการ
	 5.	 นายสุพจน์	โฆษะวิสุทธิ์	 กรรมการ
	 6.	 นายสรฤทธิ์	พรหมสถิต	 กรรมการ
	 7.	 นายสมชาย	ปกรโณดม	 ประธานวิศวกรรมเครื่องกล
	 8.	 ดร.เกษม	ปราบริปูตลุง	 ประธานวิศวกรรมอุตสาหการ
	 9.	 นายเขื่อน	อินทรสุวรรณ	 เลขานุการ
	 ตั้งแต่วันที่	22	ตุลาคม	พ.ศ.	2519	ลงนามโดย	ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	วสท.
ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	1	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2520	หน้า	51	

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	วสท.	รับมอบเงินทุนจาก	บริษัท	 

ผลติภณัฑ์ยางมะตอย	จ�ากดั	เพือ่เป็นทุนการศกึษาส�าหรับ 
นิสิต	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ	50	ปี	ของบริษัทฯ

ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	1	ฉบับที่	5	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2519	
หน้า	68							

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
เหตุการณ	์ ตามค�าสัง่ของ	วสท.	ครัง้ที	่6/2519	เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2519-2520	(ค�าสั่ง	ครั้งที่	3/2520)	
ขอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.	 ดร.สุรวุฒิ	ประดิษฐานนท์	 ประธานวิศวกรรมโยธา
	 2.	 นายค�าผุย	จีราระรื่นศักดิ์		 ประธานวิศวกรรมไฟฟ้า
	 ตั้งแต่วันที่	2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2519	ลงนามโดย	ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	วสท.	
ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	1	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2520	หน้า	51-52	



70 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2519

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่	จดัประชุม 

อภิปรายเรื่อง	 “บทบาทการลงทุนจากต่างประเทศต่อ 

อตุสาหกรรมเหมอืงแร่”	(The	Role	of	Foreign	Investment	 

in	Mining	Industry)	โดยมี	ม.จ.พิริยดิศ	ดิศกุล	ประธาน

คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่	ทรงเป็นผู้

ด�าเนนิรายการ	ศ.อรณุ	สรเทศน์	นายก	วสท.	เป็นประธาน	

สถานที	่ ห้องทับทิม	โรงแรมอินทรา	ถนนราชปรารภ	ประตูน�้า

ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	1	ฉบับที่	5	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2519	

หน้า	66			
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 มีมติให้แต่งตั้งคณะ

กรรมการอ�านวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	สาขาภาคใต้	ประจ�าปี	พ.ศ.	2519-

2520	(ค�าสั่ง	ครั้งที่	6/2520)	และให้ด�าเนินกิจการ	และ

ปฏิบัติหน้าที่ดังระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของ	วสท.			

ว่าด้วยการตั้งสาขาภาค	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 นายเสนอ	แสงสุวรรณ	 ประธาน

	 2.	 นายพิทกัษ์	ฤทธทิพิย์พันธ์	 เหรัญญิก

	 3.	 นายประวัติ	รัตนสุวรรณ	 ประธานวิศวกรรมโยธา

	 4.	 ดร.จุลละพงษ์	จุลละโพธิ	 ประธานวศิวกรรมเครือ่งกล

	 5.	 นายสัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	 ประธานวิศวกรรมอุตสาหการ

	 6.	 นายสมบุญ	รัตนวงศ์	 ประธานวิศวกรรมเหมอืงแร่

	 7.	 นายสันติภาพ	ชีวะปรีชา	 เลขานุการ

ที่มา	 วารสารวิศวกร	 ปีที่	 2	 ฉบับที่	 3	 ประจ�าเดือนมิถุนายน	 

พ.ศ.	2520	หน้า	38	

วันพฤหัสบดีที่ 24 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520

เหตุการณ์ 	 วสท.	จดัการประชุมวชิาการเร่ือง	“ปัญหาวศิวศกึษา”	โดยมี	 

พล.อ.ท.เพิม่	ลมิปิสวสัดิ	์รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม	 

กล่าวเปิดการประชุม	

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา วารสารวิศวกร	 ปีที่	 2	 ฉบับที่	 2	 ประจ�าเดือนเมษายน	 

พ.ศ.	2520	แผ่นรองปก	

พ.ศ. 2520



72 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2519	 

โดยมี	ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	วสท.	กล่าวเปิดการประชุม	

พร้อมแถลงกิจการ	และผลงานของ	วสท.	ปี	พ.ศ.	2519	

และนโยบายปี	พ.ศ.	2520	

สถานที่ ห้องประชุมใหญ่	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

ที่มา วารสารวิศวกร	 ปีที่	 2	 ฉบับที่	 2	 ประจ�าเดือนเมษายน	 

พ.ศ.	2520	หน้า	48

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึง วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2520 

เหตุการณ	์ นายเกษม	จาติกวณิช	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้แทนของ	วสท.	เข้าร่วมประชุม

ทางวิชาการกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศสิงคโปร์	 และมาเลเซีย	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู	้ 

ความร่วมมือ	ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	

สถานที่ ประเทศสิงคโปร์

ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	3	ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2520	หน้า	38

เมษายน พ.ศ. 2520

เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ขอความเห็นชอบเรื่องชื่อของ	 วสท.	 สาขาภาค	 ที่ประชุมมีมติ 

ให้สาขาชื่อว่า	“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	

ใช้อักษรย่อว่า	“ว.ส.ท.อ.น.”	มีชื่อภาษาอังกฤษ	“The	Engineering	Institute	of	Thailand	under	H.M.	

The	King’s	Patronage	(North	East	Branch)”	และใช้ค�าย่อว่า	“E.I.T.N.E.”	ซึ่งตามระเบียบเดิมที่	วสท.	 

ได้ส่งให้เป็น	ว.ส.ท.	(อ.น.)	และ	E.I.T.(N.E.)		

ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	2	ประจ�าเดือนเมษายน	พ.ศ.	2520	หน้า	46



73
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
เหตุการณ ์ ศ.อรณุ	สรเทศน์	วสท.	แต่งตัง้คณะกรรมการร่างตราสารมลูนธิ ิ

วิศวกรของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	 (ค�าสั่ง	 ครั้งที่	 7/2520)	 เพ่ือเป็นการบริการ 
ทางด้านสวสัดกิารให้แก่สมาชกิ	วสท.	อ�านวยความสะดวก 
แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านวศิวกรรมในการให้ความร่วมมอื	 
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามเจตนารมณ์แห่งข้อบังคับ 
ของ	วสท.	คณะกรรมการ	ประกอบด้วย	

	 1.	 ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	 ประธาน
	 2.	 น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	 กรรมการ
	 3.	 นายสุนทร	ทวีโภค	 กรรมการและเลขานกุาร
	 4.	 นางสินี	ศิริสัมพันธ์	 กรรมการและผู้ช่วย
	 	 	 เลขานุการ
ที่มา	 วารสารวิศวกร	 ปีที่	 2	 ฉบับที่	 5	 ประจ�าเดือนตุลาคม	 

พ.ศ.	2520	หน้า	46	

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2520
เหตุการณ์ คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 ประกอบด้วย	 ดร.ทวี	 เลิศปัญญาวิทย์	 ดร.พินัย	 สุขวรรณ	 ดร.กุลธร	 

ศิลปบรรเลง	ดร.อิทธิพล	ปานงาน	ให้การต้อนรับ	Mr.Roberto	G.	Abiera,	National	President	ของ
สมาคม	The	Philippine	Society	of	Mechanical	Engineers	(PSME)	พร้อมคณะอีก	2	นายในโอกาส
แวะเยี่ยมเยือนประเทศไทย	เพื่อปรึกษาหารือกันถึงการจัด	Conference	

ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	4	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2520	หน้า	52	

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2520
เหตุการณ	์ นายสุขุม	ชุณหะมาน	กรรมการผู้จัดการบริษัท	ผลิตภัณฑ์

ยางมะตอย	 จ�ากัด	 มอบทุนการศึกษาให้	 วสท.	 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ	10	ปีของบริษัทจ�านวน	100,000	บาท	
โดยใช้ชื่อว่า	 “ทุนบริษัท	 ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	 จ�ากัด	 
ครบรอบ	10	ปี”	โดยก�าหนดให้	วสท.	น�าเงนิไปด�าเนนิการ
หาผลประโยชน์	 และน�าดอกผลเป็นทุนการศึกษา	 วสท.	 
ได้น�าเงินจ�านวนนี้ไปฝากธนาคาร	 และได้น�าดอกเบ้ียมา
จัดสรรเป็นทุนได้	2	ทุน	ๆ	ละ	4,000	บาท	ซึ่งในปีแรกได้มอบให้กับนิสิต	2	คน	คือ	นายสิทธิชัย	จุลสิงห์	
นิสิตชั้นปีที่	3	วิศวกรรมโยธา	และนายชูศักดิ์	โล่สกุลพงษ์	นิสิตชั้นปีที่	2	แผนกวิศวกรรมชลประทาน	

ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	5	ประจ�าเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2520	หน้า	50



74 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2520

เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	 สรเทศน์	 นายก	 วสท.	 ดร.สมิทธิ์	 ค�าเพิ่มพูล	

ดร.อาชอ�าพล	 ขัมพานนท์	 กรรมการอ�านวยการ	 วสท.	

พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย	และวิศวกรจากหน่วยงานราชการ	ได้เลี้ยง

อาหารกลางวนั	เพือ่รบัรองกลุ่มวศิวกรจากประเทศอสิราเอล

สถานที่ ห้องสายรุ้ง	โรงแรมเอเชีย	

ที่มา	 วารสารวิศวกร	 ปีที่	 2	 ฉบับที่	 5	 ประจ�าเดือนตุลาคม	 

พ.ศ.	2520	หน้า	50

วันพุธที่ 26 ถึง วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2520 

เหตุการณ์ วสท.	 ส่งวิทยากรพร้อมบทความ	 ร่วมงาน	 “1st ASEAN	MECHANICAL	 ENGINEERS	 CONFERENCE”	 

in	Manila’	 Philippine	 from	October	 26	 to	 29,	 October	 1977	 ในหัวข้อ	 “COOPERATIVE	

INTERACTION	 FOR	MUTUAL	 PROGRESS”	 จัดโดย	 The	 Philippine	 Society	 of	Mechanical	

Engineers	(PSME)	ดังนี้

	 1.	 Mechanical	Engineering	Practices	in	Thailand	

	 2.	 Mechanical	Engineering	Education	in	Thailand	

ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	2	ฉบับที่	4	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2520	หน้า	52	 	 	

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2520

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ชุดปี	พ.ศ.	2519-2520	

และชุดปี	 2521-2522	 ประชุมร่วมกันเพ่ือรับมอบงาน 

ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	และหลังจากนั้นได้รับประทานอาหาร

ร่วมกัน

สถานที่ ภัตตาคารบ้านแก้วขวัญเรือน

ที่มา	 วารสารวิศวกร	 ปีท่ี	 2	 ฉบับท่ี	 6	 ประจ�าเดือนธันวาคม	 

พ.ศ.	2520	หน้า	45
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2521
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2520	 โดย	

ศ.อรุณ	สรเทศน์	นายก	วสท.	กล่าวเปิดการประชุม	
สถานที่ ห้องมรกต	โรงแรม	อินทรารีเจนต์	ประตูน�้า	กรุงเทพฯ	
ที่มา 	 วารสารวิศวกร	ปีที่	 3	 เล่มที่	 2	 ประจ�าเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	2521	หน้า	36	

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2521
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ	จัดบรรยายเรื่อง	“การสงวนพลังงานในวงการ

อุตสาหกรรม”	(Energy	Conservation	in	Industry)	ได้รับเกียรติจาก	นายเกษม	จาติกวณิช	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นวิทยากร

สถานที่ ห้องศรีอยุธยา	โรงแรมนิวอมรินทร์
ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	3	เล่มที่	2	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2521	หน้า	42

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2521
เหตุการณ์ 	 ดร.สมิทธิ์	ค�าเพิ่มพูล	เลขาธิการ	วสท.	วาระปี	พ.ศ.	2521-2522	ออกรายการทีวีช่อง	3	เพื่อเผยแพร่ผล

งานให้ประชาชนทราบครัง้แรก	โดยพดูเรือ่ง	“ถ้าท่านเป็นเจ้าของบ้าน	ท่านจะควบคมุงานก่อสร้างบ้านของ
ท่านอย่างไร”	โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	นายอุดม	จะโนภาษ	นายช่างทีวีแห่งช่อง	3	

สถานที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	3	เล่มที่	3	ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2521	หน้า	58

วันอาทิตย์ที่ 2 ถึง วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
เหตุการณ	์ วสท.	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อก่อตั้ง	 “สมาพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

แปซิฟิค”	โดยการสนับสนุนจากองค์การ	UNESCO	จัดการประชุมเรื่อง	“Exploratory	Meeting	on	the	
Formation	of	a	Federation	of	Engineering	Institution	of	Southeast	Asia	and	the	Pacific”	
มีผู้แทนจาก	12	ประเทศ	คือ	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	นิวกินี	ฟิจิ	เกาหลี	ฟิลิปปินส์	ฮ่องกง	สิงคโปร์	มาเลเซีย	
อนิโดนีเซยี	นวิซแีลนด์	และประเทศไทย	พร้อมทัง้มผีูส้งัเกตการณจ์ากประเทศต่าง	ๆ 	ในยโุรป	และอเมริกา	
และส�านักงานบางแห่งของสหประชาชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของสถาบนัวศิวกรรมสถานแห่งเอเชยีและแปซฟิิค	ให้มคีวามเข้าใจ	
มีความร่วมมือ	แบ่งปันความรู้	ความช�านาญ	ในทางเทคโนโลยี	การศึกษา	การวิจัยในด้านวิศวกรรม	

สถานที่ โรงแรมรินค�า	จังหวัดเชียงใหม่	
ที่มา วารสารวิศวกร	ปีที่	3	เล่มที่	3	ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2521	หน้า	53-55

พ.ศ. 2521



76 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522

เหตุการณ ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	 โปรดเกล้าฯ	 

ให้	นายสัญญา	ธรรมศักดิ์	ประธานองคมนตรี	เป็นผู้แทน 

พระองค์ในงานจัดฉลองครบรอบ	 35	 ปี	 วสท.	 งานนี้มีผู้ 

มีจิตศรัทธามอบเงินทุนสมทบ	กองทุนเพื่อการศึกษาและ 

วจิยัทางด้านวศิวกรรมศาสตร์	ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระบรม 

โอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกมุาร	เป็นเงนิ	204,300	บาท		

สถานที	่ เวทีลีลาศ	สวนอัมพร

ที่มา 	 วารสารวิศวกร	ปีที่	3	เล่มที่	4	ประจ�าเดือนสิงหาคม	ตุลาคม	ธันวาคม	พ.ศ.	2521	หน้า	45

วันจันทร์ที่ 2 ถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2522

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 

ได้รับความอนุเคราะห์ทางด้านการเงินจาก	 UNESCO	

จดัการประชมุเร่ือง	“Working	Group	on	Development	

of	Appropriate	Technology	of	Rural	Development	

and	Low-income	Group	 in	 Southeast	Asia	 and	

Pacific”	

สถานที	่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	3	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2522	(ปกหลัง)		

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

เหตุการณ์ 	 จดัการประชมุใหญ่สามญั	ประจ�าปี	พ.ศ.	2521	มกีารแก้ไข

ข้อบังคับ	วสท.	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	

สถานที	่ ห้องประชุมสโมสรกรมทางหลวง

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	36

พ.ศ. 2522



78 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เหตุการณ์ 	 วสท.	จดัสมัมนาเรือ่ง	“การสือ่สารและโทรคมนาคม”	โดย	

น.ต.อารีย์	สัตยมานะ	ปลัดกระทรวงคมนาคม	กล่าวเปิด
การสัมมนา	 วิทยากร	 ได้แก่	 พล.อ.ต.ประมวล	 บุญมาก	
ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	และ	ดร.อดิศัย	โพธารามิก

สถานที	่ โรงแรม	โรแยล	คลิฟ	บีช	
ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	36	

 

พ.ศ. 2522
เหตุการณ	์ จัดตั้งกองทุนเพื่ออุดหนุนการศึกษา	 และค้นคว้าทดลองทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการ 

จัดงานวิศวราตรี	ฉลองครบรอบ	35	ปี	วสท.	ของการก่อตั้งสมาคมในปี	พ.ศ.	2521	และได้ทูลเกล้าฯ	ขอให้
กองทนุน้ีอยูใ่นพระราชปูถัมภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ได้รบัพระราชทานนามว่า	
“กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร”	ส�าหรับเงินทุนเริ่มแรกได้มาจากรายได้จากการจัดงานวิศวราตรีครบรอบ	35	ปี	และ
จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินกองทุนเริ่มแรกทั้งสิ้น	672,943.25	บาท	

ที่มา	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร	พ.ศ.	2551	หน้า	12

พ.ศ. 2522
เหตุการณ	์ วสท.	จัดพิมพ์เอกสารวิชาการเพื่อจ�าหน่าย	ดังนี้	
	 1.	 คู่มือตรวจสอบคอนกรีต
	 2.	 ข้อมูลสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง
	 3.	 น�้าหนักบรรทุกเสาเข็ม
	 4.	 มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
	 5.	 มาตรฐานส�าหรับอาคารไม้
	 6.	 มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับงานก่อสร้างอาคาร
	 7.	 มาตรฐานการควบคุมการก่อสร้าง	และติดตั้งไฟฟ้า
	 8.	 มาตรฐานเครื่องท�าความเย็นและอุปกรณ์	
	 9.	 มาตรฐานการติดตั้ง	และปรับภาวะอากาศ
	 10.	มาตรฐานส�าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ
	 11.	มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร
	 12.	มาตรฐานส�าหรับอาคารวัสดุก่อ
	 13.	บทก�าหนดทั่วไปส�าหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
	 14.	ศัพท์วิชาการวิศวกรรมโยธา
	 15.	ศัพท์วิชาการวิศวกรรมส�ารวจ
ที่มา	 วารสารวิศวกร	ปีที่	4	ฉบับที่	2	ประจ�าเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2522
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วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2523

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล	วสท.	ร่วมกบัสมาคมอตุสาหกรรมสาขาเคร่ืองปรบัอากาศ

และเครื่องท�าความเย็น	จัดประชุมสัมมนาเรื่อง	“การใช้ไฟฟ้าในโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ”	มีผู้เข้าร่วม

สัมมนา	150	คน	

สถานที	่ โรงแรมนารายณ์	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	ฉบับที่	2	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2523	หน้า	88	

 

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2523

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2522	 โดย	

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	เป็นองค์ปาฐก	

สถานที	่ โรงแรมอินทรารีเจนต์	ประตูน�้า	กรุงเทพฯ

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	37	

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2523

เหตุการณ	์ จัดประชุมเรื่อง	 “เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา

ชนบท”	 โดยนายอาณัติ	 อาภาภิรม	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตร	 เป็นประธานที่ประชุม	 และ	 ดร.สุขุม	

สุขพันธ์โพธาราม	ประธาน	วสท.	สาขาภาคเหนือ	ให้การ

ต้อนรับ	

สถานที	่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	37	

วันจันทร์ที่ 20 ถึง วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2523

เหตุการณ	์ วสท.	ได้รบัมอบหมายจาก	องค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมสหประชาชาต	ิหรอืยเูนสโก	(UNESCO)	

เป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย์เรื่อง	“การผลิตและประโยชน์ของน�้ามันหอมระเหย”	(Regional	Workshop/Seminar	on	the	

Production	and	Utilization	of	Essential	Oils)	โดยมี	ศ.อรุณ	สรเทศน์	กรรมการที่ปรึกษา	วสท.	และ

ประธานสหพนัธ์วศิวกรรมสถานแห่งเอเชยีอาคเนย์และแปซิฟิค	(Federation	of	Engineering	Institutions	

พ.ศ. 2523
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in	 Southeast	 Asia	 and	 the	 Pacific,	 FEISEAP)	 เป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุม	 ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	และโครงการร่วมมือ
ทางเคมีส่วนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์	 ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ	 สมาคม	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งราชการและ
เอกชน	ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่	ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยาย	การสัมมนา	
การเสนอผลงานวิจัย	การปฏิบัติ	การทดลอง	การสาธิต	และทัศนศึกษาโรงงาน	ตลอดจนการแสดงสินค้า
และนิทรรศการ	

สถานที	่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	ฉบับที่	3	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2523	หน้า	90	

ตุลาคม พ.ศ. 2523
เหตุการณ	์ จัดพิมพ์หนังสือเร่ือง	 “การวิบัติของอาคาร	 สาเหตุ	 และ

การแก้ไข”	พิมพ์ครั้งที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2523	ประพันธ์
โดย	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	เพื่อจ�าหน่ายให้แก่สมาชิก	วสท.	และ
บุคคลทั่วไป		

ที่มา	 ภาพปก

วันเสาร์ที่ 1 ถึง วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
เหตุการณ	์ วสท.	ก�าหนดสอบเทียบความรู้รับประกาศนียบัตร	วสท.	ประจ�าปี	พ.ศ.	2523	เพื่อน�าไปขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม	พ.ศ.	2505	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	ฉบับที่	3	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2523	หน้า	17	

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
เหตุการณ์ 	 จัดต้ัง	 The	 Institute	 of	 Electrical	 and	 Electronics	 Engineers,	 Inc.	 มีชื่อย่อว่า	 IEEE	 สาขาของ

ประเทศไทยขึ้น	 โดยมี	น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	 เป็นประธาน	มีส�านักงานชั่วคราวอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	และการด�าเนนิงานของ	IEEE	เกีย่วข้องกบัสถาบันทางวิศวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์	มวัีตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้	ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	และสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง			

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	ฉบับที่	2	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2523	หน้า	88		
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วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2523
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และสหพันธ์	FEISEAP	และองค์การยูเนสโก	 

จดัการประชมุนานาชาต	ิเรือ่ง	“การสอน	และอบรมบคุลากรด้านเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	เพือ่การพฒันาชนบท”
วัตถุประสงค	์ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็	และหาวธิกีารท่ีจะให้วิศวกร	และช่างเทคนคิท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเกิดความ

ตระหนักในปัญหาและความต้องการพ้ืนฐานของชนบท	 และหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่สอน 
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	หันเหแนวการสอน	และการวิจยัมาสูก่ารแก้ไขปัญหาในการพฒันาชนบทของไทย	
และร่วมมือกันหาแนวทางในการจัดอบรมบุคคลทั่วไปที่มีหน้าที่ในด้านการพัฒนาชนบท

สถานที	่ หอประชุม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	เล่มที่	5	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2523	หน้า	96	

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2523 
เหตุการณ	์ ศ.ดร.ไวกูณฐ์	 ชลิตพันธุ์	 เลขาธิการ	 วสท.	 น�าผู้แทนจากองค์การยูเนสโกท่ีมาประชุมในระดับภูมิภาคใน

กลุ่มเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาชนบท	พร้อมด้วยประเทศ	 เกาหลี	 ฟิจิ	 ปาปัวนิวกีนี	 ฟิลิปปินส	์
อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี	เช่น	โรงงานแป้งมัน	โค้ว	
ชั่งเอี๊ยะ	บริษัท	พัฒนพิบูล	จ�ากัด	โรงงานท�าขนมปัง	โรงงานบะหมี่มาม่า	และโรงงานท�ารองเท้าไนกี	และ
โรงงานของบริษัทศรีมหาราชาได้พาชมโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ต่าง	ๆ	

สถานที	่ อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524	หน้า	95

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2523
เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	อุปนายก	วสท.	และรองผู้ว่าการ 

ฝ่ายปฏิบัติการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ต้อนรับชาวต่างประเทศชมกิจการเขื่อนภูมิพล	

สถานที	่ เขื่อนภูมิพล	จังหวัดตาก
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	เล่ม	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524	

หน้า	96

 
พ.ศ. 2523
เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	มอบหมายให้นายสัณฐาน	สุริยค�า	อุปนายก	วสท.	ตั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์	

เพ่ือบริการทางวชิาการจาก	วสท.	ท�าหน้าทีก่ระจาย	หรอืความรูท้างด้านวศิวกรรมเป็นศนูย์กลางเสนอความ
คิดเห็นที่ถูกต้อง	ออกเผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง	3	ของทุกเดือนในเวลากลางวัน		ในหัวข้อเรื่อง	
“ศึกษาสนทนา”	โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุดม	จะโนภาษ	นายช่างใหญ่สถานีโทรทัศน์สีช่อง	3	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	ฉบับที่	2	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2533	หน้า	86	
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พ.ศ. 2523

เหตุการณ	์ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ	์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ประจ�าปี	พ.ศ.	2523-2324	ประกอบด้วย

	 1.	 ดร.เชาวน์	ณ	ศิลวันต์	 ผู้แทนองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	ที่ปรึกษา

	 2.	 น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	 ประธาน

	 3.	 นายสัณฐาน	สุริยค�า	 กรรมการ

	 4.	 นายบุญยิ่ง	นันทาภิวัฒน์	 กรรการ

	 5.	 นายประยงค์	อังศุสิงห์	 กรรมการ

	 6.	 นายเสน่ห์	ศรีดาราณพ	 กรรมการ

	 7.	 นายสมเจตน์	วัฒนสินธุ์	 กรรมการ

	 8.	 ดร.หริส	สูตะบุตร	 กรรมการ

	 9.	 นายอรุณ	ชัยเสรี	 กรรมการและเหรัญญิก
	 10.	ดร.ไวกูณฐ์	ชลิตพันธุ์	 กรรมการและเลขานุการ

	 ให้สถาบันที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	 ติดต่อโดยตรงกับ	 น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท	์ 

ณ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บางกรวย	นนทบรุ	ีหรอื	ดร.ไวกณูฐ์	ชลติพนัธ์ุ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	ฉบับที่	2	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2523	หน้า	88	
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วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	 ชัยเสรี	 เหรัญญิก	 วสท.	 บรรยายเร่ือง	 “เสาเข็ม

ขนาดใหญ่ส�าหรับดินกรุงเทพฯ”
สถานที	่ โรงแรมเพรสิเดนท์
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	เล่ม	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524	

หน้า	96

วันศุกร์ที่ 23 ถึง วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดการประชุม

วิชาการเรื่อง	 “เทคโนโลยีส�าหรับการพัฒนาชนบท”	 มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้า	
เครื่องจักรกลการเกษตร	พลังงานทดแทนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท		

สถานที	่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	33	เล่มที่	5	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2523	หน้า	96	

วันศุกร์ที่ 27 ถึง วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ พลเอกชาติชาย	ชุณหะวัณ	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ 

สัมมนา	 เรื่อง	 “อุตสาหกรรมไฟฟ้าก�าลัง”	 โดยมี	 ดร.จรวย	 
บุญยุบล	และ	ศ.ดร.ไวกูณฐ์	ชลิตพันธุ์	และคณะกรรมการ
วิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง	วสท.	ให้การต้อนรับ	

สถานที ่ ห้องคอนเวนชัน่	โรงแรมแอมบาสเดอร์	สขุมุวทิ	11	กรงุเทพฯ
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่34	ฉบบัที	่1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524	

หน้า	95-96
  

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบักรงุเทพมหานคร	จดัการประชมุทางวชิาการ

เรื่อง	“พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522”	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขจัดข้อสงสัย	 และปัญหาการออกแบบ	
การตรวจแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปลูกสร้างอาคารในเขตควบคมุการก่อสร้าง	ทีม่คีวามแตกต่าง 
ไปจากพระราชบญัญติัควบคมุอาคารก่อสร้าง	(เดมิ)	พ.ศ.	2479

สถานที	่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524		

พ.ศ. 2524



84 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2524 

เหตุการณ	์ วสท.	จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2523	เพื่อแถลงกิจการ	และผลงานของปี	พ.ศ.	2523	และ

นโยบายที่จะด�าเนินการต่อไป

สถานที	่ ห้องมรกต	โรงแรมอินทรา	รีเจนท์	ถนนราชปรารภ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524		

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2524

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “มาตรฐานกับชีวิตปัจจุบัน”	 โดย

มีนายชายไหว	 แสงรุจิ	 นางวิไลกุล	 ระตินัย	 นางสาวเทวี	

โพธิผละ	และนายสมเจตน์	วัฒนสินธุ์	เป็นผู้บรรยาย	และ	

รศ.พูลพร	แสงบางปลา	เป็นพิธีกร

สถานที	่ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	เล่มที่	4	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2524	

หน้า	96

 

สิงหาคม พ.ศ. 2524

เหตุการณ	์ วสท.	จดัพมิพ์หนงัสอืเรือ่ง	การค�านวณออกแบบคอนกรตี 

เสริมเหล็ก	โดยวิธี	“ภาวะสุดขีด”	พิมพ์ครั้งที่	1	สิงหาคม	

พ.ศ.	 2524	 ประพันธ์โดย	 ดร.สิริลักขณ์	 จันทรางศุ	 

เพื่อจ�าหน่ายให้แก่	สมาชิก	วสท.	และบุคคลทั่วไป	

ที่มา	 ภาพปก



85
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	อปุนายก	วสท.	เป็นประธาน	IEEE	

สาขาประเทศไทย	 และกรรมการบริหาร	 ประชุมร่วมกับ	
Dr.V.P.Kodali,	Regional	Director	ของ	IEEE	เพือ่เตรยีม
การจัดประชุมใหญ่ของ	Region	10

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2524		

วันศุกร์ที่ 27 ถึง วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ วสท.	จดังานประชมุใหญ่วชิาการประจ�าปี	พ.ศ.	2523-2524	 

เรือ่ง	“เทคโนโลยกีารประหยดัพลงังาน	และเพิม่ประสทิธภิาพ”	 
โดย	พลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน 
เปิดงาน	ดร.สริลิกัขณ์	จนัทรางศุ	นายก	วสท.	กล่าวรายงาน	 
และ	น.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	ประธานคณะกรรมการจดังาน 
ประชุมใหญ่ทางวิชาการ	 น�านายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม 
นิทรรศการผลิตภัณฑ์การประหยัดพลังงาน	เมื่อวันที่	27	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2524

ผู้เข้าร่วม	 600	คน
สถานที	่ โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	เล่มที่	6	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2524	

หน้า	90

พ.ศ. 2524
เหตุการณ	์ วสท.	เสนอวุฒิวิศวกรผู้แทน	วสท.	เป็นคณะกรรมการ	กว.	ตาม	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม	พ.ศ.	2505	แก้ไข

เพิ่มเติม	พ.ศ.	2520	แต่ละสาขา	ดังนี้		
	 สาขาวิศวกรรมโยธา	 ดร.สิริลักขณ์		จันทรางศุ	ดร.สมิทธิ์		ค�าเพิ่มพูล
	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ดร.จรวย		บุญยุบล		น.ต.ก�าธน		สินธวานนท์
	 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 ดร.ทวี		เลิศปัญญาวิทย์		ดร.ไพบูลย์		หังสพฤกษ์
	 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ		 ดร.ไวกูณฐ์		ชลิตพันธุ์		พารณ	อิศรเสนา		ณ	อยุธยา	
	 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	 พิสุทธิ์	สุทัศน์	ณ	อยุธยา		ม.จ.พิริยดิศ		ดิศกุล
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	34	เล่มที่	5	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2524	หน้า	98



86 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2525 

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2524	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และการพลังงาน	น.ท.ทินกร	พันธุ์กระวี	บรรยายพิเศษเรื่อง	“แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี”	ต่อจากนั้น	 

ดร.สิริลักขณ์	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	 ศ.ดร.ไวกูณฐ์	 ชลิตพันธุ์	 เลขาธิการ	 วสท.	 และ	 ศ.อรุณ	 ชัยเสร	ี 

เหรัญญิก	วสท.	แถลงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ�านวยการชุดที่แล้ว		 	

สถานที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	กรุงเทพฯ

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2525	หน้า	121

เมษายน พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ ในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ประจ�าเดือนเมษายน	พ.ศ.	2525	ที่ประชุมได้จัดตั้งกองทุน

เพื่อก่อสร้างส�านักงานถาวรของ	 วสท.	 เนื่องจาก	 วสท.	 เป็นสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมท่ีก่อต้ังมาเป็นเวลา

นานแล้ว	 ยังไม่มีสถานที่ตั้งส�านักงานของตนเอง	 ในการนี้มีผู้บริจาคเพ่ือจัดต้ังกองทุนประเดิม	 4	 รายคือ	 

1.	ดร.สิริลักขณ์	จันทรางศุ	20,000	บาท	2.	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	10,000	บาท	3.	ดร.อาชอ�าพล	ขัมพานนท์	

1,000	บาท	4.	นายเสน่ห์	ไทยเพ็ชร	100	บาท		

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2525	หน้า	121-122	

พฤษภาคม พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ ในการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	และมถินุายน	พ.ศ.	2525	ทีป่ระชมุ

มีมติในเรื่องที่น่าสนใจ	ดังนี้

	 1.	 วสท.	 มีนโยบายจะจัดตั้งห้องสมุดเพ่ือบริการแก่สมาชิก	 แต่เนื่องจาก	 วสท.	 ยังไม่มีสถานท่ี	 จึงจะจัด 

	 สถานที่เป็นห้องอ่านหนังสือชั่วคราวก่อน	

	 2.	 อนุมัติให้ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ	2	เล่ม	คือ	การเขียนโปรแกรมไมโคร 

	 โปรเซสเซอร์	8080	และมาตรฐานสัญญาณเตือนภัย	

	 3.	 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อ

 	 -	 ปรับปรุงมาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

	 	 -		 ร่างมาตรฐานเหล็กรดีเย็น

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2525	หน้า	122	

พ.ศ. 2525



87
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 

เหตุการณ์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมอุปกรณ์การวัดและวิศวกรรมควบคุม	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า	 วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ได้รับการแต่งต้ังจาก	 Federation	 of	 Engineering	

Institutions	of	Southeast	Asia	and	the	Pacific	(FEISEAP)	จดัสมัมนาวชิาการเรือ่ง	“Instrumentation	

and	Process	Control”	

สถานที	่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2525	หน้า	121		

มิถุนายน พ.ศ. 2525

เหตุการณ ์ นายไมตร	ีโมชดารา	กรรมการจดัการ	และนายวริชั	ภทัราดลูย์	 

ผู้อ�านวยการผลิต	 บริษัท	 ซันโย	 ยูนิเวอร์แซล	 อีเลคตริก	 

จ�ากัด	ได้มอบตูเ้ยน็ขนาด	9	ควิ	แก่	ศ.ดร.ไวกณูฐ์	ชลติพนัธุ์	

เลขาธิการ	วสท.	เพื่อใช้ในกิจการของ	วสท.

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่35	ฉบบัที	่3	เดอืนมถินุายน	พ.ศ.	2525	

หน้า	85

วันอังคารที่ 27 ถึง วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	

เรื่อง	 “การขจัดปัญหาโต้แย้งระหว่างผู้ควบคุมงานกับ 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	500	คน	

สถานที่ โรงแรมอิมพีเรียล	ถนนวิทยุ	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2525	

หน้า	119

วันพฤหัสบดีที่ 5 ถึง วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2525

เหตุการณ ์ วสท.	จดัประชมุสมัมนาทางวชิาการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล	 

เรื่อง	 “วิศวกรรมงานท่อ	 ภาค	 2”	 มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	

400	คน	

สถานที่ โรงแรมเอเชีย	ถนนพญาไท	กรุงเทพฯ	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่35	ฉบบัที	่3	เดอืนมถินุายน	พ.ศ.	2525	



88 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2525
เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชิก	ทัศนศึกษา	เขื่อนเขาแหลม	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานที่ เขื่อนเขาแหลม	จังหวัดกาญจนบุรี	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	5	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	116	

สิงหาคม พ.ศ. 2525
เหตุการณ	์ ดร.สิริลักขณ์	จันทรางศุ	นายก	วสท.	ประกาศรายนามผู้บริจาคเงินให้กองทุนเพื่อก่อสร้างส�านักงานถาวร 

ของ	วสท.	เพิ่มเติม	ดังนี้	
	 1.	 คณะผู้เขียนเอกสารทางวิชาการวิศวกรรมโยธา	 เร่ือง	 “การท�าเข็มเจาะขนาดใหญ่”	 ประกอบด้วย	 

	 นายวิศาล	 เชาวน์ชูเวชช์	 นายชนันต์	 แดงประไพ	 นายสมชาย	 อัครพงศ์พิสัย	 นายณรงค์	 ทัศนนิพันธ	์ 
	 นายประสงค์	ธาราไชย	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	เป็นเงินจ�านวน	9,825	บาท		

	 2.		อาจารย์ครรชิต	ผิวนวล	200	บาท	
	 3.		นายวชิระ	หงส์มณี	1,000	บาท	
	 4.		ดร.สุรฉัตร	สัมพันธารักษ์	2,000	บาท	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	4	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	118	

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2525 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญ่ีปุ่น)	 

จัดบรรยายพเิศษเรือ่ง	“Modern	Telemetering	and	Tele-controlling”	โดย	Mr.Noboru	Satake	และ	
Mr.Toshio	Okada	จากบรษิทั	Fuji	Electric	จ�ากดั	ประเทศญีปุ่น่	การบรรยายคร้ังนีเ้ป็นภาษาญีปุ่น่	ได้รบั
การแปล	และอธิบายจาก	ดร.บัณฑิต	โรจน์อารยานนท์	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วม	 100	คน
สถานที่ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	ฉบับที่	5	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	117

วันจันทร์ที่ 29 ถึง วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดสัมมนาทาง

วิชาการเรื่อง	“การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับงาน
วิศวกรรมโยธา”	 มีห้างร้านน�าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
มาร่วมแสดง	และสาธิตการเขียนโปรแกรมงานวิศวกรรม
โยธาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมหลายยี่ห้อด้วยกัน

ผู้เข้าร่วม	 400	คน	
สถานที่ โรงแรมเอเชีย

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	6	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2525	



89
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 13 ถึง วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ วสท.	จดัการประชมุใหญ่ทางวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2525	 

เรื่อง	 “งานวิศวกรรมร่วมสาขาในอาคารสูง”	 โดย	 พลตรี 

ประมาณ	 อดิเรกสาร	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน 

เปิดงาน	ดร.สริลิกัขณ์	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	กล่าวรายงาน	 

นายกระจก	 ศุภกิจวิเลขการ	 เป็นประธานจัดงานครั้งนี้	

บริษัท	 คอนอีควิป	 จ�ากัด	 ได้น�า	 ALFAMATIC	 CRANE	

จากประเทศอิตาลีมาแสดงในงานได้รับความสนใจจาก

วิศวกร	และผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วม		

ประชุมเป็นจ�านวนมาก

สถานที่ โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	ฉบับที่	6	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2525	

หน้า	112

พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ นายประสงค์	ธาราไชย	ประธานสาขาวศิวกรรมโยธา	ผูแ้ทนจาก	วสท.	เข้าร่วมประชมุ	คณบดีวศิวกรรมศาสตร์	

8	 สถาบัน	 มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง	 “บทบาท	 และหน้าที่ของ	 กว.	 และ	 วสท.”	 ได้ข้อสรุปคือ	 กว.	

และ	 วสท.	 ควรจะร่วมมือกันให้ความรู้ตามมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง	หรือวิธีการ

ของ	กว.	และ	วสท.	ในการลงทะเบียนให้ครอบคลุมได้หลายสาขาวิชา	ผู้ขออนุญาตจาก	กว.	ควรจะเป็น

สมาชกิ	วสท.	มาก่อนด้วย	ในด้าน	วสท.	ควรจะร่วมมอืกบั	กว.	ให้มบีทบาทควบคมุจรรยาบรรณของวิศวกร 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	เป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง	ๆ 	รวบรวมความเดือดร้อนของ

วิศวกรในการจดทะเบียน	 เสนอ	กว.	พิจารณาแก้ไข	จากข้อเสนอนี้	 คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	 ได้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อศึกษาปัญหา	และวิธีการปรับปรุง	 พ.ร.บ.	 วิชาชีพวิศวกรรมแทนชุดเดิม

ของปี	พ.ศ.	2523-2524	ประกอบด้วย

	 1.	 นายกระจก	ศุภกิจวิเลขการ	 ประธาน

	 2.	 ศ.อรุณ	ชัยเสรี	 กรรมการ

	 3.	 รศ.ดร.ไพบูลย์	หังสพฤกษ์	 กรรมการ

	 4.	 รศ.ดร.โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	 กรรมการ

	 5.	 ผศ.ดร.ทวี	เลิศปัญญาวิทย์	 กรรมการ

	 5.	 นายทองติก	เถกิงวิทย์	 เลขานุการ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2525	หน้า	120		



90 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2525

เหตุการณ์ 	 ตามที่	 วสท.	 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ทางวิชาการ	 2	 ครั้งต่อปีนั้น	 ในปีนี้คณะกรรมการอ�านวยการ	 

ได้ก�าหนดใหม่เป็นปีละครั้ง	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	4	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	119	

พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ร่วมกับ	 IEEE	ส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องมือทางด้านวิศวกรรม	ตามมติ

เห็นชอบข้อเสนอของ	 ดร.อาชอ�าพล	 ขัมพานนท์	 ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ท่ีเสนอให้มีการ 

ส่งเสริมให้นิสิต	 นักศึกษา	 ประดิษฐ์เคร่ืองมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 โดยใช้แนวคิดใหม่	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ	มีหลักเกณฑ์ในการตัดสิน	ดังนี้	1.	ใช้แนวความคิดใหม่ของ

ผู้ท�าเอง	2.	เป็นประโยชน์	และมีความเชื่อถือได้ของการท�างานของเครื่องมือ	3.	มีผลทางตรงหรือทางอ้อม

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ/หรืออุตสาหกรรมของประเทศ		

	 ส�าหรับรางวัลมี	 3	 รางวัล	 คือ	 รางวัลที่	 1	 เป็นเงิน	 5,000	 บาท	พร้อมเกียรติบัตร	 รางวัลที่	 2	 เป็นเงิน	 

3,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	รางวัลที่	3	เป็นเงิน	2,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	4	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	119-120

พ.ศ. 2525

เหตุการณ	์ คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	(กว.)	ร่วมกับ	วสท.	ด�าเนินโครงการส�ารวจก�าลังคน 

ด้านวิศวกรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 5	 (พ.ศ.	 2525-2529)	 โดย	 กว.	 

ได้ส่งแบบสอบถามไปยังวิศวกรสาขาต่าง	 ๆ	 เพื่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรแต่ละบุคคล	 

เพื่อวางแผนพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ทั้งภาครัฐ	 

และเอกชน	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	5	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	117	

พ.ศ. 2525 

เหตุการณ ์ คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 หาสถานที่ท�าการใหม่ของ	 วสท.	 เนื่องจากสถานที่ท�าการในปัจจุบัน 

อาศัยตึกของคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มาเป็นเวลานานแล้วนั้นค่อนข้างจะคับแคบ	 

และมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�านวนมาก	 ส�าหรับสถานที่ใหม่ที่กรรมการอ�านวยการจะหาอาจเป็น 

อาคารชุด	(คอนโดมิเนียม)	ที่สมาชิกสามารถติดต่อได้สะดวกก็ได้	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	6	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	105	



91
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2525

เหตุการณ ์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	มคีณะกรรมการวชิาการ	6	สาขา	คณะกรรมการแต่ละสาขาได้จัดประชุม	

และสัมมนาทางวิชาการกันอย่างคึกคักตลอดปี	ประกอบด้วย		

	 1.	 สาขาวิศวกรรมโยธา	

	 2.		สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	

	 3.		สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

	 4.		สาขาวิศวกรรมเคมี	

	 5.		สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	

	 6.		สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	35	เล่มที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2525	หน้า	114	





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พุทธศักราช 2526-2535



94 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 23 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526
เหตุการณ	์ วสท.	 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น	 และฮ่องกง		

ในการนี้	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	มอบโล่ที่ระลึกแก่บริษัทก่อสร้าง 
ประเทศญี่ปุ่น	 และขอขอบคุณบริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	
บรษัิท	โตกวิ	คอนสตรคัชัน่	จ�ากดั	บรษัิท	คาจมิา	คอร์ปอเรชัน่	 
จ�ากัด	 บริษัท	 โยโกกาว่า	 บริดจ์	 เวอร์ค	 จ�ากัด	 สถาบัน
สถาปนกิและวศิวกรแห่งประเทศญีปุ่น่	บรษิทั	GEL	จ�ากัด	

	 บริษัท	Barchy-Soilclander	และคุณวิชิต	อุนนาทรวรางกูร	คุณประพัฒน์	บุญเหลือ	และ	Mr.Kenichi	
Tanaka	ที่เอื้อเฟื้อร่วมมือท�าให้การทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นผลส�าเร็จด้วยดี	

ผู้เข้าร่วม 68	คน
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	2	เมษายน	พ.ศ.	2526	หน้า	59-63

มีนาคม พ.ศ. 2526
เหตุการณ ์ วสท.	จดัพมิพ์หนังสอืเรือ่ง	“ข้อก�าหนดการตรวจสอบหม้อน�า้”	 

มีนาคม	พ.ศ.	2526	โดยคณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรม 
เครื่องกล	เพื่อจ�าหน่ายให้แก่สมาชิก	วสท.	ราคา	20	บาท	 
และบุคคลทั่วไป	ราคา	30	บาท	จ�านวน	24	หน้า		

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มที	่6	ธนัวาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	175	

มีนาคม พ.ศ. 2526 
เหตุการณ	์ วารสาร	Construction	Contract	News	และ	Building	Review	ฉบับ	April	1983	ที่พิมพ์ในฮ่องกง 

ได้เสนอข่าวการเยี่ยมชมงานก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น	 และฮ่องกงของคณะวิศวกรไทย	 น�าคณะโดย 
นายประสงค์	 ธาราไชย	 ประธานคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 เมื่อเดือนมีนาคม	 
พ.ศ.	2526

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	103

พ.ศ. 2526



95
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล	และสาขา 

วิศวกรรมเคมี	 วสท.	 ร่วมกับ	 วสท.	 ภาคใต้	 และคณะ

วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	จดัสมัมนา 

ทางวิชาการเรือ่ง	“การถ่ายเทความร้อน	มวล	และโมเมนตมั”	 

ดร.สิริลักขณ์	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	 กล่าวเปิดงาน	 

นายศรชียั	สวุรรณอตัต์	ประธาน	วสท.	ภาคใต้	กล่าวรายงาน	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มที	่2	เมษายน	พ.ศ.	2526	หน้า	100	

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	ร่วมกบั 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดการ

บรรยายเรื่อง	 “เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง”	 ได้รับการ

สนับสนุนจากบริษัท	ทวีกิจวิศวกรรม	จ�ากัด	บรรยายโดย	

Professor	T.Y.Lin	และ	Mr.Chow		

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มที	่3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	33	

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ วสท.	จดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2525	โดยม ี

นายเหลอื	สงวนพงษ์	รองอธบิดกีรมสรรพากร	เป็นวทิยากร	 

บรรยายเรือ่ง	“การประเมนิภาษรีายได้กบัผูป้ระกอบวชิาชพี 

วิศวกรรม”		โดยนายกระจก	ศกุกจิวเิลขการ	อปุนายก	วสท.	 

และนายบุญเยี่ยม	 มีศุข	 ประธานกรรมการวชิาการสาขา 

วิศวกรรมอตุสาหการให้การต้อนรบั	ดร.สิริลักขณ์	จันทรางศุ	 

นายก	วสท.	แถลงต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	ว่าได้รบั 

การตดิต่อจากสมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูภมัภ์ 

เพื่อสร้างส�านักงานถาวรของทั้งสองสมาคมร่วมกัน	ซึ่งได ้

ติดต่อขอเช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้แล้ว	 

คาดว่าคงจะไม่ขดัข้อง	ความคบืหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง

สมาคม	จะได้เสนอในโอกาสต่อไป	

สถานที	่ โรงแรมเอเชีย	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	2	เมษายน	พ.ศ.	2526	หน้า	99,	101-102



96 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

เหตุการณ์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	วสท.	จดัสมัมนา 

ทางวชิาการเรือ่ง	“โทรคมนาคมและอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์”	 

นายสมัคร	 สุนทรเวช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 

เป็นประธาน

สถานที่ โรงแรมดุสิตธานี

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	36	เล่มท่ี	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	103

วันพฤหัสบดีที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดการประชุมทางวิชาการ	 และนิทรรศการเร่ือง	

“การก่อสร้างฐานรากบนชั้นดินอ่อน”	

สถานที่ โรงแรมเอเชีย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 36	 เล่มที่	 4	 กันยายน	 พ.ศ.	 2526	 

หน้า	103,	105

วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัติ	กระทรวง

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และการพลังงาน	จัดการประชุม 

ทางวชิาการและนิทรรศการเร่ือง	 “บทบาทของการทดสอบ 

โดยไม่ท�าลาย”	 นายพิชัย	 รัตตกุล	 รองนายกรัฐมนตรี	 

ให้เกียรติร่วมงาน	

สถานที่ โรงแรมเอเชีย

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มที	่4	กนัยายน	พ.ศ.	2526	หน้า	108

วันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526

เหตุการณ ์ วสท.	จดัการประชมุใหญ่ทางวชิาการ	และงานแสดงนทิรรศการ 

ทางวิศวกรรม	และสถาปัตยกรรม	เรื่อง	“เทคโนโลยีใหม่

ในงานวิศวกรรม”	มีผู้เชี่ยวชาญ	และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก

ภายใน	และต่างประเทศร่วมงาน	ประมาณ	70	คน

สถานที	่ โรงแรมเอเชีย	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มที	่5	ตลุาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	123



97
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
เหตุการณ	์ วสท.	มีอายุครบ	40	ปี	พร้อมจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น	18,252	คน	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	196	

พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
เหตุการณ	์ วสท.	จดัพมิพ์หนังสอืเรือ่ง	“มาตรฐานการป้องกันอัคคภียั”	 

พิมพ์ครั้งที่	 1	 :	 เดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2526	 โดย 
คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย	ปี	2526	 
เพื่อจ�าหน่ายให้แก่สมาชิก	 วสท.	 ราคา	 100	 บาท	 และ 
บุคคลทั่วไป	ราคา	140	บาท	จ�านวน	216	หน้า

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 36	 เล่มที่	 6	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2526	 
หน้า	175	

วันจันทร์ที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2526
เหตุการณ์ 	 วสท.	จดัประชมุทางวชิาการระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้เรื่อง	“Recent	Development	of	Engineering	
Education”	 และน�าผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมโรงงาน
ไฟฟ้าบางปะกง	และโรงกลั่นน�้ามันไทยออยล์	

สถานที่ ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 37	 เล่มที่	 1	 กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2527	

หน้า	130

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2526
เหตุการณ	์ ในโอกาสที	่วสท.	เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการระดับ 

ภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ครั้งที่	 6	 (Sixth AEESEA	
Executive	 Committee	Meeting)	 วสท.	 ได้น�าคณะ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทัศนศึกษา

สถานที่ โรงไฟฟ้าบางปะกง	
ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 36	 เล่มที่	 6	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2526	 

หน้า	169-172			



98 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ ดร.สิริลักขณ์	จันทรางศุ	นายก	วสท.	เป็นประธานในพิธี

มอบทุนในโอกาสครบรอบ	10	ปี	 ของบริษัท	ผลิตภัณฑ์ 

ยางมะตอย	จ�ากดั		ได้มอบทนุการศกึษา	จ�านวน	5	ทนุ	ๆ 	ละ	 

4,000	 บาท	 แก่นิสิต	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ผ่านการคัดเลือกจาก	วสท.	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่36	เล่มที	่6	ธนัวาคม	พ.ศ.	2526	หน้า	191	

ธันวาคม พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง	 “ศัพท์วิทยาการวิศวกรรม

เครือ่งกล	วศิวกรรมการปรบัอากาศ”	ธนัวาคม	พ.ศ.	2526	 

โดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2525-2526	 ค�าศัพท์ภายในเล่มคัดเลือก

มาจากมาตรฐานของสมาคมวศิวกรการปรบัภาวะอากาศ	

และการท�าความเยน็แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	แปลโดย	

กาญจนา	ชวาลกร	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 เล่มท่ี	 2	 เมษายน	 พ.ศ.	 2527	 

หน้า	131	

พ.ศ. 2526

เหตุการณ์ วสท.	ขอแสดงความยินดีกับ	ศ.ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	ศ.ดร.ปกรณ์	อดุลย์พันธุ์	นายสุนันท์	บุญมีประเสริฐ	

นายประวิทย์	ดุ๊ก	และนายประสงค์	ธาราไชย	สมาชิก	วสท.	ผู้ได้รับเกียรติจากบริษัท	MARQUIS	WHO’S	

WHO	INC.	ท�าประวตัลิงตพีมิพ์ในหนงัสอื	WHO’S	WHO	In	THE	WORLD	เล่ม	6	(ประจ�าปี	ค.ศ.	1982-1983)

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2526	หน้า	109

พ.ศ. 2526

เหตุการณ	์ ดร.สิริลักขณ์	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	 มอบโล่ที่ระลึกแก่นายเสน่ห์	 ไทยเพชร	 กรรมการผู ้จัดการ	 

บริษัท	 ยางมะตอยไทย	 จ�ากัด	 ในโอกาสท่ีมอบทุนยางมะตอยไทยเพ่ิมเติมอีก	 100,000	 บาท	 แก่	 วสท.	 

เพื่อการศึกษาของนิสิต	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2526	หน้า	112



99
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2526 

เหตุการณ	์ จัดพิมพ์หนังสือ	 “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร”	

Design	of	Plumbing	Systems	ประพันธ์โดย	ดร.วริทธิ์	

อึ๊งภากรณ์	ราคา	100	บาท	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 36	 เล่มที่	 2	 เมษายน	 พ.ศ.	 2526	 

หน้า	95

พ.ศ. 2526

เหตุการณ์ 	 วสท.	จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2525	พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง	“ระบบโทรทัศน์และวิดิโอ

ตามสาย”	ร่วมบรรยายโดย	นายประมุท	สูตะบุตร	แห่ง	อ.ส.ม.ท.	นายอุดม	จะโนภาษ	สถานีโทรทัศน์ส ี

ช่อง	3	พลตรี	ประทีป	ชัยปาณี	เป็นพิธีกร

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	36	เล่มที่	2	เมษายน	พ.ศ.	2526

พ.ศ. 2526

เหตุการณ ์ วสท.	จดัพมิพ์หนงัสอืเรือ่ง	“ศัพท์วิทยาการพลงังาน	พลงังาน

แสงอาทติย์	พลงังานลม”	โดยคณะกรรมการวชิาการสาขา 

วศิวกรรมเครือ่งกล	เพือ่จ�าหน่ายให้แก่สมาชกิ	วสท.	ราคา	 

15	บาท	และบคุคลทัว่ไป	ราคา	20	บาท	จ�านวน	29	หน้า

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 36	 เล่มที่	 6	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2526	 

หน้า	175		



100 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 16 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2527

เหตุการณ์ วสท.	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน	

“CAFEO	2”	(2nd 	Conference	of	ASEAN	Federation	

of	Engineering	Organizations)	Theme	“Engineering	

Profession	and	the	Promotion	of	ASEAN	Industries”	

และน�าผูเ้ข้าร่วมประชมุไปเยีย่มชมโรงงานต่าง	ๆ 	หลายแห่ง	 

เช่น	โรงงานในเครือซิเมนต์ไทย	สระบุรี	โรงงานธานินทร์	

โรงงานศิริวัฒน์	และโรงไฟฟ้าบางปะกง	

สถานที่ ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 เล่มที่	 5	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2527	 

หน้า	144-145	

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2526	 

มีการอภิปรายเรื่อง	“ความคืบหน้าในการป้องกันน�้าท่วม

กรุงเทพมหานคร”	

ผู้เข้าร่วม	 200	คน	

สถานที่ ห้องประชุม	ราชตฤณมัยสมาคม	นางเลิ้ง

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	37	เล่มท่ี	2	เมษายน	พ.ศ.	2527	หน้า	147 

วันพุธที่ 2 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

เหตุการณ ์ วสท.	 ร่วมกบัคณะกรรมการป้องกนัอบุตัภิยัแห่งชาต	ิ (ก.ป.อ.)	 

จดัการประชมุวชิาการเร่ือง	“ความปลอดภยัในการใช้ก๊าซ 

เชือ้เพลงิ”	 โดย	พลเอกเปรม	 ตณิสลูานนท์	 นายกรฐัมนตรี	 

เป็นประธานเปิดงาน	ซึ่งมีนายบุญเยี่ยม	มีศุข	นายก	วสท.	

ให้การต้อนรับ	

ผู้เข้าร่วม	 300	คน	

สถานที่ ห้องประชุมใหญ่	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที	่37	เล่มที	่2	เมษายน	พ.ศ.	2527	หน้า	147

พ.ศ. 2527



101
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

กรกฎาคม พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ นายประสงค์	ธาราไชย	ปฏิคม	วสท.	ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 พาเพ่ือนสมาชิก	 วสท.	

และผูส้นใจศกึษาดงูานต่างประเทศ	ครัง้ที	่3	ล่องฟ้าสูย่โุรป	

5	ประเทศ	ฝรัง่เศส	สวติเซอร์แลนด์	เยอรมนั	เนเธอร์แลนด์	

เบลเยีย่ม	ดงูานป้องกันน�า้ท่วม	ขดุอโุมงค์	เทคโนโลยลี�า้ยคุ

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่37	เล่มที	่1	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2527	หน้า	128

วันพุธที่ 8 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ วสท.	จดัสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง	“การลดต้นทนุการผลติ 

ในอุตสาหกรรม”	 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม	 

นายจริาย	ุอศิรางกรู	ณ	อยธุยา	กล่าวเปิดงาน	และบรรยาย

ผู้เข้าร่วม	 200	คน

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่37	เล่มที	่5	ตลุาคม	พ.ศ.	2527	หน้า	146	

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2527

เหตุการณ์ 	 นายบญุเยีย่ม	มศีขุ	นายก	วสท.	และ	ดร.สมทิธิ	์ค�าเพ่ิมพูล	 

อุปนายก	วสท.	เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที	่37	เล่มที	่4	สงิหาคม	พ.ศ.	2527	หน้า	137

 

วันพุธที่ 29 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดการ

ประชมุ	และสมัมนาทางวชิาการเร่ือง	“ระบบและเคร่ืองมอื 

กลในการก่อสร้าง”	 นายด�ารง	 ลัทธพิพัฒน์	 รัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและการพลังงาน	กล่าว

เปิดงาน	และเยี่ยมชมร้านแสดงนิทรรศการในงาน	

ผู้เข้าร่วม	 280	คน

สถานที	่ โรงแรมเอเชีย	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่37	เล่มที	่5	ตลุาคม	พ.ศ.	2527	หน้า	146	



102 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ รศ.ดร.ปณิธาน	 ลักคุณะประสิทธิ์	 รองประธานคณะ

กรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	ได้น�าสมาชิก	 

วสท.	 เยี่ยมชมโครงการ	 และฟังการบรรยายโครงการ

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	เมืองนนทบุรี	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 เล่มท่ี	 5	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2527	 

หน้า	146	

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ วสท.	จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“โลหะในงานวิศวกรรม

เครื่องกล”	 นายพิชัย	 รัตตกุล	 รองนายกรัฐมนตรี	 กล่าว 

เปิดงาน	 และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ 

อ�านวยการ	วสท.	 	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 เล่มท่ี	 5	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2527	 

หน้า	146	

 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 

เหตุการณ	์ วสท.	 และ	 IEEE	 แห่งประเทศไทย	 จัดงานมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนิสิต	 และนักเรียน	 

ในระดับมหาวิทยาลัย	 และอาชีวะ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2527	 มีผู้ส่งเข้าประกวด	 7	 ราย	 ผลการตัดสินของ 

คณะกรรมการ	ดังนี้

	 -	 รางวัลที่	1	มี	1	ราย	ได้แก่	สิ่งประดิษฐ์ชื่อ	“การท�าให้ปราศจากเชื้อโรคของ	Hand	piece	โดยใช้เครื่อง 

	 ปล่อยประจุแบบเรืองแสงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ”	โดย	นายสมนึก	รงค์ทอง

	 -	 รางวัลที่	2	มี	2	ราย	ได้แก่	สิ่งประดิษฐ์ชื่อ	

	 	 “การออกแบบ	และสร้างเครื่องก�าเนิดแรงดันอิมพัลส์	300	KV.	3	K	Jule”	โดย	นายมนตรี	ไทยมานะ	 

	 และนายสันติ	สุวิชาญวรสิน	

	 	 “หุ่นยนต์แสดง”	โดย	นายบุญยัง	พรหมไกรฤทธิ์	และนายนิวัต	พงษ์ศักดิ์	

	 -	 รางวัลชมเชย	มี	3	ราย	ได้แก่	

	 	 “แท่นเจาะอัตโนมัติ”	โดย	นายอนุพล	เซ็นสาสน์	

	 	 “การออกแบบและสร้างไดโอดแรงสูง	10	KV.”	โดย	นายก�าจร	วีรกาญจนา	

	 	 “เครื่องกรองเขม่าควันไฟฟ้า”	โดย	นายคมสัน	เพชรรักษ์

สถานที่ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	37	เล่มที่	4	สิงหาคม	หน้า	137



103
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสถาบนัวศิวกรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์แห่งประเทศไทย	จัดสัมมนาเร่ือง	“ระบบไฟฟ้าแรงสงู”	 

นายเกษม	จาติกวณิช	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นประธานในพิธีเปิด	

ผู้เข้าร่วม	 200	คน	

สถานที่ ห้องกิตติ	โรงแรมดุสิตธานี

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	37	เล่มที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2527	หน้า	146-147

วันพฤหัสบดีที่ 22 ถึง วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 จัดการประชุมใหญ่ 

ทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง	 “ความปลอดภัย 

ในงานวิศวกรรม”

ผู้เข้าร่วม	 350	คน

สถานที่ โรงแรม	ไฮแอทเซนทรัลพลาซ่า	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 เล่มที่	 6	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2527	 

หน้า	145

พ.ศ. 2527

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ	 APPLE	 II	 

เพื่อบริการสมาชิก	 วสท.	 และใช้ในกิจการ	 วสท.	 โดยใช ้

งบประมาณที่ได้จากการจัดประชุมทางวิชาการของ 

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 และสาขา

วิศวกรรมโยธา	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 ฉบับที่	 2	 เมษายน	พ.ศ.	 2527	 

หน้า	147	

พ.ศ. 2527 

เหตุการณ	์ นายอุดม	 จะโนภาษ	 กรรมการฝ่ายปฏิคม	 วสท.	 เปิดคอลัมน์	 “หน้าข่าวประชาสัมพันธ์”	 เพ่ือบริการ 

ข่าวย่อยแก่สมาชกิทีต้่องการให้วศิวกรรมสารเป็นส่ือเผยแพร่ข่าวสาร	ไปยงัสมาชกิ	เช่น	ข่าวประชมุ	สมัมนา	

ข่าวรับสมัครพนักงาน	ข่าวฝึกอบรม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	37	เล่มที่	3	มิถุนายน	พ.ศ.	2527	หน้า	181



104 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2527 

เหตุการณ์ 	 วสท.	 จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง	 “การวิเคราะห์โครงสร้าง”	 

แต่งโดย	รศ.ดร.ปณิธาน	ลักคุณะประสิทธิ์	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 37	 เล่มที่	 4	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2527	 

หน้า	121	



105
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 4 ถึง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

เหตุการณ ์ วสท.	ร่วมกบั	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	 

และ	UNSECO	จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	“เทคโนโลยี

เครือ่งมอืกล	และแม่พมิพ์โลหะ”	นายจริาย	ุอศิรางกรู	ณ	อยธุยา	 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นประธานในพิธี

สถานที่ ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 38	 เล่มที่	 1	 กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2528	

หน้า	145

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานประชุม	“Recent	Advance	in	Structural	

Engineering”	นายปรีดา	พัฒนถาบุตร	 รัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวิทยาลัย	เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม		

สถานที่ โรงแรมนารายณ์	

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	40	

วันอาทิตย์ที่ 7 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	 น�าสมาชิก	 และผู้สนใจ	 ทัศนศึกษาดูงานโรงงาน

ประเทศไต้หวัน	เกาหลี	และญี่ปุ่น

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 2	 เมษายน	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145

พ.ศ. 2528



106 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	จดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2527	มกีาร 

อภิปรายพิเศษเรื่อง	 “เศรษฐกิจปัจจุบัน	 ในทรรศนะของ 

วิศวกร”	 โดยนายเกษม	 จาติกวณิช	 ผู้ว่าการ	 การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และดร.อาณัติ	 อาภาภิรม	 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	 ดร.ทองฉัตร	 หงศ์ลดารมภ์ 

ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	เป็นพิธีกร	

สถานที่ ห้องประดิพัทธภูบาล	ราชตฤณมัยสมาคม

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่38	เล่มที	่3	มิถุนายน	พ.ศ.	2528	หน้า	145

วันพุธที่ 15 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จดัอบรม

เรื่อง	“ไมโครคอมพิวเตอร์ส�าหรับวิศวกรรมโยธา”	โดยมี	

พ.ต.ประพัฒน์	อทุโยภาศ	และอาจารย์ต่อตระกลู	ยมนาค	

เป็นผู้บรรยาย

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีท่ี	38	เล่มท่ี	3	มถุินายน	พ.ศ.	2528	หน้า	145

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ ดร.สริลิกัขณ์	จนัทรางศ	ุเป็นประธานแถลงข่าวจดังานประชุม 

แลกเปล่ียนความรูท้างวิชาการระหว่างผู้เช่ียวชาญชาวไทย- 

ญีปุ่น่	เรือ่ง	“Recent	Advance	in	Structural	Engineering”

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มท่ี	 2	 เมษายน	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145	

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมประชมุสมาชกิครัง้ปฐมฤกษ์ของชมรมการตรวจ

สอบและทดสอบโดยไม่ท�าลาย	(สมท.)	

สถานที่ ส�านักงานการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 4	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145	



107
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 6 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชกิ	และผูส้นใจทศันศกึษาจนีแดง-ฮ่องกง	เข้า

เยี่ยมชมงานก่อสร้างอาคารสูงอุตสาหกรรมที่กรุงปักกิ่ง	

เซี่ยงไฮ้	และฮ่องกง	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 38	 เล่มท่ี	 4	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145

กันยายน พ.ศ. 2528

เหตุการณ ์ วสท.	จดัพมิพ์หนงัสอื	“สญัญาจ้างงานบรกิารทางวศิวกรรม”	 

พิมพ์ครั้งที่	 1	 กันยายน	พ.ศ.	 2528	 โดยคณะกรรมการ

วชิาการวศิวกรรมโยธา	พ.ศ.	2527-2528	เพือ่จดัจ�าหน่าย

ในราคาเล่มละ	10	บาท	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 6	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	102

วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย	จัดการประชุมทางวิชาการ	“German	Technology	Symposium	

in	Thailand”	นายปรีดา	พัฒนถาบุตร	รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน		

สถานที่ โรงแรม	อินทรารีเจนท์	กรุงเทพฯ

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	38	เล่มที่	5	ตุลาคม	พ.ศ.	2528	หน้า	119

วันอังคารที่ 17 ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2528	เรื่อง	“การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกัน

ประเทศ”	 นายพิชัย	 รัตตกุล	 รองนายกรัฐมนตรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	 นายบุญเยี่ยม	 มีศุข	 

นายก	วสท.	ให้การต้อนรับ	

สถานที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม	โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล	พลาซ่า	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	38	เล่มที่	4	สิงหาคม	พ.ศ.	2528	หน้า	144



108 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2528

เหตุการณ ์ นายด�ารง	ลทัธพพิฒัน์	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการพลังงาน	 มอบเงินอุดหนุนกิจการของ	

วสท.	

สถานที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 3	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145

พ.ศ. 2528

เหตุการณ ์ วิศวกรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมกิจการ 

ของ	วสท.

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 4	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145

พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	 วสท.	 

น�าสมาชิกชมเขื่อนเชี่ยวหลาน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และ 

ชมโรงจักรพลังงานไอน�้า	 ที่อ�าเภอขนอมของการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 4	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145

พ.ศ. 2528

เหตุการณ	์ วสท.	 น�าสมาชิกเยี่ยมชมงานก่อสร้างสะพานแขวน 

ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	สายดาวคะนอง-ท่าเรือ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 38	 เล่มที่	 6	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2528	 

หน้า	145



109
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2529 

เหตุการณ	์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(เอไอที)	และ	Overseas	Construction	Association	of	Japan	ร่วมกบั	วสท.	

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	Association	of	Structural	Engineers	of	the	Philippines,	

Chinese	 Institute	of	Civil	and	Hydraulic	Engineering,	Hong	Kong	 Institution	of	Engineer,	

Indonesian	Society	of	Structural	Engineer,	The	 Institution	of	Engineers	Malaysia,	 Japan	

Society	of	Civil	Engineer,	Korean	Society	of	Civil	Engineers,	National	University	of	Singapore,	

Tongi-Ji	University	of	the	Philippines	จัดประชุมวิชาการแห่งเอเชียบูรพาครั้งที่	1	

สถานที่ โรงแรมอิมพีเรียล	กรุงเทพฯ

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	38	ฉบับที่	3	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2528	หน้า	21

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2529

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2528	พลตรี	 

จ�าลอง	 ศรีเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นองค์ 

ปาฐกในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2528	

สถานที่ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	กรุงเทพฯ	

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	42

วันเสาร์ที่ 3 ถึง วันเสาร์ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

เหตุการณ	์ กรรมการสวัสดิการ	วสท.	น�าสมาชิก	และผู้สนใจศึกษาดูงานก่อสร้างและนิทรรศการ	Expo’86	

สถานที่ ประเทศแคนาดา	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	102

วันศุกร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2529

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัแผนกวศิวกรรมโครงสร้าง	และการก่อสร้าง	เอ	ไอ	ท	ีจดัการฝึกอบรมเรือ่ง	“โครงสร้างวเิคราะห์

สมัยใหม่โดยไมโครคอมพิวเตอร์”	

สถานที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	101

พ.ศ. 2529



110 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบั	SEESEA	คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

กรมอตุนุยิมวทิยา	และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	 จดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเร่ือง	“Earthquake	Engineering	 

and	Hazard	Mitigation”

ผู้เข้าร่วม	 200	คน

สถานที่ หอประชุมใหญ่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	101

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529

เหตุการณ	์ วสท.	จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง	“ความรับผิดตามกฎหมายควบคุมอาคารของวิศวกร	และสถาปนิก”	

สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยพัฒนา

ผู้เข้าร่วม	 130	คน	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	101

พ.ศ. 2529 

เหตุการณ	์ วสท.	จัดโครงการเสริมทักษะวิศวกรด้านการบริหารหลักสูตรระยะยาว	100	ชั่วโมง	เป็นรุ่นแรก	

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	41



111
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 17 ถึง วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับ	บริษัท	เยนเนอรัล	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	และ	 

Netlon	Limited	แห่งประเทศองักฤษ	จดัสมัมนาเชงิวิชาการ 
เรื่อง	“ตาข่ายเสริมก�าลังดินในงานวิศวกรรมโยธา”	

ผู้เข้าร่วม	 180	คน
สถานที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	1	พ.ศ.	2530	หน้า	127

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	 น�าสมาชิก	 เยี่ยมชมโรงงานเครื่องจักรกลสยาม 

ผู้ผลิตเหล็กตัวสะพาน	 และการก่อสร้างสะพานแขวน 
พระรามเก้า

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	1	พ.ศ.	2530	หน้า	126

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาไทย	 และสมาคม

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	 จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	 
“การส่งเสริมและสนับสนุนวิศวกรไทย”	

สถานที่ ห้องประชมุคณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	1	พ.ศ.	2530	หน้า	127

วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย	 และ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จดัสมัมนา 
ทางวิชาการระดับชาติเรื่อง	 “เทคโนโลยีน�้าและน�้าเสีย”	
โดยมี	 ศ.อรุณ	 สรเทศน์	 อุปนายก	 วสท.	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดงาน

สถานที่ ห้องประชมุคณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2530	หน้า	125

พ.ศ. 2530



112 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530

เหตุการณ	 วสท.	จดัปาฐกถาเรือ่ง	“เศรษฐกจิไทยก้าวต่อไป”	ดร.อ�านวย	 

วีรวรรณ	ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก

สถานที่ โรงแรมรีเจนท์	กรุงเทพฯ

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	42	

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2530

เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2529	

ที่มา	 ภาพถ่าย	

วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2530

เหตุการณ	์ วสท.	จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการเรื่อง	“การบริหารพลังงาน”	และการแสดงนิทรรศการ		 	

“ENCON	87”	โดยมี	รัฐมนตรี	ศุลี	มหาสันทนะ	เป็นประธานเปิดการประชุม

สถานที่ โรงแรมเอเชีย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	101

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2530

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 ร่วมกับกองควบคุมอาคาร	 กรุงเทพมหานคร	 จัดการ

ประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“กฎหมายควบคุมอาคาร”	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	101

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 

เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดประชุม 

ทางวิชาการเรื่อง	“เทคโนโลยีส�าหรับการพัฒนาชนบท”	

สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	1	พ.ศ.	2530	หน้า	127



113
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชิก	และผู้สนใจศึกษาดูงาน	“โครงการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพ”
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	1	พ.ศ.	2530	หน้า	127

วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในงาน

วิศวกรรมโยธา”
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2530	หน้า	101

วันจันทร์ที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับแผนกการพาณิชย์	 สถานทูตออสเตรีย	 จัดสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ	 “Austrian	

Technology	Symposium”	
สถานที่ โรงแรมฮิลตัน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	2	พ.ศ.	2530	หน้า	135

วันพุธที่ 21 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	จัดสัมมนาเรื่อง	“Electrical	Power’87-	Quality	 

&	 Standard”	 โดยมีนายวิสิทธิ์	 น้อยพันธุ์	 เลขาธิการ	 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เป็นประธาน 
กล่าวเปิดงาน	มีบริษัท	ห้างร้าน	น�าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ผู้เข้าร่วม 	 200	คน	
สถานที่ ห้องราชเทวี	โรงแรมเอเชีย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที	่40	เล่มที	่6	ประจ�าปี	พ.ศ.	2530	หน้า	102	

วันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับหอการค้าไทย-เยอรมัน	จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง	 “German	 Technology	 Symposium”	 เพื่อ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ
เยอรมัน

สถานที่ โรงแรมอินทรา	ประตูน�้า	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2530	หน้า	33-62
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วันพุธที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับ	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย	 จัดสัมมนานานาชาติเร่ือง	 “Cable-Stayed	 Bridges”	 ได้รับการสนับสนุนจาก	
IABSE,	IBSE,	China	Civil	Engineering	Society	:	CCES,	JSCE,	CEAT	และ	TCA

สถานที่ โรงแรมรอยัล	ออคิด	เชอราตัน	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2530	หน้า	126

วันจันทร์ที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับ	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 จัดสัมมนานานาชาติเรื่อง	 “Ninth	 Southeast	 Asian	

Geotechnical	Conference”
สถานที่ โรงแรมอิมพีเรียล
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	101	

 
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาไฟฟ้า	 วสท.	 ร่วมกับสาขา 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย	 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย	 
จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง	 “Future	 Trend	 of	 Color	
Television”	โดยมี	Mr.K.Komada	General	Manager,	
Toshiba	Japan	เป็นวิทยากร	ในงานมีบริษัทที่ประกอบ	
และจ�าหน่ายโทรทัศน์สี	 ได้น�าเอาเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	ของ
โทรทัศน์สีมาแสดงในงานด้วย	

สถานที่ หอประชมุคณะวศิวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่40	เล่มที	่6	ประจ�าปี	พ.ศ.	2530	หน้า	103

พ.ศ. 2530 
เหตุการณ	์ วสท.	 มีส่วนจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้	 Mastic	 Asphalt	 ในงานปูผิวถนน

สะพานพระราม	 9	 (เปิดให้บริการเมื่อ	 5	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2530)	 เนื่องจากพื้นผิวถนนเป็นลอนลูกคลื่น 
หลังเปิดใช้งานได้ไม่นาน

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	42

พ.ศ. 2530 
เหตุการณ	์ ศ.ดร.ไวกูณฐ์	ชลิตพันธุ์	เลขาธิการ	วสท.	มอบเครื่องฉายแผ่นใส	(Overhead	Projector)	ให้รองอธิการบดี	

รศ.ดร.ติน	 ปรัชญพฤทธิ์	 เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนาของห้องประชุมอาคารวิทยพัฒนา	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 จากผู้เข้าร่วมอบรม	 “โครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร”	 รุ่นที่	 2	 และ	 วสท.	 ร่วมกัน
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บริจาค	 ในโอกาสพิธีเปิด	 ในการนี้ได้เชิญ	 ดร.มารวย	 ผดุงสิทธิ์	 กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	บรรยายเรื่อง	 ตลาดหุ้น	พร้อมกันนี้	 ดร.สิริลักขณ์	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	มอบรางวัล 
และวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	87	คน	

สถานที่ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	40	เล่มที่	4	ประจ�าปี	พ.ศ.	2530	หน้า	127

พ.ศ. 2530
เหตุการณ ์ วสท.	จัดพมิพ์หนังสอื	“เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรพัยากรน�า้”	 

แต่งโดย	 ดร.สมบูรณ์	 ลุวีระ	 พิมพ์ครั้งที่	 1	 พ.ศ.	 2530	
จ�านวน	313	หน้า	ราคาสมาชกิ	160	บุคคลทัว่ไป	220	บาท

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 40	 เล่มท่ี	 6	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2530	 
หน้า	100	

พ.ศ. 2530
เหตุการณ	์ วสท.	จัดพมิพ์หนังสอื	“คู่มอืการออกแบบระบบระบายน�า้เสยี 

และน�้าฝน”	แต่งโดย	รศ.ดร.ธงชัย	พรรณสวัสดิ์	 จ�านวน	
354	หน้า		ราคาสมาชิก	220	บุคคลทั่วไป	300	บาท

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 40	 เล่มท่ี	 6	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2530	 

หน้า	100	
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พ.ศ. 2530 

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมประชุม	 4	 สมาคมวิชาชีพ	 ปรึกษาหารือการส่งเสริม	 และสนับสนุนวิศวกร	 และสถาปนิกไทย 

ในงานก่อสร้างของประเทศ	

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	42	

พ.ศ. 2530

เหตุการณ	์ วสท.	จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	เช่น	สมอ.	กรมแรงงาน	กรมโยธา

ธิการ	ส�านักงานงบประมาณ	กรุงเทพมหานคร	เป็นต้น

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2530	หน้า	101

พ.ศ. 2530

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดท�าหนังสือท�าเนียบวิศวกรผู้ช�านาญงาน	 และ

บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย

ที่มา	 แผ่นปก	
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วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2531
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	น�าสมาชกิ 

ชมงานก่อสร้างห้องใต้ดนิลกึ	6	ชัน้	โครงการก่อสร้างอาคาร	 
International	Trade	Center	ครัง้ที	่1	ถนนเยาวราช	โดยมี	 
ศ.อรุณ	ชัยเสรี	เป็นผู้บรรยายแนะน�าโครงการ

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 41	 เล่มท่ี	 2	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531 
หน้า	100

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2531
เหตุการณ	์ วสท.	จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2530	เพื่อ

แถลงผลงานในรอบปีท่ีผ่าน	 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง	“วิศวกรกบัการบรหิาร”	จากนายพารณ	อศิรเสนา	ณ	อยธุยา	 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	

สถานที่ ห้องประดพิทัธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที	่41	เล่มที	่2	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	103	

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2531
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดศึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก 

ถนนพระรามเก้า	ถนนวิทยุ	ผู้มีสนใจเข้าร่วมดูงาน	50	คน	
โดยได้รบัเกยีรตจิากนายนคิม	ปราชญ์นคร	และนายอรวทิย์	 
เหมะจุฑา	เป็นผู้บรรยายสรุป	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่41	ฉบบัที	่3	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	102	

วันจันทร์ที่ 16 ถึง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
เหตุการณ ์ วสท.	ร่วมกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม	จดัอบรมเรือ่ง	“น�า้เสีย”	 

โดยมนีายพศิาล	คงส�าราญ	อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม	
เป็นประธานในพิธีเปิด	 และ	 ศ.ดร.ไวกูณฐ์	 ชลิตพันธุ์	 
นายก	วสท.	มอบวุฒิบัตร	

สถานที่ ห้องประชุม	 209	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่41	เล่มที	่3	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	102	

พ.ศ. 2531



118 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
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วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ	และสมาคมสถาปนิก

สยามฯ	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “ทางรอดของอาคารผิดแบบ 

ผิดกฎหมายใน	กทม.”	

ผู้เข้าร่วม	 200	คน

สถานที่ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม	โรงแรมแลนด์มาร์ค

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 41	 เล่มท่ี	 3	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531	 

หน้า	102

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2531

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“ผลกระทบจากการสร้าง

เขื่อนน�้าโจนและทางเลือกอื่น	 ๆ”	 โดยมี	 ศ.ดร.สุรินทร์	

เศรษฐมานิต	เป็นประธานที่ประชุม	

สถานที่ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 41	 เล่มท่ี	 3	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531	 

หน้า	103

วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การออกแบบพื้นระบบ	 Post-

Tensioned	Flat	Slab”	โดยมี	ศ.ดร.ไวกูณฐ์	ชลิตพันธุ์	

นายก	วสท.	เป็นประธาน

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 41	 เล่มท่ี	 4	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531	 

หน้า	103

วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2531

เหตุการณ	์ วสท.	จัดทัศนศึกษา	 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ขนส่งใต้น�้า	

และงานการก่อสร้างตึกแบงค์ออฟไชน่า”	

สถานที่ ประเทศฮ่องกง	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 41	 เล่มท่ี	 4	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531	 

หน้า	103
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วันพุธที่ 20 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2531

เหตุการณ	์ จัดอบรม	“การดูแล	และการปรับปรุงคุณภาพน�้าในสระ

ว่ายน�้า”	จัดโดยกรมอนามัยร่วมกับ	วสท.	

ที่มา	 ภาพถ่าย

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531

เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชกิ	และผูส้นใจ	ทัศนศกึษาโรงงานของบริษทั	

อาหารสยาม	จ�ากัด	และบริษัท	ไทยเพรสซิเด้นฟู้ด	จ�ากัด

สถานที่ จังหวัดชลบุรี	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 41	 เล่มท่ี	 6	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531	 

หน้า	100

พ.ศ. 2531

เหตุการณ	์ วสท.	 ได้รับเกียรติให้คัดเลือกบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเข้าร่วมออกแบบ	 และเตรียมการโครงการก่อสร้าง 

ศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาร่วมกับฝ่ายสถาปนิก	และวิศวกรญี่ปุ่น	คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย

	 1.	 ศ.อรุณ		สรเทศน์	 อุปนายก	คนที่	2	 ประธาน

	 2.	 ผศ.ดร.ไกรวุฒิ		เกียรติโกมล	 ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา	 กรรมการ

	 3.	 นายสวาสดิ์		ปุ้ยพันธวงศ์	 ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 กรรมการ

	 4.	 ศ.ดร.ปรีดา		วิบูลย์สวัสดิ์	 ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 กรรมการ

	 5.	 รศ.ดร.วรศักดิ์		กนกนุกุลชัย	 สาราณียกร	 กรรมการเลขานุการ

	 6.	 นายทองติก		เถกิงวิทย์	 ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	3	ประจ�าปี	พ.ศ.	2531	หน้า	102



120 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 11 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบั	สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และมหาวทิยาลยัโตเกยีว	จดัการประชุม

วิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้าง	และการก่อสร้างแห่งเอเชียบูรพา	และแปซิฟิค	ครั้งที่	2	(The	Second	Asia	

Pacific	Conference	on	Structural	Engineering	&	Construction	(EASEC-2)	เนื่องจากประสบความ

ส�าเร็จในการจัดประชุมครั้งแรก	(EASEC-1)	ที่กรุงเทพมหานคร	

สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	41	เล่มที่	2	พ.ศ.	2531	หน้า	101

วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ วสท.	จดัสมัมนา	“The	Utilization	of	Non-Destructive	

Testing	in	Thailand”

สถานที่ อาคารวิทยพัฒนา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ผู้เข้าร่วม 	 75	คน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	1	พ.ศ.	2532	หน้า	101

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ ์ จดัท�า	“วารสารทางวชิาการ	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 

ในพระบรมราชปูถมัภ์”	ใช้ชือ่ภาษาอังกฤษว่า	“Technical	

Journal	of	The	Engineering	Institute	of	Thailand”	

ปีที่	1	ฉบับที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2532	โดยมี	ดร.วรศักดิ์	

กนกนุกุลชัย	เป็นประธานคณะกรรมการสาราณียกร	

ที่มา	 วารสารทางวิชาการ	ปีที่	1	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2532	

พ.ศ. 2532



121
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงม ี

พระมหากรุณาธิคุณให้คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2531-2532	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวาย 

เกยีรตบัิตร	พร้อมน�านสิติ	นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์	

เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี			

วัตถุประสงค	์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ	 และพระปรีชาสามารถทางด้าน

วิศวกรรม	 ในโอกาสที่ทรงรับเป็นองค์สมาชิกกิตติมศักด์ิ

ของ	 วสท.	 และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

ศกึษาและวจิยัทางด้านวศิวกรรมศาสตร์	ในพระราชปูถมัภ์	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

สถานที่ กรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ที่มา  โยธาสาร	ปีที่	2	ฉบับที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2533	ภาพปก	

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	

พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ	 ม.ว.ก.	 ประดิษฐาน

บนเหรียญรางวัลเรียนดี	 ของกองทุนเพ่ือการศึกษาและ

วิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 ให้น�านิสิต	 นักศึกษา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญ

รางวัลเรียนดีทุกปี	

ที่มา หนงัสอืกองทนุเพือ่การศึกษาและวจิยัทางด้านวศิวกรรมศาสตร์	 ในพระราชปูถมัภ์	 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	 

สยามมกุฎราชกุมาร	พ.ศ.	2551	หน้า	13	

วันจันทร์ที่ 10 ถึง วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “ความก้าวหน้าในงานคอนกรีต”	 

มีผู้สนใจเข้าร่วม	150	คน	

สถานที่ โรงแรมเอเชีย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	2	พ.ศ.	2532	หน้า	102	



122 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2532
เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2531	
ผู้เข้าร่วม	 150	คน	
สถานที่ ห้องประดพัิทธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	2	พ.ศ.	2532	หน้า	102	

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ถึง วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
เหตุการณ	์ ศ.ดร.ไวกณูฐ์	ชลติพนัธุ	์นายก	วสท.	น�าสมาชกิ	วสท.	ดงูาน 

ก่อสร้าง	 Spectrum	Center	 เป็น	Hall	 อเนกประสงค์
ส�าหรับจัดประชุม	 จัดคอนเสิร์ต	 แข่งกีฬา	 และดูงาน
ก่อสร้าง	 โรงแรม	 Pears	 และ	 Tropicana	 Complex	 
ณ	เมอืง	Gol	ดูงานที	่Bergen	High	Technology	Centre, 
Ltd	 เป็นศูนย์วิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์	 ณ	 เมือง	
Bergen	ประเทศนอร์เวย์	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	3	พ.ศ.	2532	หน้า	102	

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
เหตุการณ	์ วสท.	 ร ่วมกับกองอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรมอนามัย	

กระทรวงสาธารณสุข	 จัดสัมมนาเร่ือง	 “ผู้ประกอบการ 
ท�าการบรรจ	ุการสะสมสารเคมป้ีองกัน	และก�าจดัศตัรพูชื”	 
โดยมีนายแพทย์รัชชัย	 มุ ่งการดี	 อธิบดีกรมอนามัย	 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	4	พ.ศ.	2532	หน้า	100

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2532
เหตุการณ	์ วสท.	 น�าสมาชิกชมโครงการก่อสร้าง	 “International	 

Trade	 Center”	 โดยมีนายปรีดา	 ต้ังอุทัยศักด์ิ	 เจ้าของ
โครงการ	นายถวัลย์ศักดิ์	มีสมกลิ่น	จาก	Balfour	Beatty	
Thai	Limited	(BBT)	ให้การต้อนรับ	พร้อมฟังการบรรยาย
จาก	 ศ.อรุณ	 ชัยเสรี	 เกี่ยวกับการก่อสร้างห้องใต้ดินลึก	 
6	ชัน้	โดยใช้	Diaphragm	Wall	และ	Top	Down	Construction 

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	4	พ.ศ.	2532	หน้า	100	



123
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสด็จฯ	

เปิดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ�าปี	 พ.ศ.	 2532	 

เรื่อง	 “เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรม”	 จัดขึ้นระหว่าง

วันที่	 26-28	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2532	 มีบูธนิทรรศการจาก

บริษัทชั้นน�าของประเทศกว่า	 100	 บูธ	 มีผู้สนใจเข้าร่วม

นิทรรศการกว่า	10,000	คน

สถานที	่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	โรงแรมเซ็นทรัล	พลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	

ที่มา		 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	44

วันพุธที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 จัดอบรมเร่ือง	 “ไฟฟ้าก�าลังในงานอุตสาหกรรม”	 

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม	112	คน	

สถานที่ อาคารวิทยพัฒนา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	6	พ.ศ.	2532	หน้า	101

วันอังคารที่ 12 ถึง วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 และ 

คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเคม	ีจดัการประชมุ

ทางวิชาการร่วมสาขาเรื่อง	 “การถ่ายเทความร้อน	 มวล	

และโมเมนตัม’32”	

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	6	พ.ศ.	2532	หน้า	101

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	เข้าเฝ้าฯ	สมเดจ็พระเทพ 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทูลเกล้าฯ	ถวายเกียรติ

บัตรสมาชกิกติตมิศกัดิ	์วสท.	เพือ่ประกาศเกยีรตคุิณ	และ

พระปรีชาสามารถทางด้านวิศวกรรม	

สถานที่ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	

ที่มา  วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	2	พ.ศ.	2533	หน้า	9	



124 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	วสท.	ร่วมกบั	 

สถาบันวิศวกรไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	 

จัดประชุมวิชาการเรื่อง	“Electro	Technology’89”	

ผู้เข้าร่วม	 150	คน

สถานที่ ห้องราชเทวี	โรงแรมเอเชีย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	42	เล่มที่	6	พ.ศ.	2532	หน้า	102

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532

เหตุการณ	์ คณะกรรมการพลงังาน	และเพิม่ประสทิธภิาพ	วสท.	ร่วมกับ 

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย	 จัดปาฐกถาเรื่อง	

“TOD	RATE”

ผู้เข้าร่วม	 225	คน	

สถานที่ หอประชมุคณะวศิวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 42	 เล่มที่	 6	 พ.ศ.	 2532	 หน้า	 102 

พ.ศ. 2532 

เหตุการณ	์ นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

บริษทั	ปนูซิเมนต์ไทย	จ�ากดั	เป็นองค์ปาฐกบรรยายให้แก่

วิศวกรด้านการบริหาร	การจัดการ

สถานที่ ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	44	



125
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2533 

เหตุการณ์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“แนวทางการแก้ไขปัญหาวัสดุ

ก่อสร้างขาดแคลน”	 ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ	 โดยมี	 ศ.ดร.นิวัตต์	 ดารานันทน์	 เป็นประธาน 

ที่ประชุม	

สถานที่ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	2	พ.ศ.	2533	หน้า	100

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จดัประชมุ 

โต๊ะกลมเรือ่ง	“แผ่นดินไหว	และผลกระทบต่อสิง่ปลกูสร้าง”

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	2	พ.ศ.	2533	หน้า	100

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง	Dr.	Michael	Sargent,	

President	of	the	Institution	of	Engineer,	Australia	

(IE	Aust)	และ	น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	วสท.	

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้สมาชิกทั้ง	 2	 สถาบัน	 ได้รับ

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดย

สถาบันทั้งสอง	 มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม			

สถานที่ Heritage	Club	กรุงเทพฯ

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	2	ฉบับที่	2	พฤษภาคม	พ.ศ.	2533	แผ่นปก

พ.ศ. 2533



126 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2532	โดยเชิญ	 

พล.ต.จ�าลอง	ศรเีมอืง	ผูว่้าราชการกรงุเทพฯ	มาบรรยายพเิศษ 
เร่ือง	“นโยบายการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรงุเทพมหานคร	 
และปริมณฑล”	 น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	
เป็นประธานในงานมอบโล่	 และใบประกาศเกียรติคุณ
แก่กรรมการที่มีผลงานดีเด่น	 และรับมอบเงินบริจาค	
600,000	บาท	จากนายณรงค์	ทัศนนิพันธ์	บริษัท	ซีฟโก้	
จ�ากัด	เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่ท�าการ	วสท.	

สถานที่ ห้องประดพัิทธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่มา โยธาสาร	ปีที่	2	ฉบับที่	2	พฤษภาคม	พ.ศ.	2533	หน้า	2

วันศุกร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ นายประสงค์	ธาราไชย	กรรมการโครงการ	วสท.	น�าสมาชิก	 

และผู้สนใจศึกษาดูงานการสร้างส่ิงปลูกสร้างใต้ดิน 
ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 และชมนิทรรศการวัสดุก่อสร้าง	
SIBEX’90	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	3	พ.ศ.	2533	หน้า	109

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 มุกตพันธุ์	 จัด 

ปาฐกถาพิเศษเพื่อหารายได้สมทบทุน	 มูลนิธิศาสตราจารย	์ 
ดร.ชยั	มกุตพนัธุ	์เพือ่สนบัสนนุการศึกษาและการวจิยัทางด้าน 
วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์	 มีผู้บริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย	 รวมเป็นเงินประมาณ	 1.1	 ล้านบาท	
กรรมการจัดงานประกอบด้วย	

	 1.	 รศ.วิเชียร	เต็งอ�านวย		 เหรัญญิก	วสท.		 ประธาน
	 2.	 ดร.ยงยุทธ	แต้ศิริ	 กรมทางหลวง	 อนุกรรมการ
	 3.	 ดร.นพดล	เพียรเวช	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 อนุกรรมการ
	 4.	 ดร.สุรฉัตร	สัมพันธารักษ์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อนุกรรมการ
	 5.	 นายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์	 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	 อนุกรรมการ
ผู้เข้าร่วม	 444	คน
สถานที่ ห้องเพลินจิต	โรงแรมอิมพีเรียล		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	3	พ.ศ.	2533	หน้า	110	



127
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 จัดประชุมโต๊ะกลมเร่ือง	 “การทดสอบความรู้พื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาต	กว.”	
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	3	พ.ศ.	2533	หน้า	110

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบัน 

วิจัยสภาวะแวดล้อม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จัดการ
ประชุม	 “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 (Public	
Hearing)	เรื่องมลพิษทางน�้า”	

ผู้เข้าร่วม	 105	คน	
สถานที่ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที	่2	ฉบบัที	่4	เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2533	หน้า	3

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 จัด

อภปิรายเรือ่ง	“แนวทางการป้องกนัความเสยีหายจากการ 
ก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง”	 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย 
ประกอบด้วย	ดร.รชฎ	กาญจนะวณิชย์	นายมติ	ตั้งพานิช	 
ดร.เริงณรงค์	 รัตนปรีชาเวช	และนายวิบูลย์	ศรีประเสริฐ	
ดร.วิสุทธิ์	 ช่อวิเชียร	 ด�าเนินรายการ	 ได้รับการสนับสนุน
จาก	บริษัท	อาคเนย์ประกันภัย	จ�ากัด		

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อหาแนวทางป้องกันความเสียหายของอาคารข้างเคียง
สถานที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม	A	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	กรุงเทพฯ
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	4	พ.ศ.	2533	หน้า	118

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 
เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร่วมกับ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดบรรยาย

วิชาการเรื่อง	“เขื่อนปากมูลกับอีสานเขียว”	
สถานที่ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21	



128 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	 ท�าพิธีมอบเงิน

จ�านวน	863,464.55	บาท	จากการจัดงานปาฐกถาพิเศษ 

สดุดีร�าลึก	 ศ.ดร.ชัย	 มุกตพันธุ ์	 รวมท้ังผู้มีจิตศรัทธา 

ร่วมบริจาคแก่	 ดร.สิริลักขณ์	 จันทรางศุ	 ประธานมูลนิธิ	

ศ.ดร.ชยั	มกุตพันธุ	์เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์	พฒันาการศกึษา 

ด้านวิศวกรรมโยธา	ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป	

สถานที่ ส�านักงาน	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	4	พ.ศ.	2533	หน้า	118	

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ วสท.	 ท�าสัญญากับบริษัท	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จ�ากัด	 ให้เป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายหนังสือ	เอกสารวิชาการที่	วสท.	จัดพิมพ์	 

เพื่อให้หนังสือได้วางจ�าหน่ายอย่างแพร่หลาย	 โดยมี	

ดร.อาชอ�าพล	ขัมพานนท์	เลขาธิการ	วสท.	และนายทนง	

โชติสรยทุธ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษทั	ซีเอด็	ยเูคชัน่	จ�ากัด	

ร่วมลงนาม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	4	พ.ศ.	2533	หน้า	118

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จดัสมัมนา 

เรื่อง	“Micros	Silica	Technology	for	High	Strength	

Concrete”	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ	

Mr.Frank	Papworth	และ	Mr.Theodor	A.	Burge	ร่วมด้วย	 

ศ.ดร.เอกสิทธิ์	 ลิ้มสุวรรณ	 และนายจิตต์	 ลีลาวิวัฒน์	

บรรยาย	รศ.ดร.ไกรวฒุ	ิเกยีรตโิกมล	เป็นผูด้�าเนนิรายการ	

งานน้ีได้รบัเกียรตจิาก	น.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	นายก	วสท.	

เป็นประธานเปิดงาน	ได้รับการสนับสนุนจาก	บริษัท	ซิก้า	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

สถานที่ ห้องนวลจันทร์	โรงแรมอิมพีเรียล	กรุงเทพฯ				

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	2	สิงหาคม-ตุลาคม	พ.ศ.	2533	หน้า	9



129
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	 เป็นประธานเปิด

การแถลงข่าว	 “การสอบรับประกาศนียบัตร	 วสท.	 เพื่อ

เปิดโอกาสให้ช่างเทคนคิได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วิศวกรรมควบคุม	(กว.)	ประเภทภาคี

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	5	พ.ศ.	2533	หน้า	112	

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 จัด 

ประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	 “ประเทศไทยกับการมีดาวเทียม

เป็นของตนเอง”	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	5	พ.ศ.	2533	หน้า	112

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533   

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ	 จัดงาน	 Dinner	

Talk	 เรื่อง	 “ตึกถล่ม”	แก่บรรดาสถาปนิก	 วิศวกร	และ 

ผู้รับเหมาและนักธุรกิจร่วม	400	คน	 โดยมี	 ศ.ดร.นิวัตต์	 

ดารานนัทน์	เป็นประธาน	มผีูอ้ภิปรายทรงคุณวฒุทิางด้าน 

ก่อสร้างของเมืองไทยประกอบด้วย	

	 1.	 ศ.กฤษฎา	 อรุณวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 รองผู้ว่าราชการ 

	 กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายโยธา

	 2.	 ศ.อรุณ	ชัยเสรี	ประธานกรรมการ	บริษัท	อรุณ	ชัยเสรี	 

	 คอนซัลติ้ง	เอนยิเนียร์ส	จ�ากัด	

	 3.	 นายประสงค์	ธาราไชย	ประธานกรรมการโครงการ	วสท.

	 4.	 นายสืบศักดิ์	 พรหมบุญ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 

	 อินเตอร์	คอนซัลท์	จ�ากัด	

  และนายยอดเยี่ยม	 เทพธรานนท์	 ผู้ด�าเนินรายการ	 

	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	

สถานที่ โรงแรมอิมพีเรียล	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	5	พ.ศ.	2533	หน้า	113	



130 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	 น�าคณะกรรมการ

อ�านวยการ	เยีย่ม	วสท.	สาขาภาคใต้พร้อมฟังการบรรยาย
พิเศษ	3	เรื่อง	คือ“บทบาทของวิศวกร	และ	วสท.	สาขา
ภาคใต้”	“ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ 
ใน	 5	ปี	 ข้างหน้า”	 และเรื่อง	 	 “การออกแบบพื้นระบบ	
POST	TENSION”	

สถานที่ โรงแรมเจบี	จังหวัดสงขลา	
ที่มา  วศิวกรรมสาร	ปีที	่44	เล่มที	่4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21	

วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เสดจ็ฯ	

เปิดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ	 และแสดงนิทรรศการ
ทางวศิวกรรม	2533	(ENTECH’90)	ในวนัที	่1	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	 2533	 งานจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	 1-4	 พฤศจิกายน	 
พ.ศ.	2533		

วัตถุประสงค์ 	 เพ่ือน�าเสนอบทความวชิาการในแขนงต่าง	ๆ 	ของวศิวกรรม	
และเสนอเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ความก้าวหน้าในวงการวศิวกรรม	

สถานที่ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์	โรงแรมเซ็นทรลัพลาซ่า	
ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	 2	 ฉบับที่	 4	 เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2533	
หน้า	7	

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 จัด

ทศันศกึษาดงูานสภาพเขือ่นล�ามลูบน	อ�าเภอครบรุ	ีจังหวดั
นครราชสีมา	 น�าโดย	 ศ.ดร.นิวัตต์	 ดารานันท์	 อุปนายก	
วสท.	รศ.ดร.ไกรวุฒ	ิ เกยีรตโิกมล	ประธานคณะกรรมการ
วิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 ผศ.ดร.นพดล	 เพียรเวช	
ดร.ยุงยุทธ	 แต้ศิริ	 คณะกรรมการด้านปฐพีกลศาสตร	์

 เดินทางไปตรวจดูความเสียหายของตัวเข่ือน	 และรับฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์วิธีการแก้ไข	 และการ
ส�ารวจตัวเขื่อนหลังความเสียหาย	จากนายช่างกรมชลประทาน

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	2	ฉบับที่	6	พฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2533	หน้า	3-7



131
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 13 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2533	เรื่อง	“Electro	Technology’90	ร่วมกับ	IEEE	(Thailand	Section)”	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	23	

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2533 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชวีอนามยั	วสท.	จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	“คณุภาพอากาศในอาคาร”	โดย	 

Dr.Allan	H.Fray	และ	Mr.Artjur	E.Mcivor	ได้รบัการสนบัสนนุจาก	บริษัท	ชงิโกะเซล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	24

วันจันทร์ที่ 17 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2533 

เหตุการณ	์ วสท.	เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิศวกรรมเคมีแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2533	

สถานที	่ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนลตัล	กรุงเทพฯ	

ที่มา  วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	ฉบับที่	4	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21	

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2533

เหตุการณ ์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จดัประชมุโต๊ะกลมเรือ่ง	“พระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้าง”	

วัตถุประสงค์ 	 1.		เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวหน้ามีมาตรฐาน 

	 ทัดเทียมอุตสาหกรรมสาขาอื่น	ๆ	

	 2.		เพือ่ขอความคดิเหน็จากทีป่ระชมุว่า	พ.ร.บ.	การประกอบอาชีพของงานก่อสร้าง	พ.ศ.	2522	ซึง่ถกูระงบัใช้ 

	 ชั่วคราว	สมควรจะน�ากลับมาแก้ไขปรับปรุงใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม	

	 ก่อสร้างหรือไม่	อย่างไร

สถานที่ 	 ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา   	 โยธาสาร	ปีที่	3	ฉบับที่	2	พฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2534	หน้า	7	

พ.ศ. 2533 

เหตุการณ	์ วสท.	ท�าสญัญาความร่วมมอืทางด้านวชิาการกบั	The	China	Association	for	Science	and	Technology	

สถานที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	ฉบับที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21	



132 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดรายการ	 “พบช่าง”	 ออกอากาศทางช่อง	 7	 สี	 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์	 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง	 

งานวศิกรรมอย่างง่าย	ๆ 		การแก้ไขปัญหาในชวีติประจ�าวนั	

ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือปรึกษาวิศวกร	

ได้รับการสนับสนุนจาก	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	4	พ.ศ.	2533	หน้า	106	

พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับ	 IEEE	 สาขาประเทศไทย	 ร่วมกันจัดการ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์	 ของนิสิต	 นักศึกษา	 และนักเรียน 

ในระดบัมหาวทิยาลยั	และอาชวีศกึษา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2533	 

มีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด	5	ราย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	43	เล่มที่	5	พ.ศ.	2533	หน้า	112	

พ.ศ. 2533 

เหตุการณ	์ วสท.	 ด�าเนินการจัดหาสถานท่ีก่อสร้างส�านักงาน	 วสท.	 โดยส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์ 

ได้อนุญาตให้เช่าที่ดินในซอยเทพลีลา	39	ถนนรามค�าแหง	จ�านวน	2	ไร่

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21

พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ วสท.	ก่อตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์	ดร.ชัย	มุกพันธุ์

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21



133
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2533

เหตุการณ	์ วสท.	จัดประกวดหน่วยงานก่อสร้างดีเด่น	ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	และบริษัท	อาคเนย์

ประกันภยั	จ�ากัด	เป็นผูร่้วมจดังาน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2533	ปีแห่งการรณรงค์ด้านความปลอดภยัและสวสัดภิาพ

ของแรงงานก่อสร้าง	คณะกรรมการประกอบด้วย

	 1.	 ดร.วิสุทธิ์	ช่อวิเชียร	

	 2.		นายกิจจา	เล็กสุขุม

	 3.		นายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์

	 4.		นายอรวิทย์	เหมะจุฑา

	 5.	 นายเจริญ	จตุรศีล	

	 6.		นายมั่น	ศรีเรือนทอง

	 7.		นายทองติก	เถกิงวิทย์

วัตถุประสงค	์ เพื่อผลักดันหน่วยงานของรัฐออกมาตรการทางกฎหมาย	 เป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้าง	 และ 

เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ	 นักลงทุน	 ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 วิศวกร	 สถาปนิก	 ตระหนักถึงสวัสดิภาพของ

แรงงานก่อสร้าง	 ของสาธารณชนในสังคม	 และต่อสภาพสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและ 

สภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้างเป็นหลัก	

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	2	เมษายน	พ.ศ.	2533	หน้า	1

พ.ศ. 2533 

เหตุการณ	์ วสท.	จัดท�าต�ารา	เอกสารวิชาการ	ดังนี้

	 1.	 จัดพิมพ์หนังสือ	 “เครื่องสูบน�้า:	 การออกแบบ	 การใช้งาน	 และการบ�ารุงรักษา”	 จ�านวน	 1,000	 เล่ม	 

	 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

	 2.	 จดัพมิพ์เอกสารเรือ่ง	“การป้องกนับรรยากาศชัน้โอโซนของโลก”	จ�านวน	5,000	เล่ม	ได้รบัการสนบัสนนุ 

	 จาก	The	Federation	of	Swedish	Industries	

	 3.	 จัดพิมพ์หนังสือพื้นฐานการสื่อสาร	จ�านวน	2,000	เล่ม 
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	21



134 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2534
เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	วสท.	และคณะกรรมการ	

เข้าเยี่ยม	วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อชี้แจง
นโยบายการขยายงานด้านวชิาการ	เพือ่สนบัสนนุกจิกรรม
ของ	วสท.	สาขาภาคฯ	แก่	ดร.สมเจตน์	ทิณพงษ์	ผู้ว่าการ	
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ซึง่เป็นสมาชกิของ	
วสท.	ด้วย	มีการมอบเงินอุดหนุนแก่นายสุพล	เอื้ออนันต์	
ประธาน	 วสท.	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และมี
กิจกรรมอื่น	ๆ	อีก	ดังนี้

	 1.	 ศ.ดร.สมิทธิ์	 ค�าเพิ่มพูล	 อุปนายก	 วสท.	 ดร.สมเจตต์	 
	 ทิณพงษ์	ผูว่้าการ	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
	 บรรยายเรือ่ง	“การพฒันาภาคอสีานสู่ความเป็นนกิส์”	 
	 ในวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.	2534	

	 2.	 ดร.อาชอ�าพล	ขัมพานนท์	เลขาธิการ	วสท.	บรรยายเรื่อง	“กฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม	(กว.)”	 
	 มีผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยายกว่า	300	คน

	 3.	 ศ.ดร.สมทิธิ	์ค�าเพิม่พลู	ให้สมัภาษณ์สถานวีทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(สทท.)	ช่อง	4	จังหวดัขอนแก่น 
	 คณะ	วสท.	เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า	และสถานีก๊าซของ	ปตท.	

สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2534	หน้า	105-106

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมโต๊ะกลมเร่ือง	 “การเพ่ิมจ�านวนสมาชิก	

วสท.	สาขานสิตินกัศกึษา”	ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย	 
คณบดี	 ตัวแทนคณบดี	 นิสิต	 นักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาท่ัวประเทศ	 โดยมี	 ศ.ดร.นิวัตต์	 ดารานันทน์	
อุปนายก	 วสท.	 เปิดการประชุม	 ร่วมด้วย	 รศ.ดร.สุศักดิ์	
ทองธรรมชาติ	ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการ	ระเบียบและข้อจ�ากัดต่าง	ๆ 	ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา	และเพิ่มจ�านวน
สมาชิก	วสท.	ที่เป็นนิสิตนักศึกษา

สถานที่ ห้อง	213	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	ฉบับที่	2	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2538	หน้า	102

พ.ศ. 2534



135
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 26 ถึง วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2534

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดการ

ประชมุสมัมนาเร่ือง	“งานฐานราก	และงานก่อสร้างใต้ดนิ”	 

งานนีม้ผีูป้ระกอบการท่ีเกีย่วข้องสนใจเข้าร่วมงาน	473	คน	 

โดยมี	ศ.ดร.สมิทธิ์	ค�าเพิ่มพูล	อุปนายก	วสท.	 ให้เกียรติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	

สถานที่ ห้องกิ่งเพชร	โรงแรมเอเชีย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2534	หน้า	113	

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2534   

เหตุการณ	์ น.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	 และ	 รศ.ดร.สุศักดิ์	 

ทองธรรมชาติ	 ประธานคณะกรรมการวิชาการสาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า	นายประสงค์	ธาราไชย	กรรมการโครงการ	

และนายกติต	ิวสิทุธริตันกลุ	บรรณาธกิาร	เยีย่มเยยีน	และ

ประชุมร่วมกับ	 วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 เพ่ือสร้างความ 

ใกล้ชดิระหว่างกรรมการสาขาภาค	และปัญหาการด�าเนนิการ 

ของสาขาภาค	และก่อให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น	

สถานที่ โรงแรม	เอมเพรช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 44	 เล่มท่ี	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2534	 

หน้า	115

  

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2534

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2533	 

โดยมี	 น.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	 กล่าวเปิด 

การประชุม	 และมีการบรรยายพิเศษเร่ือง	 “เมื่อวิศวกร 

มาเป็นนักการเมือง”	โดย	ดร.สุบิน	ปิ่นขยัน	

สถานที่ ห้องกิ่งเพชร	โรงแรมเอเชีย

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 44	 เล่มที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2534	 

หน้า	115	



136 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จัดประชุมวิชาการการประหยัดพลังงาน 

ภาคขนส่ง	เรือ่ง	“รถไฟฟ้าทางเลอืกหลักของการแก้ไขปัญหาใน	กทม.”	และการบรรยายพิเศษโดย	นายวรีะ	 

สุสังกรกาญจน์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นทางวิชาการ	 ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชน 

ที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจในการที่จะให้มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เป็นรูปธรรมโดย 

เร่งด่วนในกรุงเทพมหานคร

สถานที่ ห้องประชุมสารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2534	หน้า	122

วันศุกร์ที่ 17 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชกิ	และผูส้นใจ	ทศันศกึษาดงูานก่อสร้าง	และ 

งานนิทรรศการอุปกรณ์การก่อสร้าง	INTERMAT’	91	ชม

การก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน	5	ชั้น	อยู่ใต้ถนน	4	เลน	

ในกรุงปารีส	ก่อสร้างโดย	BACHY-GTH	Joint	Venture	

สถานที่ ประเทศฝรั่งเศส	สวิสเซอร์แลนด์	และเยอรมันนี	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 44	 เล่มที่	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2534	 

หน้า	123

วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 

เหตุการณ	์ วสท.จัดการประชุมทางวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าประจ�าปี	พ.ศ.	2534	โดยมี	นายวีระ	สุสังกรกาญจน์	 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นประธานในพธิเีปิดงานนทิรรศการ	และ	น.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	 

นายก	วสท.	เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม	

สถานที่ ห้องประชุม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	6	มิถุนายน		พ.ศ.	2534	หน้า	122

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 เข้าส�ารวจหาสาเหตุ	 และความเสียหายอาคารรีเจ้น	 

รัชดาพังทลาย	 เมื่อคืนวันที่	 9	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2534	 ได้เกิดเหตุพ้ืนอาคารบางส่วนของตึกถล่มลงมา 

ระหว่างการก่อสร้าง	ซอยอินทามระ	49	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	3	ฉบับที่	4	กันยายน-พฤศจิกายน	พ.ศ.	2534	แผ่นปก		



137
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

เหตุการณ์ วสท.	 จัดสัมมนาปัญหาวิศวกรรม	 ครั้งที่	 1	 ร่วมกับ

หนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ	เรื่อง	“ตึกระฟ้าท้าอนาคต”

ที่มา ภาพถ่าย	

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 น�าทีมโดย	 ศ.ดร.นิวัตต์	 ดารานันทน์	 อุปนายก	 วสท.	 

ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ	รองประธานฯ	น�าสมาชิกกว่า	100	คน	ดูงานก่อสร้างโครงการทางด่วนขั้นที่	2	

ตอนประชาชืน่-ย่านพหลโยธนิ	ได้รบัการต้อนรบัและบรรยายสรปุจากวศิวกรโครงการ	บรษิทั	อติาเลยีนไทย	 

ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ที่มา โยธาสาร	ปีที่	3	ฉบับที่	4	กันยายน-พฤศจิกายน	พ.ศ.	2534	หน้า	12-13

 

 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	เข้าตรวจสอบทีเ่กดิเหตุเพ่ือหาสาเหตุ	และความเสยีหาย	 

พื้นอาคารจอดรถของห้างคลังพลาซ่า	 (ตั้งอยู่ที่ถนนจอมสุรางค์	 จังหวัดนครราชสีมา)	 ซึ่งอยู่ระหว่าง 

การก่อสร้างพังทลายลงมา		 	

ที่มา โยธาสาร	ปีที่	3	ฉบับที่	4	กันยายน-พฤศจิกายน	พ.ศ.	2534	หน้า	6-8

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	น�าทีม 

โดย	ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ	รองประธานฯ	น�าสมาชิก 

กว่า	100	คน	ดูงานโครงการก่อสร้างสะพานพระรามหก

แห่งใหม่	

ที่มา โยธาสาร	ปีที	่3	ฉบบัที	่4	กนัยายน-พฤศจกิายน	พ.ศ.	2534  

หน้า	14-16



138 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2534

เหตุการณ	์ วสท.	จดังานแสดงความยนิดแีก่	ศ.อรณุ	ชยัเสร	ีวฒุสิมาชิก	

วสท.	 และอดีตอุปนายก	 วสท.	 เนื่องในโอกาสที่ได้รับ

พระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์	 ดุษฎีบัณฑิต

กติติมศกัด์ิจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โดยม	ีน.ต.ก�าธน	

สนิธวานนท์	นายก	วสท.	ให้เกยีรติเป็นประธาน	มผีูร่้วมงาน 

กว่า	300	คน	ซึ่งรายได้จากการจัดงาน	ม.ล.รจิต	เกษมศรี	

 ได้มอบให้กบักองทนุก่อสร้างอาคาร	วสท.	ด�าเนินงานต่อไป

สถานที	่ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 44	 เล่มที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2534	 

หน้า	114

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 

เหตุการณ	์ วสท.	จัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“การพิจารณาปรับปรุงค่าบริการวิชาชีพ	และจรรยาบรรณ”	

สถานที่ ห้องประชุม	213	ตึก	3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2534	หน้า	113

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2534

เหตุการณ์ วสท.	จดัรายการพบนกัข่าว	โดยม	ีน.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	 

นายก	 วสท.	 เป็นประธานกล่าวถึง	 “นโยบายของ 

คณะกรรมการ”	ชดุปัจจุบนัท่ีก�าลังจะหมดวาระลงในเดอืน

ธันวาคม	พร้อมทั้งประเมินผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	

และทศิทางของนโยบายในอนาคต	ศ.ดร.สมทิธิ	์ค�าเพิม่พลู	 

บรรยาย	และน�าอภิปรายเรื่อง	“การผลิตวิศวกรหลักสูตร

	 เร่งด่วนกบัภาคอตุสาหกรรม”	และ	รศ.ดร.ไกรวฒุ	ิเกียรติ

โกมล	 นายประสงค์	 ธาราไชย	 บรรยายเรื่อง	 “กฎหมาย

อาคารขนาดใหญ่”

สถานที่ โรงแรมฮิลตัน	ปาร์คนายเลิศ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 44	 เล่มที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2534	 

หน้า	114



139
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ�าปี	 พ.ศ.	 2534	 

และการประชุมนานาชาติอาเซียน	 ครั้งที่	 9	 Asian	 
Federation	of	 Engineering	Organization	 (CAFEO-9)	
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ	 “Environmental	 Impact	 and	 
Assessment”	ในการนีม้กีารจัดนทิรรศการ	ENTECH’91	 
เป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม	่ 
โดยมี	ศ.ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สถานที่ โรงแรมแชงกรีล่า	กรุงเทพฯ
ที่มา  วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2534	หน้า	122

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดพิมพ์วิศวกรรมสารฉบับเทคโนโลยีอาคารสูง	 เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่สมาชิก	 วสท.	 ในโอกาส

ครบรอบ	48	ปี	ของ	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2535	หน้า	113	

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	 เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารส�านักงาน	 วสท.	 มีผู้เข้าร่วม 

การแข่งขัน	45	ทีมๆ	ละ	6	คน	และได้รับรายได้จากการแข่งขันประมาณ	940,	000	บาท
สถานที่ สนามกอล์ฟทหารบก	(ทบ.1)	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2534	หน้า	112	

ธันวาคม พ.ศ. 2534
เหตุการณ์ 	 วสท.	จดัพมิพ์หนงัสอื	“มาตรฐาน	และแบบก่อสร้างอาคาร 

ชั่วคราวส�าหรับคนงานก่อสร้าง	 และสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ก่อนวัยเรียน”	 พิมพ์ครั้งท่ี	 1	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2534	 
โดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	ประจ�าปี	 
พ.ศ.	2533-2534		

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 45	 เล่มท่ี	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2535	 
หน้า	99



140 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2534 
เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	ชัยเสรี	รศ.ดร.สุศักดิ์	ทองธรรมชาติ	และนายประสงค์	ธาราไชย	กรรมการโครงการ	วสท.	บรรยาย

ให้ความรูเ้กีย่วกับการเตรยีมตัวเป็นวศิวกรอาชพี	และประโยชน์การเป็นสมาชกิ	วสท.	สาขานสิติ-นกัศึกษา	
ในงานนี้	 วสท.	 ได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก	322	คน	นับเป็นก้าวใหม่ของ	วสท.	ที่ได้วางรากฐานสมาชิกรุ่นใหม่	 
ซึ่งจะมาเป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมของ	วสท.	ต่อไป	

สถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต	และวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2534	หน้า	118	

พ.ศ. 2534
เหตุการณ	์ ศ.อรณุ	ชยัเสร	ีประธานกรรมการออกแบบก่อสร้างอาคาร	วสท.	ได้มอบหมายงานแก่กรรมการทีร่บัผดิชอบ

ในแต่ละด้าน	ด�าเนินงาน	และวางแผน	คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้	แบบรายละเอียดเพื่อยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างต่อส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ	และกรงุเทพมหานครจะแล้วเสรจ็	“ร่วมกนัสร้าง	วสท.	
เพื่อให้	วสท.	ได้รับใช้สังคมไทยกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป”	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2534	หน้า	108

พ.ศ. 2534
เหตุการณ	์ ภารกิจคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 วาระปี	 พ.ศ.	 2535-2536	 เป็นปีที่คณะกรรมการอ�านวยการ	

วสท.	และกรรมการชุดต่าง	ๆ	ต้องรับภาระในการด�าเนินการก่อสร้างอาคารส�านักงาน	วสท.	ให้แล้วเสร็จ	
เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิก	 วสท.	 และแรงสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน	 
เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าเกือบ	200	ล้านบาท	ทั้งนี้ไม่รวมค่าออกแบบ	ค่าบริหารโครงการ	
และค่าการจัดการต่าง	 ๆ	 ซึ่งรายจ่ายส่วนนี้ได้รับการอุทิศจากเหล่าสมาชิก	 วสท.	 และความเอื้อเฟื้อจาก
สมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	นับเป็นมูลค่าเกือบ	10	ล้านบาท	

	 เพื่อให้เกิดกลไกที่สามารถรองรับภารกิจนี้ได้	 คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดต่าง	ๆ	ขึ้น	ได้แก่	

	 	 คณะกรรมการจัดหาทุน	 	 ศ.ดร.สมิทธิ์	ค�าเพิ่มพูล			 	 ประธาน
	 	 คณะกรรมการออกแบบก่อสร้าง	 	 ศ.อรุณ	ชัยเสรี	 	 	 ประธาน	
	 	 คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง		 	 นายประสงค์	ธาราไชย	 	 ประธาน
	 	 คณะกรรมการวางแผนธุรกิจและประชาสัมพันธ์		 รศ.ดร.ต่อตระกูล	ยมนาค		 ประธาน
	 ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การอ�านวยการของคณะกรรมการจัดการก่อสร้าง	ซึ่งมี	
	 	 ดร.รชฎ	กาญจนะวณิชย์		 	 เป็นประธาน	
	 อาคารส�านกังาน	วสท.	จะได้รบัการออกแบบ	และการจดัการให้เป็น	“ศนูย์กลางของผูป้ระกอบวชิาชพีทาง

วิศวกรรม” แต่กว่าจะถึงเป้าหมาย	คณะกรรมการอ�านวยการชุดปัจจุบัน	และชุดวาระปี	พ.ศ.	2535-2536	
คงจะต้องท�างานกันอย่างหนัก	เพื่อแข่งกับเวลา	และสภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัวในปัจจุบัน	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	44	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2534	หน้า	116	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2534

เหตุการณ	์ ศ.ดร.ปรดีา	วบิลูย์สวสัด์ิ	ประธานคณะกรรมการสารณียกร	วสท.	จดัท�า	“วศิวกรรมสารฉบบัวจิยัและพฒันา”	

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า	“Research	and	Development	Journal	of	The	Engineering	 Institute	of	

Thailand”	ปีที่	2	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2534	(ชื่อเดิม	“วารสารทางวิชาการ	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์”	ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า	“Technical	Journal	of	The	Engineering	Institute	of	

Thailand”	พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2532	จ�านวน	2	เล่ม	เป็นระยะเวลา	1	ปี	ISSN	0857-7951)	

ที่มา วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา	ปีที่	2	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2534		



142 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ วสท.	 มีจดหมายถึงอธิบดีกรมสรรพากร	 เพื่อขอพิจารณาให้ก�าหนดการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 ได้รับ 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ตามนัยมาตรา	 81	 (1)	 (ฌ)	 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 

(ฉบับที่	30)	พ.ศ.	2534	ปรากฏว่าได้รับการชี้แจงจากอธิบดีกรมสรรพากร	ดังนี้

	 “กรมสรรพากรขอเรียนว่าการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นบริการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เช่นเดียวกับการให้บริการทางวิชาชีพอื่น	 ๆ	 เช่น	 การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	 การรับจ้างท�าบัญชี	

หรอืการให้บรกิารวางรูประบบบัญช	ีการให้บริการรับปรึกษาทางกฎหมาย	และการประกอบวชิาชพีประณตี

ศลิปกรรม	เปน็ต้น	ส�าหรับการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่มแกก่ารให้บรกิารทางวิชาชีพตามนัยมาตรา	81	(1)	(ฌ)	

แห่งประมวลรัษฎากรนั้น	ก�าหนดยกเว้นไว้เฉพาะการประกอบโรคศิลปะ	การสอบบัญชี	และการว่าความ

เท่านั้น”	วสท.	จึงขอเรียนชี้แจงมายังสมาชิกเพื่อทราบโดยทั่วกัน	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2535	หน้า	110	

  

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดบรรยายพิเศษเร่ือง	 “พระราชบัญญัติประหยัด

พลังงาน	และการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	ให้ประโยชน์กบั 

ผู้ใช้พลังงานอย่างไร”	

สถานที่ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 45	 เล่มที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2535	 

หน้า	114

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	วสท.	น�า

สมาชิก	จ�านวน	159	คน	เข้าเยี่ยมชม	“การก่อสร้างห้อง

ใต้ดินลึก	และฐานรากด้วย	Sheet	Pile	อาคารใบหยก	2	

และระบบ	Secant	Pile	Wall	ที่โครงการถนนวิทยุ	และ

สาทร”	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 45	 เล่มที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2535	 

หน้า	114

พ.ศ. 2535



143
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ วสท.	จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	โยธาวาท	ีครัง้ที	่1	(Civil	Talk	

No.1)	เรือ่ง	“Application	of	Stress	Wave	Measurement	 

of	Piles	Using	Dynamic	Testing”	โดย	Prof.	Dr.	George	 

G.	Goble	จากสหรัฐอเมริกา	

สถานที่ โรงแรมรีเจน	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 45	 เล่มที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2535	 

หน้า	114

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2534	ในการนี ้

มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 “เขตการค้าเสรีอาเซียน”	 โดย	 

นางอรพินท์	วีระวุฒิ	รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม	โดยมี	พล.อ.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	นายก	วสท.	 

กล่าวเปิดการประชุม

สถานที่ ห้องประดพิทัธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 45	 ฉบับท่ี	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2535	 

หน้า	109

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดสัมมนาเรื่อง	“แนวทางการลดปัญหาโต้แย้งระหว่าง

ผู้ควบคุมงาน	และผู้รับเหมาก่อสร้าง”	มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	214	คน	

สถานที่  ห้องราชเทวี	2	โรงแรมเอเชีย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	ฉบับที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2535	หน้า	109

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 วสท.	 จัดประชุมโต๊ะเรื่อง	 “ISO-9000	 SERIES”	 

เพื่อแสดงสถานภาพของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 และการแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง	 ISO-9000	 Series	 

อย่างกว้างขวาง	อีกทั้งได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	

สถานที่ ห้อง	213	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	109-110
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พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มอบทนุการศกึษา	(ในนามกองทนุ	พลเอกอาทติย์-ท่านผูห้ญงิประภาศรี	 

ก�าลังเอก)	 ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี	 มีความประพฤติดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวัดขอนแก่น	โดยมีนายสุพล	เอื้ออนันต์	ประธาน	วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นผู้มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา	

สถานที่ ห้องประชุม	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา	 วิศวกรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	114

วันอาทิตย์ที่ 12 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	เดินทางไปเยีย่มชมกจิการ 

ของ	 CAST	 (China	 Association	 for	 Science	 and	

Technology)	 ในโอกาสที่มีการลงนามความร่วมมือ

ระหว่าง	CAST	กบัสภาสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	(สสวทท.)	ซึ่ง	วสท.	เป็นหนึ่งในสมาชิก

ของ	 สสวทท.	 ด้วย	 เพื่อพบปะกับกรรมการของสมาคม

	 ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นสมาชิกของ	CAST	เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ	และประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ของสมาชิกทั้ง	2	ประเทศ	 	 	

สถานที่ เมืองปักกิ่ง	ซีอาน	และเซียงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ที่มา	 วิศวกรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	103-106	

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	 วสท.	

จัดสัมมนาเรื่อง	“การพัฒนาเหมืองหิน”	มีผู้สนใจเข้าร่วม

สัมมนาทั้งสิ้น	189	คน	

วัตถุประสงค	์ เพือ่ให้ผูเ้ข้าสมัมนาได้ทราบถงึความคบืหน้าในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหลักการ	 การ

จ�าแนก	 และการก�าหนดแหล่งหินตามมาตรการระยะสั้น	

ระยะ	กลาง	 และระยะยาว	 ตามมติของคณะรัฐมนตรี	 

เมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2535	และทราบถึงเทคนิคการ

ท�าเหมืองแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

สถานที่ ห้องทับทิม	โรงแรมอินทรา

ที่มา	 วศิวกรมสาร	ปีที	่45	เล่มที	่8	สงิหาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	113



145
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กลุม่ท้องทีจ่งัหวดัขอนแก่น	

และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	 จัดบรรยายพิเศษเร่ือง	 “สู่ทางพัฒนาการค้าขายกับประเทศในอินโดจีน”	

บรรยายโดย	นายวีระ	สุสังกรกาญจน์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	

สถานที่ ห้องภูกระดึง	โรงแรมโรมา	จังหวัดขอนแก่น

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	134

วันศุกร์ที่ 21 ถึง วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ วสท.	จัดอบรมเรื่อง	“กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”	โดยมี	นายเอนก	สิทธิประศาสน์	 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม	

สถานที	่ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	134

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม	วศิวกรรมเคม	ีและวศิวกรรมอตุสาหการ	วสท.	จดัสมัมนา

เรื่อง	“พระราชบัญญัติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน”	มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา	249	คน

สถานที่ ห้องราชเทวี	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	134

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	วสท.	ให้การต้อนรับ	พล.อ.ต.ปรีชา	วรรณภูมิ	น.อ.ชูลิต	มีสัจจี	ที่ปรึกษา

ประจ�าศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ	และ	น.อ.ธวัชชัย	จิตรนุสนธ์	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานวิศวกรรมอากาศยาน

วัตถุประสงค	์ เพื่อร่วมกันจัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอากาศยานทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	 เพื่อ

หาแนวทางขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน	 และก�าหนดข้อเสนอแนะต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	136	



146 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 20 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2535
เหตุการณ	์ พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	วสท.	และ	รศ.ดร.สศุกัดิ	์ 

ทองธรรมชาติ	 กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ	 พร้อม
สมาชิก	 วสท.	 เยือนสถาบันทางวิศวกรรมในประเทศ
อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 และเยอรมัน	 มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ดังนี	้
นายก	วสท.	ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกบั	Past	President	
ของ	IEE	และ	President,	 ICE	และดูรายงานการศึกษา

	 สร้างสะพานพระราม	6	และเยี่ยมชมห้องสมุด	I.Mech.E	ดูการใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล		
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	12	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2535	หน้า	100-103
    

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2535 
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัสมาคมสถาปนกิสยามฯ	และกรงุเทพมหานคร	

จัดสัมมนาสถาปนิก	วิศวกร	นัดพบ	กทม.	ครั้งที่	1	เรื่อง	
“การชี้แจงกฎหมายใหม่	การตีความ	และการขออนุญาต
ปลูกสร้าง”	

วัตถุประสงค	์ เพื่อสร้างความร่วมมือท�าความเข้าใจ	และตีความในเรื่อง 
การขออนุญาตก่อสร้าง	 โดยยึดถือความปลอดภัย	 ความ 
แข็งแรง	และสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นหลัก

สถานที่ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	11	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2535	หน้า	111

วนัพฤหสับดีที ่26 พฤศจกิายน ถึง วนัอาทติย์ท่ี 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2535
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จพระราชด�าเนินเปิด 
การประชุมใหญ่ทางวิชาการ	 และนิทรรศการ	 ประจ�าป	ี
พ.ศ.	2535	ENTECH’92	หัวข้อ	“เทคโนโลยีการพัฒนา
เมือง”	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2535	

สถานที	่ ห้องวิภาวดีรังสิต	 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	 ลาดพร้าว	
กรุงเทพฯ

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่45	ฉบบัที	่12	เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2535	 

หน้า	12
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “พระราช

บัญญัติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน”	

สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	2	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2536	หน้า	133

พ.ศ. 2535

เหตุการณ	์ นาวาอากาศเอก	ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	วสท.	ให้การ

ต้อนรับ	 Professor	 L.M.Gillin	 President	 Institute	

of	 Engineer,	 Australia	 พร้อมกับปรึกษาด้านความ

ร่วมมือทางวิชาการของทั้ง	 2	 ฝ่าย	 และ	 วสท.	 ได้เชิญ

ประธานสภามนตร	ีสสวทท.	นายกสมาคมวศิวกรทีป่รกึษา 

แห่งประเทศไทย	 อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ไทย	President	Society	of	Professional	Engineers	

in	Thailand	มาร่วมเป็นเกียรติด้วย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2535	 

หน้า	135	

พ.ศ. 2535 

เหตุการณ	์ วสท.	ได้มีการแบ่งสาขาวิชาออกเป็น	7	สาขา	คือ	

	 1.	 วิศวกรรมโยธา		 	

	 2.		วิศวกรรมไฟฟ้า	

	 3.		วิศวกรรมเครื่องกล		

	 4.		วิศวกรรมอุตสาหการ	

	 5.		วิศวกรรมเคมี	 	

	 6.		วิศวกรรมเหมืองแร่	

	 7.	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

	 ตามข้อบังคับของ	 วสท.	 ก�าหนดให้แบ่งสมาชิกของ	 วสท.	 ออกสังกัดสาขาวิชาต่าง	ๆ	 โดยให้ยึดหลักการ

จัดโดยพิจารณาจากใบสมัคร	 เนื่องจากสาขาวิชาเคมี	 และสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาที่ตั้งขึ้นใหม่	 และอนุญาต 

ให้สมาชิกสังกัดสาขาวิชาได้มากกว่าหนึ่งสาขา	 
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	45	เล่มที่	2	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2535	หน้า	111		





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พุทธศักราช 2536-2545



150 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2536
เหตุการณ	์ ศ.ดร.วรศกัด์ิ	กนกนกุลุชัย	ประธานคณะกรรมการวชิาการ

สาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จัดงานเล้ียงแสดงความยนิดกัีบ	
ดร.ธรีะพงษ์	อรรถจารสุทิธ์ิ	ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุดร.มานะ	

	 มหาสุวีระชัย	 และเลี้ยงขอบคุณกรรมการและวิทยากร 
ที่ได้ช่วยกิจกรรมของสาขาวิศวกรรมโยธา	

สถานที่ ภัตตาคารเรือนหอ	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่46	เล่มที	่2	เดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2536	

หน้า	133

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 และส�านักการโยธา	 กทม.	 ร่วมกันจัดประชุมโต๊ะกลม	 

“การออกแบบอาคารตามกฎกระทรวง	ฉบบัที	่33	และการก่อสร้างโดยไม่ยืน่ค�าขออนญุาตตามมาตรา	39	ทว”ิ	
วัตถุประสงค์ 	 เพื่อระดมความคิดเห็น	 และข้อเสนอจากวิศวกร	 และเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 เพ่ือเป็นแนวทางให้	 กทม.	 

ได้พิจารณาประกาศและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานต่อไป	
สถานที่ ห้องประชุม	ชั้น	6	ส�านักการโยธา	กทม.
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	5	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-เมษายน	พ.ศ.	2536	หน้า	1	

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับคณะวิศวกรในภาคเอกชน	จัดสัมมนาเรื่อง	“ปัญหาการร่างสิทธิจรรยาบรรณของวิศวกร”	
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	4	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2536	หน้า	133	

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536
เหตุการณ์ 	 ศ.อรณุ	สรเทศน์	ประธานกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยจีาก 

ต่างประเทศ	วสท.	เข้าเยีย่มชม	“การศกึษาทางด้านวชิาการ 
ของวิทยาลัยมหานคร”	โดยมี	รศ.ดร.สิทธิชัย	โภไคยอุดม	
อธิการบดี	วิทยาลัยมหานคร	และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้ค�าชี้แจงโดยละเอียด	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่46	เล่มที	่4	เดอืนเมษายน	พ.ศ.	2536	หน้า	133	

พ.ศ. 2536
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดงาน 

โยธาวาที	 ครั้งที่	 3	 (Civil	 Talk	 No.3)	 ปาฐกถาเรื่อง	
“เศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป”	 โดย	 ดร.อ�านวย	 วีรวรรณ	 
รองนายกรัฐมนตรี	 เพื่อสมทบทุนส�าหรับสร้างอาคาร
ส�านักงานแห่งใหม่ของ	วสท.	

สถานที่ ห้องบอลรูม	โรงแรมรีเจนท์	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	46	เล่มท่ี	2	เดือนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2536	

หน้า	57

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2536
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2535	 โดยมี	

พล.อ.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	นายก	วสท.	กล่าวเปิดการประชมุ	 
และจดัให้มกีารบรรยายพิเศษเรือ่ง	“ผลกระทบของ	GATT	 
ต่ออาชีพวิศวกร”	 โดย	 นายไพฑูรย์	 แก้วทอง	 รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณิชย์	ให้เกียรติร่วมการบรรยาย

สถานที่ ห้องประดพิทัธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	ฉบับที่	4	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2536	

หน้า	134

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
เหตุการณ	์ พล.อ.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	 นายก	 วสท.	 ให้การต้อนรับ

คณะผูแ้ทน	The	Institution	of	Engineer,	Bangladesh	
(IEB)	น�าโดย	Prof.	Dr.	Engr.	Jamilur	Reza	Choudhury	
President	พร้อมท�าข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัขึน้	
คือ	สมาชิกของ	2	สถาบันสามารถเข้าร่วมการอบรม	และ 
ร่วมกจิกรรมกนั	สมัมนาได้ในอตัราเดยีวกัน	มกีารแลกเปลีย่น	 
เอกสาร	ต�ารา	สิ่งพิมพ์ระหว่างกัน	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	6	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2536	 
หน้า	133

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2536 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดสัมมนาเรื่อง	“การเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าแรงสูง”	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	141	คน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	6	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2536	หน้า	132



152 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	วสท.	จัดอบรมเรื่อง	“กฎหมายด้านความปลอดภัย	และ

สิ่งแวดล้อม	พ.ร.บ.	โรงงาน	2535”	
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	7	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2536	หน้า	115	
 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
เหตุการณ	์ พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	วสท.	ลงนามในสัญญา 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ	Mr.Jean	 RORET	 Vice- 
president	ของ	Council	of	Engineer	and	Scientists	 
of	France	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	8	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2536	 

หน้า	134

วันพุธที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 
เหตุการณ์ 	 วสท.	จัดอบรมเรื่อง	“บทบาทของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอ�านาจหน้าที่ในกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม	280	คน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	7	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2536	หน้า	115

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2536 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดแถลงข่าวเรื่อง	“กรณีอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าถล่ม”	 โดย	พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	นายก	

วสท.	ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	46	เล่มที่	9	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2536	หน้า	114

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 และสมาชิกเข้าเฝ้าฯ	 

รับพระบรมราโชวาทจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร

สถานที่ ต�าหนักนนทบุรี

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	46



153
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 27 ถึง วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

เหตุการณ	์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสด็จฯ	

เปิดงาน	 ENTECH’93	 การประชุมใหญ่ทางวิชาการและ

นทิรรศการด้านวิศวกรรมเทคโนโลย	ีประจ�าปี	พ.ศ.	2536	 

เรือ่ง	“เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต”	ในวนัเสาร์ที	่27	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	2536		โดยมีผู้เสนอบทความกว่า	200	บทความจาก

ทุกสาขา

สถานที	่ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	

ที่มา  หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	46

วันอังคาร 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

เหตุการณ	์ นายชวน	 หลีกภัย	 นายกรัฐมนตรี	 ให้เกียรติมาเป็น 

องค์ปาฐก	ในงาน	“Gala	Dinner”	ฉลองครบรอบการก่อต้ัง	 

50	ปี	วสท.

สถานที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น	เซ็นทรัลพลาซ่า

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	42

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536

เหตุการณ	์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสด็จฯ	 

วางศิลาฤกษ์	 อาคาร	 วสท.	 และจัดท�าเหรียญที่ระลึก	 

ในโอกาสทรงวางศิลาฤกษ์	และครบรอบ	50	ปี	วสท.

สถานที่  อาคาร	วสท.	ซอยรามค�าแหง	39	ถนนรามค�าแหง	

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	46	



154 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2537 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2536	และ 

บรรยายพเิศษเร่ือง	 “ผลกระทบของแกตต์ต่ออาชพีวิศวกรรม”	 
โดยนายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์	

สถานที่ ห้องประดพิทัธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	47	เล่มท่ี	4	เมษายน	พ.ศ.	2357	หน้า	105

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2537
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการวิศวกรรมสิง่แวดล้อม	วสท.	จดัสมัมนา 

เรือ่ง	“โรงไฟฟ้าแม่เมาะบทเรยีน	และการแก้ไขปัญหาทาง
มลพิษอากาศ”	

สถานที่ ห้องประชุมอาคารสถาบัน	2	
ที่มา ภาพถ่าย	

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2537 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชมุโต๊ะกลมเรือ่ง	“การรบัรองหลักสตูรการศกึษาด้านเหตกุารณ์วศิวกรรมศาสตร์”	เพือ่แลกเปลีย่น 

ความคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม	และน�าผลที่ได้ไปร่างแนวปฏิบัติวิธีการ	และระเบียบ
ต่อไป

สถานที่ ตึกนิวเคลียร์เทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา  วิศวกรรมสาร	ปีที่	48	ฉบับที่	4	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2538	หน้า	79

วันพุธที่ 5 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2537
เหตุการณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็ฯ	 

เปิดงาน	การประชมุใหญ่ทางวชิาการประจ�าปี	พ.ศ.	2537	
และการแสดงนิทรรศการทางวิศวกรรม	 ENTECH’94	
หัวข้อ	“เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า	Technology	
for	better	Environment”	เมือ่วนัที	่5	ตลุาคม	พ.ศ.	2537

สถานที	่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

ที่มา  วศิวกรรมสาร	ปีที	่47	เล่มที	่10	ตลุาคม	พ.ศ.	2537	หน้า	54

พ.ศ. 2537
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

ตุลาคม พ.ศ. 2537

เหตุการณ์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	ประจ�าปี	 

พ.ศ.	2535-2536	จัดท�ารายงานการศึกษาอาคารโรงแรม

รอยัลพลาซ่าวิบัติ	 เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2536	 

ซึ่งจัดท�าขึ้นหลังจากการตรวจสอบอาคาร		

ที่มา หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	46

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	ร่วมกับ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 สถาบันอุดมศึกษา	 26	 แห่ง 

ทั่วประเทศ	 จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	

ครั้งที่	1	หัวข้อ	“หลักสูตรวิศวกรรมโยธา	และการท�าวิจัย 

ในมหาวิทยาลัย:	 ถึงเวลายกเครื่องใหม่หรือยัง?”	 โดย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร	ีเป็นเจ้าภาพ	ดร.นายแพทย์กระแส	 

ชนะวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 ในวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 

พ.ศ.	2537		 	

วัตถุประสงค์ 	 1.	 เพือ่ระดมความคดิเห็นจากนกัวชิาการ	นกัวจัิย	ในสถาบนัอุดมศกึษาต่าง	ๆ 	ในการพัฒนา	และปรบัปรงุ 

	 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา	และการท�าวิจัยในสถาบันฯ	ให้ดียิ่งขึ้น

	 2.		เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ	 นักวิจัย	 มากกว่า	 40	 บทความ	 ซึ่งเป็นการจุดประกายให ้

	 นักวิชาการ	 นักวิจัย	 มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานวิจัยของตนเอง	 ซึ่งเป็นแนวทางในการ 

	 สร้างเทคโนโลยีด้วยตนเอง	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต	

สถานที่ สุรสัมมนาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา  โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2538	หน้า	39-40	



156 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก	วสท.	จัดสัมมนาเรื่อง	“โครงสร้างเหล็กส�าหรับประเทศไทยในยุค

โลกาภวิตัน์”	เพือ่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลย	ีและส่งเสรมิมการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างเหล็ก

ให้แก่ผูส้นใจทัว่ไป	ซึง่ในพธิเีปิด	พลตรี	สนัน่	ขจรประศาสน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	ให้เกยีรติ

เป็นประธาน	มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า	160	คน	

สถานที่ ห้องประชุมตึกองค์การสหประชาชาติ	(ศาลาสันติธรรม)	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2538	หน้า	137

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับกองงาน	 กว.	 และ	 กส.	 ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	 จัดการอบรมปฐมนิเทศผู ้ได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 

ครั้งที่	7/2537	

ที่มา ภาพถ่าย	

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2537 

เหตุการณ	์ วสท.	ส่งนายวีระ	สุสังกรกาญจน์	อุปนายก	วสท.	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ	 	 	

สมาพันธ์สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศอาเซียน	(ASEAN	Federation	of	Engineering		 	 	

Organization:	AFEO)	ครั้งที่	12	

สถานที่ กรุงบันดาร์เสรี	เบกาวัน	ประเทศบรูไน

ที่มา โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	8	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	63
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
เหตุการณ	์ วสท.	 โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 จัดการ

สัมมนาเรื่อง	 “ปัญหาและความวิบัติทางวิศวกรรมปฐพี
และการแก้ไข”

ที่มา	 ภาพถ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 
เหตุการณ์ 	 ตัวแทนของคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 เข้าตรวจสอบสภาพการพังทลายกรณีเกิด

อัคคีภัยที่อาคารโรงงานหมายเลข	6	ของบริษัท	ไดนามิค	โปรโมชั่น	จ�ากัด	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	
เกิดเพลิงไหม้ประมาณครึ่งชั่วโมง	 อาคารโรงงานซึ่งมีความสูง	 3	 ชั้น	 ก็เกิดการยุบตัวพังทลายลงมา	 
ขณะเกิดเพลิงไหม้มีพนักงานท�างานในกะกลางคืนประมาณ	50	คน	แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	หรือเสียชีวิต	
เหตุเกิดเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2538	เวลาประมาณ	22.00	น.	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	3	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	13-16

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2538 
เหตุการณ	์ วสท.	โดยคณะอนกุรรมการสาขาบริหารการก่อสร้าง	จดัสมัมนาเรือ่ง	“GATS/ISO	9000	กบัการก่อสร้างไทย 

ในยุคโลกาภิวัตน์”	 โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	ก�าลังท�าความตกลงกับ	วสท.	
เพื่อจะให้	วสท.	ท�าหน้าที่ออกใบรับรองมาตรฐาน	ซึ่งขณะนี้	วสท.	ก�าลังร่างแผนการด�าเนินการอยู่	คาดว่า 
จะแล้วเสร็จในเร็ว	ๆ	นี้		

สถานที่ ห้องกิ่งเพชร	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	5	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	23-24

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2538 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“แนวทางการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	กว.”	
วัตถุประสงค์ 	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	 และประสบการณ์แก่สมาชิก	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดทะเบียน 

ที่เหมาะสม	 และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากท่ีสุด	 และท�าผลสรุปออกเผยแพร่แก่มวลชนสมาชิก	 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกปัจจุบัน	และอนาคต

สถานที่ ห้องประชุม	213	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	48	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	76

พ.ศ. 2538



158 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2538

เหตุการณ	์ คณะกรรการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จดับรรยายพเิศษ 

เรือ่ง	“ทศิทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า”	ในงานโยธาวาที	 

(Civil	Talk)	ครั้งที่	5	โดยได้รับเกียรติจาก	นายธารินทร์	 

นิมมานเหมินทร์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็น

ผู้บรรยาย	

สถานที่ ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมไฮแอทเอราวัณ	กรุงเทพฯ	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	 7	 ฉบับที่	 7	 เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2538	

หน้า	12

วันพุธที่ 19 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาผลกระทบแผ่นดนิไหวและแรงลม	 

วสท.	ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และสถาบนัเทคโนโลย ี

แห่งเอเชยี	(AIT)	จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	“การออกแบบ 

อาคารต้านแรงแผ่นดินไหว”

สถานที่ ห้องบอลรูม	1	 โรงแรมรอยัล	ออคิด	 เชอราตัน	สี่พระยา	

กรุงเทพฯ

ที่มา โยธาสาร	 ปีท่ี	 7	 ฉบับท่ี	 8	 เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2538	 

หน้า	14

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

เหตุการณ	์ ศ.อรณุ	ชยัเสร	ีนายก	วสท.	ร่วมกบัสมาคมสถาปนกิสยามฯ	

และส�านักโยธา	กทม.	จัดสัมมนา	“สถาปนิก	วิศวกรพบ

กรุงเทพมหานคร”	คร้ังที	่3	พร้อมทัง้ร่วมตอบค�าถามจาก 

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา	และประชาชนทางบ้านผ่านระบบโทรศพัท์	 

และถ่ายทอดสดทาง	ไอบีซี	เคเบิลทีวี	

สถานที่ ห้องบอลรูม	โรงแรมสยามซิตี้	กรุงเทพมหานคร	

ที่มา  โยธาสาร	 ปีท่ี	 7	 ฉบับท่ี	 8	 เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2538	 

หน้า	13
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 18 ถึง วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2538
เหตุการณ์ วสท.	ร่วมกับบรษิทั	เทคโนโลยมีเีดีย	จ�ากดั	จัดประชุมใหญ่ 

ทางวิชาการและนิทรรศการมีชื่องานว่า	 ENTECH’	 95	
ในหัวข้อ	 “เทคโนโลยีเพื่อโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่	
Technology	for	Mega	Projects”	โดยได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจาก	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ
ราชกุมาร	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน	
เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2538	เวลา	10.30	น.	และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการตามบูธต่าง	ๆ	ด้วยความสนพระทัย	 
นายสมัคร	 สุนทรเวช	 รองนายกรัฐมนตรี	 และ	 ศ.อรุณ	 
ชัยเสรี	 นายก	วสท.	พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทต่าง	ๆ	
เฝ้ารับเสด็จ	

สถานที	่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา		 โยธาสาร	 ปีท่ี	 7	 ฉบับที่	 9	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2538	 

หน้า	13-14

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2538
เหตุการณ	์ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน 

พิธีเปิดงานนิทรรศการ	 “Electrical	 Safety’95”	 โดยมี	 
ศ.อรุณ	 ชัยเสรี	 นายก	 วสท.	 และคณะกรรมการจัดงาน 
ให้การต้อนรับ	

สถานที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ชั้น	5	โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซ่า	ลาดพร้าว	

ที่มา  โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	11	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2538	
หน้า	16

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	นิตยสาร	 	Property	Market	และนิตยสาร	 

Life	&	Home	ร่วมกนัแถลงข่าวการจัดปาฐกถาพิเศษเร่ือง	“ผ่าวกิฤตการณ์จราจรกรุงเทพมหานคร	6	เดอืน 
เห็นผล”	โดย	พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในการแสดงปาฐกถาพิเศษ	โดยมี	
ศ.อรุณ	ชัยเสรี	นายก	วสท.	ในฐานะประธานจัดงานกล่าวเปิดงาน

สถานที่ ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพฯ			
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	12	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	65



160 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึง วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัภาควชิาวิศวกรรมโยธา	จากสถาบนัอดุมศกึษา	 

25	 แห่งทั่วประเทศ	 จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา 

แห่งชาต	ิครัง้ที	่2	ในหวัข้อ	“วศิวกรรมไทยในยคุโลกาภิวฒัน์	 

(Globalization	and	Thai	Civil	Engineers)”	มนีกัวชิาการ	 

นักวจัิยจากภาควชิาวศิวกรรมโยธาท่ัวประเทศ	และตวัแทน 

จากภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า	200	คน	

สถานที	่ โรงแรมปางสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา 	 โยธาสาร	 ปีท่ี	 7	 ฉบับที่	 12	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2538	 

หน้า	23-24

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2538 

เหตุการณ์ วสท.	 จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	 “ปัญหาด้านวิศวกรรมของสถานที่ก่อสร้างสนามบินนานาชาติ	 กรุงเทพฯ	 

แห่งท่ี	 2	ณ	 บริเวณหนองงูเห่า”	 เพื่อหาปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับพื้นที่ต�่า	 น�้าท่วม	 และดินอ่อน 

ของบรเิวณหนองงเูห่า	และหาความเหมาะสมในการด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสากล	กรุงเทพฯ	 

แห่งที่	2	

สถานที	่ ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา  โยธาสาร	ปีที่	8	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2538	หน้า	35

พ.ศ. 2538 

เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	ชัยเสรี	 นายก	วสท.	ศ.ดร.เอกสิทธิ์	 ลิ้มสุวรรณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ศ.ดร.ปณิธาน	 ลักคุณะประสิทธิ์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และนายธวัชชัย	 

สุทธิประภา	 จากบริษัท	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมต์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	

“โครงสร้างคอนกรีต”	 ซึ่งเป็นการรวบรวมความก้าวหน้าทางด้านการผลิต	 การออกแบบ	 การก่อสร้าง	

และการดูแลบ�ารุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตในระดับสากล	 และได้รับเกียรติจาก	 Prof.Ned.H.Burns	 

จาก	University	of	Texas	เป็นวิทยากร

สถานที่ โรงแรมรอยัล	ออคิด	เชอราตัน

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	8	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	13



161
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2538 

เหตุการณ	์ ศ.อรณุ	ชยัเสร	ีนายก	วสท.	ในนามของสมาพันธ์สมาคมวศิวกรรมแห่งประเทศอาเซียน	(ASEAN	Federation	

of	 Engineering	 Organization:	 AFEO)	 เป็นผู้แทนมอบรางวัลวิศวกรรมดีเด่นแห่งอาเซียน	 (ASEAN	

Engineering	Award)	ให้แก่	ศ.ร.อ.กฤษฎา	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	จากการ 

ส่งผลงานโรงบ�าบัดน�า้เสยีสีพ่ระยา	 เข้าประกวดรางวลัผลงานวศิวกรรมดีเด่นแห่งอาเซยีน	จากการประชมุสัมมนา 

ประจ�าปี	ครัง้ที	่12	เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน-1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2537	ณ	กรงุบนัดาร์เสร	ีเบกาวัน	ประเทศบรไูน

สถานที่ โรงแรมรอยัล	ออคิด	เชอราตัน

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	8	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	63	 			

พ.ศ. 2538 

เหตุการณ	์ นายวีระ	สุสังกรกาญจน์	นายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์	และนายมั่น	ศรีเรือนทอง	ตัวแทนจาก	วสท.	เข้าร่วมประชุม	

และแสดงความคิดเห็นเรื่อง	“การเปิดการค้าเสรี	การก่อสร้างตามพันธะ	GATS”	ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจ

การพาณิชย์	

สถานที	่ โรงแรมสยามซิตี้	ถนนศรีอยุธยา	กรุงเทพฯ

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	11	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2538	หน้า	14

พ.ศ. 2538 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 วสท.	 จัดทัศนศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมปฐพี	 

การก่อสร้างห้องใต้ดินลึกประมาณ	 14	 เมตร	 ริมแม่น�้าเจ้าพระยาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 

ท่าพระจันทร์	 โดยมี	 ผศ.ดร.วันชัย	 เทพรักษ์	 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บรรยายสรุป	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	12	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	27

พ.ศ. 2538 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดทัศนศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารตึกช้าง	ซึ่งได้ก่อสร้างเป็น

อาคารส�านกังาน	ศนูย์การค้า	และทีพ่กัอาศยั	ซึง่มรีปูร่างลกัษณะของอาคารเป็นรปูช้าง	ประกอบด้วยอาคาร	

Tower	สูง	32	ชั้น	3	หลัง	ต่อเชื่อมอาคารด้านล่าง	7	ชั้น	คือส่วน	PODIUM	และเชื่อมอาคารด้านบน	7	ชั้น	 

คือส่วนหลังช้าง	 ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่	 โดยมีความสูงถึง	 128	 เมตร	 และยาวประมาณ	 200	 เมตร	 

มคีวามโดดเด่น	และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวซ่ึงแตกต่างจากอาคารสูงทัว่ไป	โดยม	ีศ.อรุณ	ชยัเสร	ีประธาน

กรรมการบริษัท	ธรรมธานี	จ�ากัด	เจ้าของโครงการตึกช้าง	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	7	ฉบับที่	12	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2538	หน้า	63



162 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2539

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2538	 และ 

จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	“สภาวศิวกร”	โดยได้รบัเกยีรตจิาก 

นายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธานวุฒิสภา	กล่าวชี้แนะแนวทาง

ในการจัดต้ังสภาวศิวกรว่าหาก	วสท.	ร่วมมอืกบัสถาปนกิ

สยามฯ	ช่วยกันผลักดัน	จะท�าให้ความเป็นไปได้สูงในการ

จดัตัง้สภาวศิวกร	มสีมาชกิเข้าร่วมประชมุประมาณ	200	คน	

สถานที่ ห้องประดิพทัธภบูาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	8	ฉบับที่	5	 เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2539	

หน้า	63

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

เหตุการณ	์ นายบรรหาร	ศลิปอาชา	นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานในพธิเีปิดการประชาพจิารณ์เรือ่ง	“สภาวชิาชพีวศิวกร	

สถาปนิก”	จัดโดย	วสท.	ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ	

ที่มา	 หนังสือที่ระลึกครบรอบ	60	ปี	วสท.	

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2539

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม	 (กว.)	 แห่งส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

จัดอบรมปฐมนิเทศแก่ผู้รับใบอนุญาต	กว.	รุ่นที่	8/2539	 

มผีูเ้ข้าร่วมงาน	490	คน	โดยนายอาภรณ์	เก่งพล	รองประธาน	 

กว.	 เป็นประธานในพิธี	 จากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อ

เรือ่งทีน่่าสนใจ	และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชพี

ในแวดวงวศิวกรรม	โดยผู้ทรงคณุวฒุจิากหลายหน่วยงาน

สถานที่ ห้องมรกต	โรงแรมอินทรา		 				

ที่มา 	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	49	เล่มท่ี	7	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2539	 

หน้า	97

พ.ศ. 2539
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	ชัยเสรี	 นายก	 วสท.	 ศ.ดร.เอกสิทธิ์	 	 ลิ้มสุวรรณ	

เลขาธกิาร	และคณะ	เข้าพบ	ดร.พจิติต	รตัตกลุ	ผูว่้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหา	 กทม.	
ในด้านวิศวกรรม	

สถานที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ที่มา 	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	49	เล่มท่ี	7	เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2539	 
หน้า	98

วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2539
เหตุการณ	์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็เป็น

องค์ประธานในพิธีเปิดงานการประชุมใหญ่ทางวิชาการ	 
ประจ�าปี	พ.ศ.	2539	และงานแสดงนิทรรศการ	ENTECH’	96	 
หัวข้อ	“วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย	Engineering	 for	
Public	Safety”	เป็นครั้งที่	19	ในวันที่	15	สิงหาคม	พ.ศ.	 
2539	 และเนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราช
สมบัติครบ	 50	 พรรษา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	 มีการจัดคูหา	 “ในหลวงกับงานช่าง”	 
แสดงพระปรชีาสามารถของพระองค์	เป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
ในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอวงการวชิาการด้านวศิวกรรม 
มาโดยตลอด	

สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา 	 โยธาสาร	 ปีที่	 8	 ฉบับที่	 9	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2539	 

หน้า	16-17

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดงาน	

Civil	Talk	ครัง้ที	่7	ในหวัข้อ	“อนาคตวิศวกรไทยภายใต้	WTO”
วัตถุประสงค	์	 เพื่อสร้างความตื่นตัว	 และกระตุ้นให้วิศวกรหาแนวทาง 

ในการสร้างเกราะป้องกนัตวั	เพราะสภาพของวศิวกรไทย 
ในปัจจุบันถูกต่างชาติเข้ามาแย่งงานจ�านวนมาก

ที่มา 	 โยธาสาร	 ปีท่ี	 8	 ฉบับที่	 10	 เดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2539	 
หน้า	60



164 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2539
เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มอบทุนการศึกษา 

ในนามกองทนุพลเอกอาทติย์-ท่านผูห้ญงิประภาศร	ีก�าลังเอก	 
เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่มีผลการเรียนดี	 มีความประพฤติดี	 แต่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2539	จ�านวน	28,000	บาท	ร่วมกบั

	 เงินสนับสนุนจากบริษัท	TAC	(UCOM)	อีก	26,000	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,000	บาท	โดยมีนายบุญมี	 
สว่างเมือง	เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

สถานที่ ห้องประชุม	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	49	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2539	หน้า	99	

วันจันทร์ที่ 14 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2539
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	ส่งนายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์	ดร.ประพนธ์	ผาสุกยืด	และ	ดร.สุทธิ	

ภาษีผล	เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรม	และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเป็นผู้ตรวจประเมินด้านก่อสร้าง
สถานที่ ประเทศสิงคโปร์
ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	8	ฉบับที่	11	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2539	หน้า	17	

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	วสท.	จัดบรรยายทางวิชาการ	และศึกษาดูงานเรื่อง	“การก่อสร้าง

ห้องใต้ดนิลกึด้วยก�าแพงไดอะแฟรมวอลล์สัน้มากในกรงุเทพฯ”	และน�าผูเ้ข้าอบรมศกึษาดงูานการก่อสร้าง
ห้องใต้ดินโครงการสาทรคอมเพล็กซ์

สถานที่ โรงแรมสุโขทัย
ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2540	หน้า	65	

พ.ศ. 2539
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ’39	 โดยมี	 

พลอากาศเอกสิทธิ	 เศวตศิลา	 องคมนตรี	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด	 รศ.ดร.ธัชชัย	 สุมิตร	 ประธานคณะกรรมการ 
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของ	 วสท.	 ให้การ
ต้อนรับและรายงานรายละเอียดต่าง	ๆ	

สถานที่ ศาลาพระเกี้ยว	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา โยธาสาร	ปีที	่8	ฉบบัที	่10	เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2539	หน้า	69	



165
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2539

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับบริษัท	 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	 จ�ากัด	

จัดงาน	“เทิดพระเกียรติในหลวงแห่งวิศวกร”	และมีการ 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “พระมหากษัตริย์	 ผู ้ทรงเป็น

เอตทัคคะทางช่าง”	 โดย	 พล.อ.ต.ก�าธน	 สินธวานนท์	

องคมนตรี	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค	์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช	 เนื่องในปีกาญจนาภิเษก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง

พระปรชีาสามารถทางด้านงานช่าง	ในโครงการวศิวกรรม

ตามแนวพระราชด�าริ	 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ทั้งมวล

สถานที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	8	ฉบับที่	12	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2539	หน้า	63	

พ.ศ. 2539 

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดพิมพ์หนังสือ	 “ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ 

ทางช่าง”	เนือ่งในมงคลวโรกาสกาญจนาภเิษก	พทุธศกัราช	

2539	

ที่มา	 ภาพปก	



166 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2540
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	โดยความ

ร่วมมอืจากภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	และภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 จัดประชุมวิชาการ
วศิวกรรมโยธาแห่งชาต	ิคร้ังท่ี	3	ขึน้ในหวัข้อ	“การประกนั
คุณภาพการศึกษา	 และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	

	 (Quality	Assurance	in	Engineering	Education	and	Professional	Practices)”	โดยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	เป็นเจ้าภาพ	

สถานที่ โรงแรม	เจบี	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	2	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2540	หน้า	17-18

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540
เหตุการณ	์ วสท.	จดัแถลงข่าว	“วกิฤตการณ์เกีย่วกบัการสร้างสนามบนิ 

กรุงเทพฯ	แห่งที่	2	(หนองงูเห่า)”	
สถานที่ ห้องปทุมวัน	โรงแรมเอเชีย
ที่มา  โยธาสาร	ปีที่	 9	ฉบับที่	 2	 เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2540	

หน้า	60	

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
เหตุการณ	์ วสท.	 ลงนามในสัญญาการร่วมมือกับสถาบันวิศวกรรมโยธาแห่งสหรัฐอเมริกา	 American	 Society	 of	

Civil	Engineers	(ASCE)	ในวอชิงตันดีซี	สหรัฐอเมริกา	โดยมีนายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์	เป็นผู้แทน	วสท.	สัญญา 
ร่วมมือนี้ท�าให้สมาชิก	วสท.	สามารถใช้บริการของ	ASCE	เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมาชิกของ	ASCE	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	50	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2540	หน้า	105	

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดสัมมนา	และนิทรรศการ	เรื่อง	“การซ่อมแซม	และการเสริมก�าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ครั้งที่	2”	โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท	ซิก้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ยูบาว	จ�ากัด	มีผู้สนใจ
เข้าร่วมสัมมนากว่า	200	คน	

สถานที่ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	4	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2540	หน้า	63	 

พ.ศ. 2540
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มีนาคม 2540
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 วสท.	

จัดพิมพ์	“มาตรฐานท่อในอาคาร”	พิมพ์ครั้งที่	1	:	เดือน
มีนาคม	2540

ที่มา 	 ภาพปก	

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2540
เหตุการณ	์ วสท.	จดัรายการ	“วสท.	พบนกัข่าว”	โดยมหีวัข้อรายการ	

คือ	น�้าหนักบรรทุก	สภาวิศวกร	และการประชุมวิชาการ
ของวศิวกรในประเทศอาเซยีน	(CAFEO’97)	โดยวทิยากร
ผูท้รงคณุวุฒ	ิอาทิ	นายวรีะ	สสุงักรกาญจน์	อปุนายก	วสท.	
ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ	เลขาธิการ	วสท.	ศ.ดร.วรศักดิ์	
กนกนุกุลชัย	นายมั่น	ศรีเรือนทอง	

สถานที	่ โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 50	 เล่มที่	 5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2540	

หน้า	108

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2540
เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2539	โดย	

ศ.อรุณ	ชัยเสรี	นายก	วสท.	ได้รายงานกิจกรรมของ	วสท.	
ในรอบปี	พ.ศ.	2539	ว่าขณะนี้การก่อสร้างอาคาร	วสท.	
ได้คืบหน้าไปถึงชั้นที่	 5	 แล้วจากท้ังหมด	 9	 ชั้น	 ซึ่งงาน
โครงสร้างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี	 พ.ศ.	 2540	 นี้	 และ
สามารถย้ายส�านักงานได้	ด้านนโยบายได้จดัท�าร่าง	พ.ร.บ.	
สภาวิศวกร	ท�า	Code	of	Practice	ในแต่ละสาขา	

สถานที่ ห้องประดพิทัธภบูาล	ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย	
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	5	 เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2540	

หน้า	59		
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วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540

เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชกิ	และผูส้นใจเข้าเยีย่มชม	“โครงการก่อสร้าง 

สนามแข่งขัน	และที่พักนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์	ครั้งที่	13”	

เพ่ือให้วิศวกร	 และผู้สนใจได้เข้าใจการใช้เทคโนโลยี 

การก่อสร้าง	รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคต่าง	ๆ		

สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต

ที่มา โยธาสาร	ปีที่	 9	 ฉบับที่	 7	 เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2540	

หน้า	62

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

เหตุการณ	์ วสท.	จดัแถลงข่าวเรือ่ง	 “มาตรการป้องกนัอคัคภียัในอาคาร”	 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียน 

รสีอร์ท	พทัยา	โดยผูแ้ทนคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา	 

ได้เดนิทางไปส�ารวจสาเหตเุพลงิไหม้เมือ่วนัที	่11	กรกฎาคม	 

พ.ศ.	2540	ท�าให้มี	ผู้เสียชีวิตกว่า	91	คน	และบาดเจ็บ

จ�านวนมาก	

สถานที่ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	กรุงเทพฯ

ที่มา  โยธาสาร	 ปีท่ี	 9	 ฉบับท่ี	 8	 เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2540	 

หน้า	35

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ	ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดสัมมนา	และ

นิทรรศการทางวิชาการในหัวข้อ	“การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป	(Prefabrication	Construction)”	

สถานที่ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	8	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2540	หน้า	64	

กรกฎาคม พ.ศ. 2540

เหตุการณ	์ ศ.อรณุ	ชยัเสร	ีนายก	วสท.	ศ.ดร.สมิทธิ	์ค�าเพิม่พลู	อปุนายก	วสท.	รบัมอบหนงัสอืท�าเนยีบวศิวกรจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	เพื่อใช้ในกิจกรรม	วสท.	จาก	นายกิตติ	วิสุทธิรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เทคโนโลยี	

มีเดีย	จ�ากัด	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	50	เล่มที่	7	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2540	หน้า	104
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วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับบริษัท	คอร์มิกซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	จัดสัมมนาเรื่อง	“Advanced	Materials	and	

Technology	 for	 Concrete	 Structures”	 วัสดุและเทคโนโลยีส�าหรับงานก่อสร้างสมัยใหม่	 ในงาน 

ไทยเบ็กซ์ล’97

สถานที่  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2540	หน้า	73	

วันพุธที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	จดัประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต	ิครัง้ที	่4	ภายใต้หวัข้อ	 

“การวจิยัและพฒันาคุณภาพในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมโยธา”	โดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

ธนบุรี	เป็นเจ้าภาพ	

สถานที	่ โรงแรมกะตะบีช	รีสอร์ท	จังหวัดภูเก็ต

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	9	ฉบับที่	10	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2540	หน้า	11

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ประชุมใหญ่ทางวิชาการและนิทรรศการ	 ENTECH’	 97	 

ภายใต้หัวข้อ	 “วิศวกรรมเพื่ออนาคต	 Engineering	 for	 

New	Year	2000”	พร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัล 

เรียนดีให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ที่มีคะแนน 

เฉลีย่ตัง้แต่	3.60	ขึน้ไปจากสถาบันอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	 

จ�านวน	 25	 ราย	 จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรงานแสดง

นทิรรศการด้านวศิวกรรม	โดยม	ีศ.อรุณ	ชยัเสรี	นายก	วสท.	 

นายประสงค์	 ธาราไชย	 ประธานคณะกรรมการเชิญชวน 

จัดนิทรรศการ	และนางนิตยา	มหาผล	ประธานคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์	 ร่วมรับเสด็จ	 ในวันที่	 20	 พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2540	

สถานที	่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่50	เล่มที	่12	เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2540	 

หน้า	50-52
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วันพุธที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมวิชาการของสมาพันธ์สมาคมวิศวกรรม

แห่งประเทศอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Federation	 of	

Engineering	Organizations)	หรือ	CAFEO	ครั้งที่	 15	 

โดยครั้งนี้	 วสท.	 เป็นเจ้าภาพ	 เชิญสมาคมวิศวกรรม 

ทัง้	9	ประเทศในอาเซยีนมาร่วมประชมุ	รวมทัง้เชญิสมาชิก

จากประเทศในเขตเอเปค	มาร่วมสงัเกตการณ์ด้วยจ�านวน	

	 200	คน		โดยมี	ดร.ถนัด	คอมันตร์	อดีตรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศ	และในฐานะผูร่้วมก่อตัง้สมาพนัธ์ 

สมาคมอาเซียน	เป็นประธานในการเปิดประชุม	เมื่อวันที่	

26	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2540	

สถานที่  โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา  โยธาสาร	 ปีที่	 9	 ฉบับที่	 12	 เดือนธันวาคม	พ.ศ.	 2540	 

หน้า	16

พ.ศ. 2540 

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับชมรมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าฯ	 จัดการสัมมนาเรื่อง	 “การป้องกัน 

อัคคีภัยส�าหรับอาคาร”

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	48

พ.ศ. 2540

เหตุการณ์  แต่งตั้งคณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 ครั้งแรก	สืบเนื่องจาก	การประชุม	CAFEO	ครั้งที่	 14	ที่ประเทศ

มาเลเซีย	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2539	 ได้จัดให้มีการประชุมยุววิศวกร	 จากประเทศสมาชิกอื่น	 ๆ	 คู่ขนานกับการ 

ประชุมหลัก	 	 เป็นครั้งแรก	 โดย	 วสท.	 ได้ส่งนายมั่น	 ศรีเรือนทอง	 เข้าร่วมการประชุมด้วย	 และในปี	 

พ.ศ.	2540	วสท.	 เป็นเจ้าภาพจัดงาน	CAFEO	ครั้งที่	 15	ที่จังหวัดเชียงใหม่	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ยุววิศวกร	วสท.	เป็นทางการครั้งแรก	โดยมีนายมั่น	ศรีเรือนทอง	เป็นประธานยุววิศวกร

ที่มา  		 ข้อมูลโดย	นายมั่น	ศรีเรือนทอง	ประธานยุววิศวกร	วสท.	คนแรก
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วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ณรงค์	 อยู่ถนอม	 นายก	 วสท.	 ร่วมลงนามบันทึก

ความเข้าใจกบันายศริ	ิคล้ายมงคล	รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้า
นครหลวง	และนายศิริวัฒน์	ศรีพิพัฒน์	รองผู้ว่าการธุรกิจ
ระบบส่ง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เพ่ือมอบเงนิ
สนับสนุนหน่วยงานละ	20,000	บาท	แก่	วสท.	ใช้ในการ
จัดตั้งหน่วยงานรับรองระบบคุณภาพ	ISO	9000	

สถานที่ 	 ห้องจามจุรี	โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	10	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541	หน้า	17

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ หลงัจากเหตกุารณ์ตกึถล่มท่ีโรงแรม	รอยลั	พลาซ่า	ทีน่ครราชสมีา	ปี	พ.ศ.	2536	ได้มกีารสมัมนาระดมความ

คิดเห็น	หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนั้นอีก	 วสท.	และทบวงมหาวิทยาลัย	 เห็นว่าควร 
มกีารจดัตัง้สภาวศิวกร	เพื่อให้สภาวศิวกร	ไดดู้แล	และควบคมุการประกอบวชิาชพีกนัเอง	ไดม้ีการผลกัดัน 
เรื่อยมาจนในที่สุดร่าง	พ.ร.บ.	ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	พ.ศ.	2541	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	ฉบับที่	8	พ.ศ.	2541	หน้า	27	

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ ในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2540	ได้รับรองจรรยาบรรณ	และข้อก�าหนดในการให้บริการวชิาชพี

วศิวกรรม	โดยเป็นการปรับปรุง	แก้ไขจากฉบบัเดิมเพือ่ให้มคีวามครบถ้วนสมบรูณ์ทัง้เนือ้หา	และสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ของการปฏบิตังิานจริง	เพือ่ให้วศิวกร	สมาชกิ	วสท.	และผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมได้ยดึถอื
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2541	หน้า	29	

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบรถรางโดยสารขึ้นวัด

พระธาตดุอยสเุทพ	จงัหวดัเชยีงใหม่	เนือ่งจากเกดิอบุตัเิหตุ
จากลวดสลิงขาด	ท�าให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บหลายราย

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	149

พ.ศ. 2541
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พุทธศักราช 2486-2561

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ถึง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	23th	FEISEAP	Excellence	Committee	on	Professional	and	Training	

Engineering	and	Environment	
สถานที	่ โรงแรมเฟลิกซ์	จังหวัดกาญจนบุรี	
ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	49

วันอังคารที่ 9 มิถนุายน พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“สภาวิศวกรเพื่อใคร”	โดย	

รศ.ดร.ณรงค์	อยู่ถนอม	นายก	วสท.	 เป็นประธานในพิธีเปิด	และนายธวัชชัย	สัจจกุล	สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	ฝ่ายรัฐบาลได้เข้าร่วมประชุมด้วย	

วัตถุประสงค	์ เพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอ	และเตรียมการเพื่อผลักดันร่าง	พ.ร.บ.	สภาวิศวกรเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

สถานที	่ ห้องประชุมสารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2541	หน้า	124

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2541 
เหตุการณ ์ วสท.	จดัต้ังส�านกัรบัรองระบบคุณภาพ	(EIT	Certified	Bodies	 

Office:	 EIT-CBO)	 โดยร่วมมือกับ	 EAQA	 (Electricity	 
Association	Quality	 Assurance)	 แห่งประเทศองักฤษ	 
เพ่ือออกใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	 
ISO	9000	และ	ISO	14000	แก่ผู้ประกอบการทีส่นใจขอการ

	 รับรอง	 EIT-CBO	 เพื่อก้าวสู่การเป็น	 Certification	 Bodies	 โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	และการไฟฟ้านครหลวง	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2541	หน้า	38

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2541
เหตุการณ	์ นายอนุรักษ์	จรีุมาศ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	 

เป็นประธานในพธิมีอบประกาศนยีบตัรให้แก่ผูผ่้านหลกัสตูร	 
Lead	 Accessor	 ของ	 วสท.	 จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ทั้งสิ้น	 40	 คน	 และจะได้รับการพัฒนา	 และยกระดับ
เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพในประเทศแถบอาเซียนได ้
ในอนาคต	

สถานที	่ ห้อง	Theatre	การไฟฟ้านครหลวง	เพลินจิต	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2541	หน้า	91
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วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2541 

เหตุการณ	์ สภาผู้แทนราษฎร	ได้พิจารณา	และลงมติรับหลักการร่าง	พ.ร.บ.	สภาวิศวกร	พ.ศ.	...

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2541	หน้า	32	

วันเสาร์ที่ 21 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

เหตุการณ ์ วสท.	ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุ	CAFEO’98	(16th Conference	 

of	 ASEAN	 Federation	 Engineering	Organization)	 

น�าทีมโดย	 ศ.ดร.สมิทธ์ิ	 ค�าเพิ่มพูล	 อุปนายก	 วสท.	 

ร่วมด้วย	 นายจิตต์	 ลีลาวิวัฒน์	 นายไชยชนะ	 ไชยนิเวสน	์

ดร.สุนทร	บุญญาธิการ	และ	ดร.สุนทร	ลัภติทาโร

สถานที	่ ประเทศสิงคโปร์	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที	่12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2541	หน้า	

151

พ.ศ. 2541 

เหตุการณ	์ ศ.อรุณ	 ชัยเสรี	 นายก	 วสท.	 ส ่งมอบต�าแหน่งแก ่

นายกคนใหม่	 รศ.ดร.ณรงค ์	 อยู ่ถนอม	 พร ้อมทั้ง 

มอบงานให้นายกคนใหม่ช่วยสานต่อ	 มีคณะกรรมการ

ของสมาคมร่วมแถลงนโยบาย	และทศิทางการด�าเนนิงาน 

ของ	 วสท.	 ในอนาคต	พลอากาศตรี	 ก�าธน	 สินธวานนท์	

องคมนตรี	อดีตนายก	วสท.	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	

ที่มา 	 โยธาสาร	 ปีท่ี	 10	 ฉบับท่ี	 1	 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ	์ 

พ.ศ.	2541	หน้า	15	

พ.ศ. 2541

เหตุการณ	์ คณะผู้แทนของ	 วสท.	 ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	 โครงหลังคาสระว่ายน�้า	 เกิดการวิบัติ	 

สบืเนือ่งจากเมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	พ.ศ.	2540	เวลาประมาณ	14.30	น.	ซึง่อยูร่ะหว่างการก่อสร้างในบรเิวณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อ	รองรับการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์	 ครั้งที่	 13	

ในปี	พ.ศ.	2541	เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	5	คน	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	10	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541	หน้า	27-30	
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พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	รณรงค์ให้ความรู	้และเผยแพร่เกีย่วกบักฎหมายด้านวศิวกรรมต่าง	ๆ 	ทัง้กฎกระทรวงฉบบัที	่49	ว่าด้วย 

การออกแบบอาคารให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหว	และกฎกระทรวงฉบบัท่ี	50	ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง
อาคารสูง	และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ	โดยให้รายละเอียด	และระบุว่า	กฎกระทรวงทั้ง	2	ฉบับที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว	 โดยได้ลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม	114	ตอนที่	67ก	ลงวันที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2540	มีผลบังคับ
ใช้แล้วตั้งแต่วันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2540	เป็นต้นไป	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	10	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541	หน้า	56-64	

พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ ดร.ประพนธ์	 ผาสุกยืด	 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง	 และดร.โชติชัย	 เจริญงาม	 ผู้ช่วย

เลขานุการ	 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 ร่วมต้อนรับ	 และบรรยายความก้าวหน้า
ทางด้านการก่อสร้างในประเทศไทย	 แก่คณะนักศึกษาจาก	 University	 of	 The	Witwatersrand,	
Johannesburg	แอฟริกาใต้

สถานที่ 	 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ
ที่มา 	 โยธาสารปีที่	10	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541	หน้า	68	

พ.ศ. 2541
เหตุการณ	์ นายประภาภัทร	 นิยม	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ฝ่ายโยธา	 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง	 

“การป้องกันอัคคีภัยส�าหรับอาคาร”	 และการเปิดตัวของชมรมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและ
ไฟฟ้าไทย	โดยการสนับสนุนของ	วสท.

สถานที่ 	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	10	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541	หน้า	68	

พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	ให้การต้อนรับ	Mr.Roger	Sainsbury	อุปนายกวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศอังกฤษ	(The	Institute	

of	Civil	Engineers	U.K.)	โดยมีคณะกรรมการ	วสท.	ให้การต้อนรับประกอบด้วย	ดร.สมิทธิ์	ค�าเพิ่มพูล	
ดร.ธัชชัย	สุมิตรา	นายจิตต์	 ลีลาวิวัฒน์	นายสุรศักดิ์	 อัจฉราวดี	 และนายทวีศักดิ์	 จันทรวงศ์	 และถ่ายรูป 
ร่วมกับสมาชิก	SPET		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2541	หน้า	95
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พ.ศ. 2541
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ณรงค์	อยู่ถนอม	นายก	วสท.	และคณะ	เข้าพบ	ฯพณฯ	พล.ต.สนั่น	ขจรประศาสน์	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	เพื่อขอบคุณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน	(ร่าง)	พ.ร.บ.	สภาวิศวกรอย่างเต็มที่	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	หน้า	88	

พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	น�าโดย	ดร.ประพนธ์	ผาสุกยืด	เลขาธิการ	วสท.	จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน	และผลักดัน 

ร่าง	พ.ร.บ.	สภาวิศวกร	โดยได้รับเกียรติจาก	นายไพฑูรย์	แก้วทอง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	
และนายธวัชชัย	สัจจกุล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	เข้าร่วมงาน	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง	ๆ 	กับ
กรรมการ	วสท.	อาทิ	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	อดีตนายก	วสท.	ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ�านวยการ	

สถานที	่ ห้องกมลฤดี	โรงแรมสยามซิตี้	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2541	หน้า	87

พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	น�าโดย	ศ.ดร.สมิทธิ์	ค�าเพิ่มพูล	อุปนายก	วสท.	และกรรมการให้การต้อนรับ	Dr.Gajanan	Sabnis	

International	Director	จาก	American	Society	of	Civil	Engineers	ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย	
พร้อมกันนี้ได้ให้ค�าแนะน�าแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมร่วมกัน

สถานที	่ ห้องซัลฟลาวเวอร์	อาคารภัทรคอมเพล็กซ์	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2541	หน้า	88	

พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ วสท.	จดัอบรมหลกัสตูร	ISO	9000	เร่ือง	“ผู้ตรวจประเมนิระบบประกนัคณุภาพ	ISO	9000	ด้านการศกึษา”	

โดยมี	Dr.Tony	A.M.	Featsersone	เป็นวิทยากร	และ	รศ.ด�ารงค์	ทวีแสงสกุลไทย	ประธานคณะกรรมการ	
ISO	9000	วสท.	เป็นผู้ช่วยในการอบรม	ผู้สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร	โดย	IQA.	ประเทศอังกฤษ	

สถานที	่ ห้องประกายเพชร	โรงแรมเอเชีย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541	หน้า	85	

พ.ศ. 2541 
เหตุการณ	์ ดร.ธนิต	 ธงทอง	 กรรมการ	 และเลขานุการคณะกรรมการ	 ISO	 9000	 วสท.	 ร่วมลงนามในสัญญากับ 

นายณรงค์	 วิชิตะกุล	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหา	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เพื่อมอบให้	 วสท.	 
เป็นท่ีปรึกษาในการประเมินระบบบริหารคุณภาพเบื้องต้นให้กับฝ่ายก่อสร้างระบบส่งของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นการเตรียมน�าองค์กรเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9000	ในเร็ว	ๆ 	นี้

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	10	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541	หน้า	68
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วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	 ISO	 9000	 และคณะกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยี	 วสท.	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 

จัดสัมมนาเรื่อง	“ระบบคุณภาพ	ISO	9000	Version	2000”	เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงองค์กรให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ร่วมเป็นวิทยากร	
ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง	

สถานที่ ห้องสโลป	อาคารส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	52	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2542	หน้า	89

วันพุธที่ 27 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2542
เหตุการณ์ คณะอนกุรรมการสาขาโครงสร้างเหลก็	วสท.	จดัอบรมทาง

วิชาการหัวข้อ	 “โครงสร้างเหล็ก-มาตรฐานการออกแบบ
และการประยกุต์ใช้”	พร้อมบรรยายพเิศษเรือ่ง	“นโยบาย
การส่งเสรมิอตุสาหกรรมเหลก็โครงสร้าง”	โดยม	ีนายสวุจัน์ 
ลิปตพัลลภ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	
อุตสาหกรรม		ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สถานที	่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 52	 เล่มที่	 2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2542	

หน้า	89	

มกราคม พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ นายเกษม	ใจหงษ์	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้านครหลวง	มอบเงิน

งวดที่	 2	 จ�านวน	 1,000,000	บาท	 ให้แก่	 รศ.ดร.ณรงค์	
อยู่ถนอม	 นายก	 วสท.	 จากยอดเงิน	 2,000,000	 บาท	
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานรับรองระบบคุณภาพ	
วสท.	 (EIT-CBO)	 ในการท�าหน้าที่ตรวจประเมินและ 
ออกใบรับรองระบบคุณภาพ	 (มอก./ISO	 9000	 และ	
มอก./ISO	 14000)	 ให้กับองค์กรทุกขนาด	ทุกประเภท	
โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดเล็ก

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	 52	 เล่มที่	 2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2542	
หน้า	89	

พ.ศ. 2542



177
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

มกราคม พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ณรงค์	 อยู ่ถนอม	 นายก	 วสท.	 และประธาน 

คณะกรรมการบรหิาร	ส�านกังานรับรองคณุภาพ	(EIT-CBO)	 
พร้อมด้วยกรรมการบรหิารแนะน�าการให้บรกิารรบัรองระบบ 
คุณภาพ	ISO	9000	และ	ISO	14000	แก่บริษัทที่ปรึกษา
กว่า	 10	 ราย	 หลังจากที่	 EIT-CBO	 เปิดตัว	 และด�าเนิน
กิจกรรมมาในระยะหน่ึง	 เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษารับทราบ
กจิกรรม	ขอบเขตการบรกิาร	และรูจ้กั	EIT-CBO	มากยิง่ขึน้	

สถานที	่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่52	เล่มที	่2	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2542	หน้า	89

วันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	 และ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทัว่ประเทศ	จัดการประชมุโยธา
แห่งชาติ	 ครั้งที่	 5	 เรื่อง	 “บทบาทของวิศวกรโยธาในยุค
เศรษฐกิจถดถอย”	โดยมี	นายสุวัจน์	ลิปตพัลลภ	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	เป็นเจ้าภาพ

สถานที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้	จอมเทียน	พัทยา
ที่มา  โยธาสาร	 ปีที่	 11	 ฉบับที่	 2	 เดือนเมษายน-มิถุนายน	 

พ.ศ.	2542	หน้า	9

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ วสท.	จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2541	เพือ่แถลง 

ผลงานประจ�าปี	พ.ศ.	2541	และนโยบายปี	พ.ศ.	2542	 
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก	 นายประจวบ	 ไชยสาส์น	
รฐัมนตรว่ีาการทบวงมหาวทิยาลยั	บรรยายพเิศษในหวัข้อ	 
“โครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาค
ลุ่มแม่น�้าโขง	6	ประเทศ”

สถานที่ ห้องประดพิทัธภูบาล	ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่52	เล่มที	่6	มถุินายน	พ.ศ.	2542	หน้า	90 
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วันพุธที่ 12 ถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
เหตุการณ์ วสท.	 จัดการประชุมวิชาการ	 AEESEAP	Midterm	 Conference	 1999	 หัวข้อเรื่อง	 “Engineering	

Education	in	the	Information	Technology	Era”	
สถานที่ ห้องประชุมอาคาร	4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	51	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	หน้า	30	

ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2542 
เหตุการณ	์ วสท.	รณรงค์ให้ความรูเ้กีย่วกบัแผ่นดนิไหว		จึงเผยแพร่บทความ	“กฎกระทรวงกบัการออกแบบของอาคาร

ต้านภัยแผ่นดินไหว	(1)”	โดย	ศ.ดร.ปณิธาน	ลักคุณประสิทธิ์	และ	“ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในประเทศไทย”	โดย	รศ.ดร.เป็นหนึ่ง	วานิชชัย	ในคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ	

ที่มา  โยธาสาร	ปีที	่11	ฉบบัที	่4	เดอืนพฤษภาคม-ธนัวาคม	พ.ศ.	2542	หน้าบรรณาธกิาร	หน้า	15-18	หน้า	19-24	

วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็ฯ	 

เปิดงานประชมุใหญ่วชิาการประจ�าปี	พ.ศ.	2542	ในหัวข้อ	 
“เทคโนโลยยีคุโลกไร้พรมแดน	และนทิรรศการ	ENTECH’99	 
ในวนัที	่1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542	และ	โปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 
เหรียญรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จ�านวน	 35	 คน	 จากสถาบันอุดมศึกษา	 15	 สถาบัน	 
ในงานนี้ด้วย	

สถานที	่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา  หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	50

พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ วสท.	จดัพมิพ์หนงัสอื	การออกแบบส่วนผสมของคอนกรตี

ผสมเถ้าลอย	 พิมพ์ครั้งที่	 1	 เดือนพฤศจิกายน	 2542		 
เขียนโดย	รศ.ดร.สมนึก	ตั้งเติมสิริกุล

ที่มา 	 ภาพปก
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วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เหตุการณ	์ “ก�าเนดิสภาวศิวกร”	การบนัทกึเรือ่งราว	และความเป็นมา 

ของวิศวกรคงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้	 ถ้าจะไม่ย้อนอดีตไปถึง 
กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมฉบับแรกของประเทศนั่นคือ	 
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม	 พ.ศ.	 2505	 โดยม ี
คณะกรรมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	หรือ	กว.	 เป็น
องค์กรควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม	 ประกอบด้วยปลัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน	มวีฒุวิศิวกรซ่ึงกระทรวง
มหาดไทยแต่งตั้งอีก	14	คน	เป็นคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการควบคุมประกอบวชิาชพีวศิวกรรม	(กว.)	ชดุแรก	ตามค�าสัง่กระทรวงมหาดไทย	ที	่1281/2505	
ลงวันที่	 19	 ตุลาคม	 2505	 ซึ่ง	 พล.อ.ประภาส	 จารุเสถียร	 เป็นรัฐมนตรี	 มีปลัดกระทรวงเป็นประธาน	 
ส่วนกรรมการอื่น	ๆ	ประกอบด้วย	ศ.อรุณ	สรเทศน์	ศ.พิเศษ	ปัตตะพงษ์	หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์	อธิบดีกรม 
โยธาเทศบาล	(ต่อมาเปลีย่นช่ือเป็นกรมโยธาธกิาร	และกรมโยธาธกิารและผงัเมืองในปัจจุบนั)	นายกาญจนะ	 
เฮงสุวนชิ	หลวงสมัฤทธวิิศวกรรม	พระประกอบยนัตรกจิ	พล.อ.ต.โอบศริ	ิวเิศษสมิต	นายอาชว์	กญุชร	ณ	อยธุยา	 
ดร.บุญรอด	บณิฑสนัต์	นายเกษม	จาตกิวนชิ	พ.ต.อ.จรสั	วงศาโรจน์	นายบญุเยีย่ม	มศีขุ	นายวชิา	เศรษฐบุตร	 
และนายนิธิพัฒน์	ชาลีจันทร์

	 เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม	 พ.ศ.	 2505	 มีดังน้ี	 :	 “เนื่องจากวิชาชีพวิศวกรรม	 
เป็นลักษณะงานท่ีมีการกระท�ากระทบต่อชีวิต	 ร่างกาย	 ทรัพย์สิน	 สวัสดิภาพ	 และความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยตรง	 จ�าเป็นที่รัฐซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายต้องก�าหนดมาตรการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ”

 หลกัการในการควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในขณะนัน้	 ได้แก่	การออกใบอนญุาต	การสัง่พกัใบอนญุาต	 
หรอืเพกิถอนใบอนญุาต	การออกข้อบงัคบัในกระบวนการควบคมุต่าง	ๆ 	การรับรองหลักสูตร	และสถานศกึษา	 
และการด�าเนินการด้านมารยาทแห่งวิชาชีพ	โดยมีคณะกรรมการ	กว.	เป็นผู้มีอ�านาจ	และหน้าที่ควบคุม

	 ในช่วงระยะเวลากว่า	37	ปี	ทีพ่ระราชบญัญตัวิชิาชพีวศิวกรรม	พ.ศ.	2505	ใช้บงัคบั	ได้มกีารแก้ไขกฎหมายนี ้
ถึง	2	ครั้ง	คือ	ฉบับที่	2	เมื่อ	พ.ศ.	2512	และฉบับที่	3	เมื่อ	พ.ศ.	2520

	 วนัที	่13	สงิหาคม	พ.ศ.	2536	โรงแรมรอยลัพล่าซ่าถล่ม	ทีจ่งัหวดันครราชสมีา	ท�าให้มผีูเ้สยีชีวติ	และบาดเจบ็ 
มากมาย	 สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนท้ังประเทศ	 รัฐบาลขณะนั้นโดยนายชวน	 หลีกภัย	 เป็น
นายกรัฐมนตรี	มอบหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้หาสาเหตุของอาคาร	และ
หาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก	ขณะเดียวกันแนวความคิดก่อตั้งสภาวิศวกร	เพื่อให้วิศวกรดูแล
กันเอง	แทนที่รัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมฝ่ายเดียวก็มีกระแสรุนแรงมากขึ้นเป็นล�าดับ	

	 ต่อมา	 เพื่อเป็นการสนองนโยบายฯ	ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ	 วสท.	 ซึ่งมี	 พล.อ.ต.ก�าธน	 สินธวานนท	์ 
เป็นนายก	วสท.	ได้จดัให้มกีารประชมุอย่างเร่งด่วน	ซึง่ท่ีประชุมภาคสรปุสุดท้ายมมีตเิหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์	
ให้มีสภาวิศวกร	ที่สามารถปกครอง	และควบคุมดูแลกันเอง	เป็นนิติบุคคลที่มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ	 มีอ�านาจหน้าที่ส่งเสริม	 และสนับสนุนงานวิชาชีพวิศวกรรม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ทันต่อความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี	แต่เป็นที่หน้าเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้รับข้อเสนอจริงจัง	

	 วสท.	ในยุค	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	เป็นนายก	(พ.ศ.	2538-2541)	ได้แต่งตั้งคณะท�างานร่าง	พ.ร.บ.	สภาวิศวกร	
เม่ือเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2538	 เพื่อท�าหน้าที่ยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ	 วิชาชีพวิศวกรรม	พ.ศ.	 2505	
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และความเห็นชอบของคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	และเมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2538	ได้เข้าพบ 
นายชวน	หลกีภยั	นายกรัฐมนตร	ีเพือ่ชีแ้จงเหตุผล	และความจ�าเป็นท่ีจะต้องจัดตัง้สภาวศิวกร	รวมทัง้แนวทาง 
การด�าเนิน	การของรัฐบาลในเรื่องนี้	แต่ด้วยมีเหตุยุบสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2538	ท�าให้ร่าง	พ.ร.บ.	ที่รอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันต้องระงับไป	

	 ในรัฐบาลชุดต่อมาที่มีนายบรรหาร	ศิลปอาชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	
นายก	 วสท.	 พร้อมด้วยนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ	 ได้เข้าพบนายบรรหาร	 เพื่อขอความสนับสนุนร่าง	
พ.ร.บ.	สภาวศิวกร	ซึง่นายบรรหารได้แนะน�าให้สองสมาคมจัดท�าประชาพิจารณ์เร่ืองสภาวชิาชพี	(วศิวกร/
สถาปนิก)	เพือ่ให้เป็นท่ียอมรบัของวิศวกร	เมือ่วนัที	่15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2539	ณ	โรงแรมเซน็ทรลั	ลาดพร้าว	
โดยนายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 ให้เกียรติมาเป็นประธาน	 นายศิลป์ชัย	 นุ้ยปรี	 ส.ส.	 อุทัยธานี	 และประธาน 
คณะกรรมการการปกครองของสภาผูแ้ทนราษฎร	ผลของการประชามตใินวนันัน้	ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์
ให้สนับสนุนร่าง	พ.ร.บ.	สภาวิศวกร	และร่าง	พ.ร.บ.	สถาปนิก	ทั้ง	2	ฉบับ	

	 ต่อมา	ดร.ณรงค์	อยู่ถนอม	นายก	วสท.	(พ.ศ.	2541)	ได้น�าคณะท�างานเข้าพบ	พล.ต.สนั่น	ขจรประศาสน์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 นายถวิล	 ไพรสณฑ์	 ที่ปรึกษารัฐมนตรี	 และนายปรัชญา	 สูตะบุตร	 
ท�าหน้าที่ประธาน	กว.	(วันที่	8	มิถุนายน	พ.ศ.	2541)	เพื่อขอความสนับสนุนร่าง	พรบ.	สภาวิศวกร	อย่าง
เป็นทางการ	ซึ่ง	สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติวิศวกร	พ.ศ....เมื่อ
วันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2541	(ได้มีการปรับปรุงชื่อ	พ.ร.บ.	จากสภาวิศวกรมาเป็น	วิศวกร	ในขั้นกฤษฎีกา)	
และได้ให้ความเหน็ชอบในวาระที	่2	และ	3	เมือ่วนัที	่7	เมษายน	พ.ศ.	2542	อย่างเป็นเอกฉันท์ตามล�าดบั	

	 เมื่อร่าง	พ.ร.บ.	วิศวกร	พ.ศ....	น�าเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา	วุฒิสภาใช้เวลาในการพิจารณากลั่นกรอง	
และปรบัปรงุ	พ.ร.บ.	วศิวกร	พ.ศ....	ทีผ่่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	เป็นเวลาถงึ	4	เดือน	และ 
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2542	ในการปรับปรุงแก้ไขของวุฒิสภาครั้งนี้	ท�าให ้
ร่างฯ	มคีวามรัดกมุ	และรอบคอบมากยิง่ขึน้	โดยมไิด้ท�าให้สาระส�าคญัของกฎหมายเปลีย่นแปลงแต่อย่างใด	

	 เมื่อมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจากวุฒิสภา	 จะต้องมีการน�าร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับเข้าพิจารณา
ในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง	ผู้เขียนในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ	ของสภาผู้แทนราษฎร	
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ	 ของวุฒิสภา	 และอุปนายก	 วสท.	 ได้มีโอกาสไปชี้แจง 
ข้อซักถามต่อที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย	เมื่อวันที่	22	กันยายน	พ.ศ.	2542	ซึ่งในที่สุดสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง	พ.ร.บ.	วิศวกร	พ.ศ....	อย่างเป็นเอกฉันท์อีกครั้งหนึ่ง	เมื่อเวลา	
14.39	 น.	 ของวันเดียวกัน	 จึงนับว่ากระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิศวกร	พ.ศ....	 ของรัฐสภา	 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระราชบัญญัติวิศวกร	 พ.ศ.	 2542	 ให้แก่ประชาชนชาวไทย 
เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ปวงวิศวกรในปีมหามงคล	 
ครบรอบ	72	พรรษา	พระราชบญัญตัน้ีิประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	เล่มท่ี	116	ตอน	120	ก.	 
เมื่อวันที่	 29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 30	พฤศจิกายน	 
พ.ศ.	 2542	 เป็นต้นไป	 ดังนั้นวันท่ี	 30	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2542	 จึงเป็นวันก�าเนิด	 
“สภาวิศวกร”	

ที่มา	 บทความ	 วสท.	 ผู ้ก ่อก�าเนิดสภาวิศวกร	 โดย	 รศ.ดร.สุขุม	 สุขพันธ์โพธาราม	 
อุปนายก	วสท.	พ.ศ.	2554-2556		

วสท.	ผู้ก่อก�าเนิดสภาวิศวกร



181
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2543 

เหตุการณ	์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม	FEISEAP	11th	General	Assembly	การประชุม	Standing	Committee	รวมทั้ง 

การประชุม	 Executive	 Committee	 ได้แก่	 ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 อุปนายก	 วสท.	 และ	 รศ.ดร.ณรงค	์ 

อยู่ถนอม	อดีตนายก	วสท.	ในฐานะประธานร่วมของคณะกรรมการ	Rural	Electrification,	FEISEAP	

สถานที	่ กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38	

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคเหนือ	จัดอภิปรายเรื่อง	“สภาวิศวกร”	

สถานที	่ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	68

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ จัดงาน	Dinner	Talk	ครั้งที่	1	เรื่อง	“เลือกตั้งสภาวิศวกร

ช่วยวิศวกรอย่างไร”	มีผู้เข้าร่วมงาน	308	คน

สถานที	่ โรงแรมรีเจ้นท์	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	39

วันพุธที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยรังสิต	โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

สถาบันอดุมศกึษาท่ัวประเทศ	จดัการประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ	ครัง้ที	่6	The	Sixth	National	

Convention	on	Civil	Engineering	เรื่อง	“ศักยภาพของวิศวกรโยธาไทยในทศวรรษหน้า	(Potential	of	

Thai	Civil	Engineers	in	the	Next	Decade)”	

สถานที	่ โรงแรมรีเจ้นท์	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	45	

พ.ศ. 2543



182 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบักรงุเทพมหานคร	แถลงข่าวเร่ือง	“สะพานรชัวภิา”	เพือ่ชีแ้จงความเสยีหายของสะพานรัชวภิา 

ที่เกิดไฟไหม้	พร้อมให้ข้อมูลด้านวิศวกรรม	และเสนอแนวทางให้กรุงเทพมหานครน�าไปด�าเนินการแก้ไข	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	63

วันอาทิตย์ที่ 11 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ	เลขาธิการสภาวิศวกร	และ	รศ.สฤทธิ์เดช	พัฒนาเศรษฐพงษ์	ประธานวิศวศึกษา	

วสท.	ร่วมประชุม	APCE	Engineers	
สถานที	่ เมืองแวนคูเวอร์	ประเทศแคนาดา	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยพลเอกชูชัย	สินไชย	ประธานคณะกรรมการสาขาภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	จดัพธิมีอบทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาทีเ่รียนดีแต่ขาดทนุทรัพย์จาก	5	สถาบนั	ของภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	68	

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	จัดงานนัดพบแรงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที	่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	64

วันพฤหัสบดีที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543
เหตุการณ ์ คณะกรรมการความปลอดภยัด้านอคัคภียัในอาคาร	จดัอบรม 

เรื่อง	“การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร	4	ภาค”	โดยจัด
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต	ิ 
(กปอ.)	 วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 วสท.	สาขาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 วสท.	 
สาขาภาคใต้	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลา

	 นครินทร์	จัดที่จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	3-4	สิงหาคม	พ.ศ.	2543	จังหวัดขอนแก่น	วันที่	10-11	สิงหาคม	 
พ.ศ.	 2543	 จังหวัดสงขลา	 วันท่ี	 17-18	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2543	 และที่กรุงเทพฯ	 วันที่	 24-25	 สิงหาคม	 
พ.ศ.	2543	มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง	4	ภาค	650	คน

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	59	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 7 ถึง วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร	 วสท.	 ร่วมกับ	 สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษา

เครื่องกลและไฟฟ้าไทย	National	Fire	Protection	Association	(NFPA)	จัดอบรมเรื่อง	“Fire	Science	

and	Engineering	and	Automatic	Water	Sprinkler	System	(NFPA	13)”

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	59

สิงหาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ จดัพมิพ์มาตรฐานระบบเครือ่งกลขนส่งในอาคาร	(ลิฟต์)	จัดท�าโดย	คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครือ่งกล

ในอาคาร	วสท.	เป็นมาตรฐานที่อ้างอิงข้อเท็จจริง	และสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทย	โดยพิจารณาอย่าง

รอบคอบแล้วว่าอะไรท่ีเป็นข้อก�าหนดทีชั่ดเจน	พร้อมกบัมทีางเลอืกทีถ่กูต้องไว้ให้	เช่น	ลฟิต์ส�าหรบัคนพกิาร	

และลิฟต์พนักงานดับเพลิง	ฯลฯ

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.	ฉบับที่	2/43	ตุลาคม	พ.ศ.	2543

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ จัด	EIT	Talk	No.3	เรื่อง	“ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กบัโครงการวศิวกรรม”	โดยนายสมคัร	สุนทรเวช	เป็นองค์

ปาฐกถา	

สถานที	่ ห้องสโรชาบอลรูม	โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	44	

 

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	สมาคมสถาปนิกสยามฯ	และสมาคมอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทย	จัดสัมมนาเรื่อง	“การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวงการก่อสร้างไทย”	ผลการสัมมนาสรุปได้ว่า	

ปัญหาการคอร์รัปชันในวงการก่อสร้างไทยกว่าร้อยละ	20	ของมูลค่าก่อสร้าง	หรือปีละประมาณ	4	หมื่น

ล้านบาท	 เป็นปัญหาที่ร้ายแรง	 ท�าความเสียหาย	 และเป็นการบ่อนท�าลายเศรษฐกิจของประเทศ	 เป็นตัว

ถ่วงการฟื้นฟู	และการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	53	เล่ม	9	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2543	หน้า	104



184 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

กันยายน พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ จัดพิมพ์จดหมายข่าว	 วสท.	 ทุกเดือน	 เริ่มตั้งแต่เดือน

กันยายน	พ.ศ.	2543	

วัตถุประสงค	์ เพื่อรายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว	 และกิจกรรม 

ของ	วสท.	

ที่มา	 หนังสือท�าเนียบ	 วสท.	 EIT	 DIRECTORY	 2001/2002	 

หน้า	44

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ รศ.ดร.ไกรวฒุ	ิเกยีรติโกมล	นายก	วสท.	ลงนามความร่วมมือ 

ระหว่างรัฐบาลเยอรมัน	 และรัฐบาลไทย	 เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมให้แก่วิศวกรไทย		

สถานที	่ สถาบันไทย-เยอรมัน	จังหวัดชลบุรี

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.	ฉบับ	2/43	ตุลาคม	พ.ศ.	2543	

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ วสท.	จัดท�าวดีิทัศน์	และหนงัสือเทิดพระเกยีรติ	“ในหลวง	 

นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน”	 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ	

และทูลเกล้าฯ	 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในโอกาสท่ีสถาบันวิศวกรรมโยธา 

แห่งสหราชอาณาจักร	 (The	 Institution	 of	 Civil	 

Engineers:	ICE)	น�าโดย	Prof.George	Fleming	ประธาน	 

ICE	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายสมาชิกภาพวุฒิวิศวกรกิตติมศักดิ	์ 

(Honorary	Fellowship)	แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ภูมิพลอดุลยเดช	

สถานที	่ ศาลาเริง	วังไกลกังวล	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	เป็นประธานในพิธ ี

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	รศ.ดร.ไกรวุฒิ	

เกียรติโกมล	นายก	 วสท.	 และ	Prof.George	 Fleming	

ประธานสถาบัน	ICE	

สถานที	่ โรงแรมรีเจ้นท์	กรุงเทพฯ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38	

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ คณะกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยี	วสท.	ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานต่างประเทศ	และ	 ICE	 (The	 

Institute	 of	 Civil	 Engineers)	 จัดงาน	 The	 ICE	 Brunel	 International	 Lecture	 2000	 หัวข้อ	

“Development	in	New	Materials	and	Methods	of	Construction	for	the	New	Millennium”	

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า	160	คน

สถานที	่ ห้องพิมานเมฆ	แกรนด์บอลรูม	โรงแรมเดอะแกรนด์	กรุงเทพฯ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	67	

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี	 จัดการบรรยายพิเศษ

เรื่อง	“แนวโน้ม	และอนาคตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมีของประเทศไทย”	

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	56	

ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ จัดพิมพ์มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง	ครั้งที่	1	จัดท�าโดย	คณะกรรมการมาตรฐานการ

ป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง	 วสท.	 เป็นมาตรฐานการป้องกันภายนอก	 ประกอบด้วยรายละเอียด 

การออกแบบ	 การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก	 ตั้งแต่ระบบล่อฟ้า	 ระบบตัวน�าลงดิน	 และระบบ

สายรากดิน	 โดยรวมชนิดขนาดวัสดุที่ใช้ในแต่ละเรื่อง	 และรวมการใช้สิ่งติดตั้งกับสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วย

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.	ฉบับที่	2/43	ตุลาคม	พ.ศ.	2543



186 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ จัดงานการประชมุใหญ่ทางวศิวกรรม	ประจ�าปี	พ.ศ.	2543	

เรื่อง	“เทคโนโลยีใหม่ในทศวรรษหน้า”	

สถานที	่ ศนูย์ประชมุและแสดงนทิรรศการไบเทค	บางนา	กรงุเทพฯ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	50	

วันพุธที่ 22 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการ	CAFEO	2000	ครั้งที่	18	เรื่อง	“ASEAN	Engineering	Cooperation	for	

the	Development	in	the	New	Millennium”	ซึ่ง	Vietnam	Union	of	Science	and	Technology	

Associations	เป็นเจ้าภาพ	โดยมี	ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุอปุนายก	วสท.	และ	ดร.จริยทุธ์	มหทัธนกลุ	ประธาน

คณะกรรมการยุววิศวกร	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

สถานที	่ กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38	

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์	วสท.	ร่วมกับสมาคมวศิวกร 

ทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย	สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	

สมาคมสถาปนิกสยามฯ	จัดแถลงข่าวเรื่อง	“การก่อสร้าง

อาคารสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	 (หนองงูเห่า)	 เพื่อ

ชี้แจงความคืบหน้า	ในการด�าเนินการของโครงการ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	63	

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบั	สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย	 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย	 สมาคมไฟฟ้า 

และแสงสว่างแห่งประเทศไทย	 สมาคมวิศวกรออกแบบ 

และปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย	 และบริษัท	 Reed	

Tradex	 จ�ากัด	 ลงนามในการเซ็นสัญญาร่วมกันในการ 

จัดงาน	ENTECH,	M&E	TECH	FIRETECH	ในปี	2000

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 54	 เล่มที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2544	 

หน้า	121	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณกรรมการที่ช่วยงาน	 วสท.	 และถือเป็นโอกาสเลี้ยงสวัสดีปีใหม	่ 

และในโอกาสนี้	ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากการจัดสัมมนาโยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	6	
จาก	ดร.สุพัทธ์	ภู่ผกา	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2544	หน้า	121

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2543
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	

สมาคมสถาปนิกสยาม	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สมาคม
อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	 และสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ
แห่งประเทศไทย	จดัเสวนาเรือ่ง	“นโยบายการแก้ไขปัญหา
กบัการปราบปรามคอร์รปัชันในวงการก่อสร้างไทย”	โดยมี
ตวัแทนจากพรรคไทยรกัไทย	ประชาธปัิตย์	ความหวงัใหม่	และถิน่ไทย	เป็นวทิยากรในการน�าเสนอนโยบาย
ของพรรคในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

สถานที	่ ห้องประชุม	สมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2544	หน้า	122

พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ ดร.เกษม		ใจหงษ์	ผูว่้าการ	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	และนายพลาวธุ	เชาวนโยธนิ	รองผูว่้าการ	การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือใช้มาตรฐานตดิต้ังทางไฟฟ้าส�าหรบัประเทศไทย	
ซึ่ง	วสท.	เป็นแกนน�าในการจัดท�าขึ้น	เพื่อใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าเดียวกัน	ส่งผลให้งานออกแบบ
ติดตั้งของไทยเป็นที่ยอมรับของสากลทั้งในเรื่องคุณภาพ	และความปลอดภัย	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	53	ฉบับที่	9	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2543	หน้า	103

พ.ศ. 2543
เหตุการณ	์ วสท.	ย้ายส�านักงานมาอยู่ที่	อาคาร	วสท.	ปัจจุบัน	เลขที่	 

487	 ซอยรามค�าแหง	 39	 (เทพลีลา	 1)	 ถนนรามค�าแหง	 
เป็นอาคารสงู	5	ชัน้	ตัง้อยูใ่นซอยวัดเทพลลีา	ถนนรามค�าแหง	 
เป็นทีต่ัง้ของ	วสท.	สภาวศิวกร	สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ	 
สมาคมวศิวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย	สมาคมผูอ้อกแบบ 
ปรกึษาเครือ่งกลและไฟฟ้า	ฯลฯ	มท่ีีจอดรถประมาณ	200	คนั	

	 วสท.	ตั้งอยู่ชั้น	3	มีห้องประชุม	4	ห้อง	ส�าหรับให้เช่าใน
ราคาประหยัด	ขนาดจุได้	ตั้งแต่	40-100	คน	และวางแผนติดตั้งลิฟต์	และปรับปรุงท�าห้องชั้น	4	และ	5	
เพื่อรองรับการใช้งานด้านการฝึกอบรมที่มีแนวโน้มมากขึ้น	 รวมถึงสมาคมวิศวกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จะเช่าเป็น
ที่ท�าการถาวร	ส�าหรับชั้น	 1	 เป็นโถงโล่ง	 เพดานสูง	 เหมาะกับการจัดแสดงสินค้าวิศวกรรมกึ่งถาวร	หรือ 
จัดเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลต่าง	ๆ

ที่มา 	 หนังสือท�าเนียบ	วสท.	EIT	DIRECTORY	2001/2002	หน้า	45



188 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2543
เหตุการณ	์ 4	 สมาคมวิชาชีพประกอบด้วย	 วสท.	 สมาคมสถาปนิกสยามฯ	 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	 และ 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาฯ	เสนอต่อบริษัท	บทม.	ให้พิจารณาปรับปรุงแบบสนามบิน	โดยลดสเปกในส่วนที ่
ไม่จ�าเป็น	และหนัมาใช้วสัดุของไทยมากขึน้	แต่ยงัคงเนือ้ที	่และพืน้ทีใ่ช้สอยเหมอืนเดิม	เพือ่ช่วยให้ประหยดั 
งบประมาณก่อสร้างลง

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	51	

พ.ศ. 2543
เหตุการณ	์ วสท.	มีนโยบายในการจัดท�าวารสารฉบับวิจัยและพัฒนาให้มีมาตรฐานสูง	ก�าหนดออก	ปีละ	4	ฉบับ	ตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2543	อย่างตรงเวลา	มีการตรวจสอบบทความอย่างมีมาตรฐาน	และรวดเร็วขึ้น
ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	10

พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีของ 

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร	แก่นิสิต	นักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี	ประจ�าปีการ
ศึกษา	พ.ศ.	2543	จ�านวน	43	คน	จาก	12	สถาบันอุดมศึกษา	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38		

พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ	จัดสรรเงินทุนเป็นทุนวิจัย	จ�านวน	2	ทุน	เป็นเงิน	100,000	บาท	แก่	“โครงการ
วิจัย	 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของสะพานขึงพระรามเก้า”	 โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และโครงการวิจัย	 “การพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในการ
ใช้ไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน”	โดยคณะนิสิต	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	38		

พ.ศ. 2543 
เหตุการณ	์ ปรับปรุงพื้นที่ชั้น	 2	 ให้สภาวิศวกรเช่าเป็นที่ท�าการ	 	 และด�าเนินการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคาร	 วสท.	 

เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	39



189
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2543 

เหตุการณ	์ ร่วมจัดตั้งคณะท�างานร่วมเพ่ือพัฒนาการก่อสร้าง	ประกอบด้วย	 4	 สมาคม	 ได้แก่	 วสท.	 สมาคมวิศวกร 

ที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	สมาคมสถาปนิกสยามฯ	และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	ท�าหน้าที่จัดท�า

ศูนย์ข้อมูลของ	4	สมาคม	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการก่อสร้าง	และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ	 

และระดับองค์กรระหว่างประเทศ	 มีการหารือเรื่องวิศวกรต่างชาติ	 การค้าเสรี	 รวมทั้งความไม่โปร่งใส 

ในการออกแบบอาคารสนามบินกรุงเทพฯ	แห่งใหม่	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2543	หน้า	39



190 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 วสท.	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	KAIST	(Korean	Advanced	Institute	of	Science	

and	Technology)	ประเทศเกาหลี	จัดประชุม	“เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเกาหลี”	ครั้งที่	7	

สถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	129

  

วันศุกร์ที่ 9 ถึง วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ ในโอกาสก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งกัมพูชา	 ที่กรุงพนมเปญ	 นายจิตต์	 ลีลาวิวัฒน์	 ผู้แทน	 วสท.	 

ในนามคณะอาเซยีนเอน็จเินยี	ได้รบัเชญิเข้าพบ	นายกรฐัมนตรฮีนุเซน	เพือ่ร่วมหารอืการถ่ายโอนเทคโนโลยี

ให้แก่วิศวกรกัมพูชาในมาตรฐานระดับ	“CHARTERED	ENGINEER”	

สถานที่ กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	129		

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

เหตุการณ	์ คณะผู้แทน	Public	Buildings	Association	(PBA)	แห่งประเทศญี่ปุ่น	จ�านวน	10	คน	เข้าเยี่ยมชม	วสท.	

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารการควบคุมงานก่อสร้าง	และงานไฟฟ้ากับคณะกรรมการ	วสท.	โดย

มีนายประสงค์	ธาราไชย	เลขาธิการ	วสท.	และนายเกชา	ธีระโกเมน	ประธานคณะกรรมการวิชาการสาขา

เครื่องกล	และคณะ	ให้การต้อนรับ

สถานที่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	129		

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการพลงังาน	วสท.	จดัประชมุโต๊ะกลมเรือ่ง	“ETHANOL	พลงังานในอนาคตส�าหรบัประเทศไทย”	

ผลการประชุมจะน�าเสนอรัฐบาลต่อไป	 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก	 นายวีระ	 สุสังกรกาญจน	์

ประธานคณะกรรมการพลังงาน

สถานที่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2544	หน้า	146	

พ.ศ. 2544
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 21 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การบ�ารุงรักษา	 และซ่อมแซม

โครงสร้างคอนกรีต”	 ได้รับเกียรติจาก	 ศ.อรุณ	 ชัยเสรี	

นายกสภาวิศวกร	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	มีผู้เข้าร่วม

งาน	184	คน	

สถานที่ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่54	เล่มที	่4	เมษายน	พ.ศ.	2544	หน้า	145

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2544

เหตุการณ	์ วสท.	จัดแถลงข่าวเรื่อง	“น�้าหนักบรรทุก	30	ตัน”	น�าโดย	 

รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมล	 นายก	 วสท.	 ศ.ดร.วรศักดิ	์ 

กนกนุกุลชัย	 ประธานคณะกรรมการหน่วยเฉพาะกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสังคม	 และนายไกร	 ต้ังสง่า	

ประธานคณะกรรมการโครงการ	

สถานที่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	4	เมษายน	2544	หน้า	146		

วันพุธที่ 7 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ จัดสัมมนามาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย		มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	936	คน

สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2544

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	Japan	International	Cooperation	

Agency	(JICA)	จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	“Suspension	Bridges	and	Their	Wind	Resistant	Design”	

บรรยายโดย	 Prof	 Dr.Hitoshi	 Yamada	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านสะพานขึง	 สะพานแขวนและ 

การออกแบบต้านทานแรงลม	

สถานที่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2544	หน้า	146	



192 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมล	 นายก	 วสท.	 รับมอบเงิน

สนบัสนนุจากการไฟฟ้านครหลวง	โดยนายยงยุทธ	ศรเีจรญิ	 
ผู้ว่าการ	 เป็นผู้ส่งมอบ	 เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมเรื่อง	
“การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร	4	ภาค”	

สถานที่ ห้องประชุมการไฟฟ้านครหลวง	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 54	 เล่มที่	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2544	 

หน้า	130	

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2543	 และ

จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	 “แนวทางการส่งเสริมสินค้า	 และ
บริการไทย”	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.อดิศัย	โพธารามิก	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	เป็นผู้บรรยาย	

สถานที	่ โรงแรมเอสซีปาร์ค	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 54	 เล่มที่	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2544	 

หน้า	131	

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2544 
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน	 โดยนายเกียรต	ิ 

อัชรพงศ์	 เป็นประธาน	จัดประชาพิจารณ์มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	และป้ายทางออกฉุกเฉิน	
โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจ	และบริษัทเอกชนเข้าร่วมกว่า	30		แห่ง	 เพื่อให้มีการออกแบบติดตั้ง	
รวมถึงการใช้ป้ายทางออกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สถานที่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2544	หน้า	131	

 
วันจันทร์ที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	น�าสมาชกิ	และผู้สนใจทศันศกึษาดูงานการก่อสร้าง

เข่ือนซานเซียะ	 ที่เมืองอี๋ซาง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 
น�าทีมโดยนายประสงค์	ธาราไชย	เลขาธิการ	วสท.

สถานที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 54	 เล่มที่	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2544	 

หน้า	131
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ	14	สมาคม	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“ร่วมสร้างไทย	ด้วยของไทย	โดย

คนไทย	เพื่อคนไทย”	เพื่อระดมปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	โดยหาข้อสรุป	และแนวทาง 
แก้ปัญหาเพื่อเสนอต่อรัฐบาล	น�าทีมโดยนายไกร	ตั้งสง่า	กรรมการโครงการ	วสท.

สถานที่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	178

วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัภาควชิาวศิวกรรมโยธา	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 

จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 7	 
ในหัวข้อ	“วิศวกรรมเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื”	พล.อ.ต.ก�าธน	 
สินธวานนท์	 องคมนตรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	
พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “พระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ในการ 
ใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”	

สถานที่ อาคารศศปาฐศาลา	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 54	 เล่มที่	 7	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2544	 
หน้า	131

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	นายก	วสท.	ผู้แทนส�านักงาน

รับรองระบบคุณภาพ	 EAQA/EIT-CBO	ของ	 วสท.	 ร่วม
ลงนามในสัญญาจ้างผู้ตรวจประเมินและออกใบรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	 9002	 ปี	 1994	 ของ	 วสท.	 
ใน	11	เขต	กับนายค�านึง	ทัดศรี	รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	โดยแบ่งการด�าเนนิการเป็นสามช่วง	เร่ิมจาก
ปีที่	1	เป็นการตรวจประเมินเบื้องต้นจนถึงออกใบรับรอง	
และปีที่	2	และ	3	เป็นการตรวจติดตามผล

สถานที่ ส�านักงานกลาง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 54	 เล่มท่ี	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2544	 

หน้า	176



194 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ นายจ�ารญู	มาลยักรอง	ประธานคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ	วสท.	จัดดูงานเร่ือง	“Alternative	

Fuel	และการก�าจัดกากอุตสาหกรรมของโรงงานปูนซีเมนต์ไทย”

สถานที่ อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	177

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544

เหตุการณ์ 	 รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมล	นายก	วสท.	 เปิดงานนัดพบ

แรงงาน	 จัดโดยคณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 พร้อม 

จัดบรรยายพิเศษการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจาก	 

ศ.ดร.เอกสิทธิ์	 ลิ้มสุวรรณ	 รศ.ดร.พีรศักดิ์	 วรสุนทโรสถ	 

มีผู ้เข้าร่วมงานกว่า	 3,500	 คน	 มีบริษัทเข้าร่วมงาน	 

63	บริษัท	โดยในวันดังกล่าวมีผู้ได้รับการบรรจุงานทันที	

886	คน	

สถานที่ แฟชั่น	ไอส์แลนด์	รามอินทรา

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 54	 เล่มที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2544	 

หน้า	177

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	วสท.	จัดอบรม	HTML	ครั้งที่	1	มีนิสิต	นักศึกษาและวิศวกรสาขาต่าง	ๆ	เข้าร่วม

กิจกรรมอย่างคับคั่ง	 มีหัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างเว็บไซต์	 การเขียนบทความทางวิศวกรรมบน

อินเทอร์เน็ต	และลิขสิทธิ์ของงานเขียนบนอินเทอร์เน็ต

สถานที่ ส�านักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545	หน้า	155	

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 วสท.	 น�าโดย	 รศ.ดร.นพดล	 เพียรเวช	 จัดบรรยายพิเศษโครงการ 

แก้มลิง	 คลองมหาชัย-คลองสนามชัย	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยมี	 นายบุญประสาท	 เธียรราชกิจ	

หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงรักษา	ส�านักอุทกวิทยาและบริหารน�้า	กรมชลประทาน	เป็นวิทยากรบรรยาย	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	177
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง	วสท.	จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	“การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร”	
สถานที่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2544	หน้า	151

วันพุธที่ 18 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคม	 สมาคมคอมพิวเตอร	์

สมาคมอุตสาหกรรม	 Software	 สมาคม	 IEEE	 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	จดัสมัมนาเรือ่ง	“ทิศทาง 
ของธุรกิจด้านโทรคมนาคม	 ไฟฟ้า	 และคอมพิวเตอร์ 
ในอนาคต”	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	พล.อ.ต.ก�าธน	สนิธวานนท์	 
องคมนตรี	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สถานที่ โรงแรมเดอะแกรนด์กรุงเทพ
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่54	เล่มที	่9	กนัยายน	พ.ศ.	2544	หน้า	151

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคเหนือจัดงาน	 “วันวิศวกรภาคเหนือ”	 ฉลองครบรอบ	 25	 ปี	 วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 โดย 

จดักจิกรรมแข่งขันกอล์ฟการกศุล	ชงิถ้วย	พลอากาศตร	ีก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตร	ีณ	สนามเชยีงใหม่-ล�าพนู	 
กอล์ฟคลับ	 และจัดปาฐกถาพิเศษในงาน	 Dinner	 Talk	 โดย	 ดร.อดิศัย	 โพธารามิก	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	“ผลกระทบของ	WTO	ต่อวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม	และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในประเทศไทย”	เพือ่เฉลมิฉลองความส�าเร็จในการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	และเป็นโอกาสทีว่ศิวกรภาคเหนอื
ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	เป็นการพัฒนาวิชาชีพต่อไป		

สถานที่ โรงแรมเวสทินเชียงใหม่	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2545	หน้า	26

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 ส่งนายภีญทรรศน์	 ทับมณี	 และนายชาญวุฒิ	 จารุชัยมนตรี	 เป็นผู้แทน	 

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรม	“Beijing	Delegation	2001	ซึ่งจัดโดย	Young	Member	of	
Committee	of	the	Hong	Kong	Institution	of	Engineers	(YMC	of	HKIE)	

สถานที่ กรุงปักกิ่ง	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545	หน้า	155



196 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 27 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	 ISO	 9000/14000	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การประยุกต์ใช้ระบบ	 ISO	 14001”	 พร้อมศึกษา 

ดูงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	 (โรงงาน	 SSI)	 บริษัท	 สหวิริยาสตีล	 อินดัสตรี	 จ�ากัด	 น�าคณะโดย	 

รศ.ดร.ธเรศ	ศรีสถิตย์	

สถานที่ อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	151

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544

เหตุการณ	์ รศ.ดร.ไกรวฒุ	ิเกยีรตโิกมล	นายก	วสท.	เป็นประธานมอบ

วุฒิบัตร	 และตู้หนังสือ	 วสท.	 ให้กับบริษัทที่เป็นสมาชิก

นิติบุคคล	 วสท.	 โดยมีสมาชิกนิติบุคคลตลอดชีพจ�านวน	

7	บริษัท	และสมาชิกนิติบุคคลรายปี	จ�านวน	13	บริษัท	

โดยมีคณะกรรมการ	เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบ

สถานที่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2544	

หน้า	142

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมล	 นายก	 วสท.	 และ	 รศ.ดร.ช�านาญ	 ห่อเกียรติ	 ประธานคณะกรรมการสาขา 

วิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 พร้อมคณะ	 ร่วมแสดงความยินดีกับนายชลิต	 เรืองวิเศษ	 เข้ารับต�าแหน่งผู้ว่าการ 

การไฟฟ้านครหลวง	 และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์	 เหมวราพรชัย	 ในโอกาส 

ได้รับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ	การไฟฟ้านครหลวง	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2544	หน้า	143

วันจันทร์ที่ 22 ถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	วสท.	(ยวสท.)	ส่ง	ดร.รังสรรค์	ขจรศิลป์	และนายภีญทรรศน์	ทับมณี	เป็นผู้แทน 

เข้าร่วมประชุม	AFEO-19	ซึ่งจัดโดย	Asian	Federation	of	Engineering	Organization	(AFEO)	หรือ
สมาพันธ์วิศวกรรมสมาคมแห่งอาเซียน	จัดประชุมในหัวข้อ	“การพัฒนาวิทยาการสื่อสาร	และสารสนเทศ:	
ความท้าทายต่อไปในภายภาคหน้า	(Information	and	Commutation	Technology	in	Development-
The	Challenges	ahead)				

สถานที่ ประเทศบรูไน	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545	หน้า	155	



197
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 24 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	วสท.	ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่	และปิโตรเลียม	

คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่	และวสัดุ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ 
กรมทรัพยากรธรณ	ีจดัการประชุมวิชาการเรือ่ง	“การส�ารวจและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรณเีพือ่สิง่แวดล้อม 
ทีด่”ี	(The	6th	Mining,	Metallurgical	and	Petroleum	Engineering	Conference	for	Resources	Exploration	 
and	Utilization	for	Sustainable	Environment	(REUSE	2001)”	มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า	400	คน	

สถานที่ โรงแรมแมนดาริน	กรุงเทพฯ		
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	147

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคเหนอื	จดังานประชมุเชงิปฏิบติัการเร่ือง	“แนวทางการเล่ือนระดับผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมและแนวทางการพัฒนาสภาวิศวกรยุคใหม่”	 เพ่ือให้วิศวกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของตน	
และเข้าใจปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ	และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเต็มที่	

สถานที่ 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2545	หน้า	26

วันพุธที่ 28 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 วสท.	 จัดประชุม

วิชาการเรื่อง	“การออกแบบ	และก่อสร้างงานโยธาระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดนิ	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลมิรชัมงคล”	

สถานที่ โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2545	หน้า	142	

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544
เหตุการณ ์ คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง	 วสท.	 จัด

บรรยายพิเศษเรื่อง	 “การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคมุอาคาร”	 โดยมนีายสรุพล	พงษ์ไทยพฒัน์	 
นายช่างใหญ่ด้านควบคุมโครงการ	 กรมโยธาธิการ	 และ 
นายเกชา	ธรีะโกเมน	ประธานคณะกรรมการวชิาการสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล	วสท.	ร่วมบรรยาย	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545	หน้า	154	



198 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน	

ส�านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 Japan	

Society	 of	 Civil	 Engineers	 International	Water	

Resources	(Thailand)	จดัการประชมุวิชาการวศิวกรรม

แหล่งน�้าแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1	 ภายใต้หัวข้อ	 “น�้าเพื่อชีวิต	

	 Water	for	Life”	กรมชลประทาน	กรมเจ้าท่า	กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	กรมโยธาธิการ	การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ได้รับเกียรติจาก	 นายชูชีพ	 หาญสวัสดิ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	เป็นประธานในพิธีเปิด

สถานที่ วิทยาลัยการชลประทาน	กรมชลประทาน	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545	หน้า	154	

พ.ศ. 2544

เหตุการณ	์ นายปองพล	 อดิเรกสาร	 รองนายกรัฐมนตรี	 ร่วมปรึกษา 

กบันายกสมาคมทัง้ส่ี	ได้แก่	นายก	วสท.	สมาคมสถาปนกิสยาม	ฯ 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	 และสมาคม 

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	 โดยตัวแทนท้ัง	 4	 สมาคม	 

เสนอให้รัฐบาลจัดต้ังกระทรวงการก่อสร้าง	เพ่ือจัดระเบยีบ 

กฎข้อบงัคบั	และกฎหมายงานก่อสร้างให้เป็นระบบ	รวมทัง้ 

บริหารงานก่อสร้างโดยสร้างพื้นฐานของประเทศให้มี

	 	 	 ประสิทธิภาพ	และประหยัดงบประมาณ	

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีท่ี	54	เล่มท่ี	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	146

พ.ศ. 2544 

เหตุการณ ์ นายอรุณ	จวิพัินธ์พงศ์	กรรมการผูจ้ดัการ	บริษัท	ไทยเฟลก็	จ�ากัด	ให้เกียรติบรรยายแก่สมาชิก	วสท.	เกีย่วกับ 

ประสบการณ์ในการประกอบอาชพีวศิวกรอตุสาหกรรมขนาดย่อม	พร้อมทัง้มอบเงินทนุจ�านวน	10,000	บาท	 

เพือ่สนบัสนนุกิจกรรมของยวุวศิวกร	วสท.	พร้อมกนันัน้	นายสนุทร	วริตักพนัธ์	บรษิทั	กรงุเทพตาปูและลวด	

จ�ากัด	สมทบทุนอีก	10,000	บาท	เพื่อผลักดันให้ยุววิศวกร	วสท.	มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป	

สถานที่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2544	หน้า	143



199
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2544  

เหตุการณ	์ รศ.ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	นายก	วสท.	รับมอบเงินจากนายธวัชชัย	รัตนศักดิ์	และนายประวัติ	สีลภูสิทธิ์	

จ�านวน	40,000	บาท	เพื่อสนับสนุนยุววิศวกร	วสท.	ในการท�ากิจกรรมประเทืองปัญญา	รวมทั้งให้เกียรติ

บรรยายประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2544	หน้า	152

 

พ.ศ. 2544 

เหตุการณ	์ 8	 สมาคมวิชาชีพ	 ร่วมประชุมหารือเพื่อเสนอตัวเป็นผู้ออกแบบ	 และก่อสร้างสนามกีฬาจัดการแข่งขัน

เอเชีย่นเกมส์	ครัง้ที	่15	ในปี	พ.ศ.	2549	ณ	เมอืงโดฮา	ประเทศการ์ตา	โดยทีป่ระชมุมอบให้	รศ.ดร.ต่อตระกลู	

ยมนาค	อุปนายก	วสท.	เป็นผู้แทน	8	สมาคม	ในส�านักงานพัฒนาการส่งออกธุรกิจออกแบบ	และก่อสร้าง	

(BPD)	เพื่อท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเป็นผู้จัดการโครงการในโครงการ	Doha	Games	ทั้งนี้	

สมาคมทั้ง	 8	 แห่งประกอบด้วย	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ 

สมาคมวศิวกรท่ีปรกึษาแห่งประเทศไทย	สมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	สมาคมภมูสิถาปนกิ

ประเทศไทย	 สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย	 สมาคมนักผังเมือง	 และสมาคมวิศวกรส่ิงแวดล้อม 

แห่งประเทศไทย

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	54	เล่มที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2544	หน้า	145	



200 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้	วสท.	น�านิสิต	นักศึกษา	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่มีผลการเรียนดี	จ�านวน	52	คน	 
จาก	 19	 สถาบันอุดมศึกษา	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทาน 
เหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนเพ่ือการศึกษาและ 
วิ จัยทางด ้านวิศวกรรมศาสตร ์	 ในพระราชูปถัมภ ์	 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

สถานที่ พระที่นั่งบรมพิมาน	ในพระบรมมหาราชวัง	
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	55	เล่มท่ี	3	มนีาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	156

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ นายมานะ	นพพันธ์	และกรรมการ	วสท.	 ให้การต้อนรับ	 

พลอากาศโท	George	D.	Miller	ประธานบริหารองค์กร	
National	Fire	Protection	Association	(NFPA)	และ
คณะ	 เข้าเยี่ยมชม	วสท.	 โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร	เพ่ือยกระดับการด�าเนนิกจิกรรมด้านการ

	 	 	 ป้องกันอัคคีภัย
สถานที่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่4	เมษายน	พ.ศ.	2545	หน้า	142	

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ วสท.	ในนามของ	15	สมาคมวิชาชีพ	และหอการค้าไทย	

จดังานสมัมนา	“ร่วมก่อสร้างไทย	ด้วยของไทย	โดยคนไทย	 
เ พ่ือคนไทย”	 โดยมี 	 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	 ชินวัตร	 
นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 และกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ	มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า	1,000	คน

สถานที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่3	มนีาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	156	

พ.ศ. 2545



201
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
เหตุการณ ์ วสท.	ร่วมกบัการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ร่วมกนั 

แถลงข่าวสรุปผลเรื่อง	 “โรงงานเดลต้า	 อีเลคโทรนิคส์”	 
ร่วมแถลงข่าวโดย	นางอัญชลี	ชวนิชย์	ผู้ว่าการ	การนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 นายสมาน	 ตั้งทองทว	ี 
นายช่างใหญ่	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	และนายประสงค์	ธาราไชย	เลขาธิการ	วสท.	

สถานที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	157

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และ

กรุงเทพธุรกิจ	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “ความเส่ียงของอาคาร
วิบัติในอาคารโรงงาน”	(Risk	of	Failure	in	Industrial	
Building)	 ในหัวข้อ	 พ.ร.บ.	 โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
วเิคราะห์ความเสีย่ง	แนวทางในการลดความเส่ียงของการ
วิบัติของอาคาร	

สถานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ	บางนา	
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่3	มนีาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	157

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ จัดพิมพ์	มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	

ครั้งท่ี	 1	 โดยคณะกรรมการมาตรฐานระบบเคร่ืองกล 
ในอาคาร

ที่มา	 ภาพปก
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วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาคอนกรีตและวสัดุ	จัดสัมมนา	และ

ดูงานเรื่อง	 “การเสริมก�าลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย”	และเข้าศึกษาดูงานโรงเรียน 
อัสสัมชัญคอนแวนต์	อ�าเภอล�านารายณ์	จังหวัดลพบุรี

สถานที่ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก	รีสอร์ท	จังหวัดลพบุรี	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่4	เมษายน	พ.ศ.	2545	หน้า	142	

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ จัดประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2544	พร้อมจดับรรยาย

พิเศษเรื่อง	 “โรงไฟฟ้าบ่อนอกหินกรูด	 ใครได้	 ใครเสีย”	 
วทิยากรโดย	รศ.ดร.ปรทิรรศน์	พนัธบุรรยงก์	รศ.ดร.สรุพล	 
สดุารา	ดร.ธรณ์	ธ�ารงนาวาสวสัดิ	์ธญัญา	ศลีธร	และสารชัถ์	 
รตันาวะด	ีได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมประชุมกว่า	200	คน	 
พร้อมกนันี	้ดร.การุญ	จันทรางศ	ุนายก	วสท.	แถลงนโยบาย

 ปี	พ.ศ.	2545-2546	และมอบประกาศเกียรติคณุแก่กรรมการ	และอนุกรรมการปี	พ.ศ.	2543-2544	
สถานที่ ห้องประดิพัทธภูบาล	ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	139

วันพฤหัสบดีที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ คณะกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยี	 จัดประชุม	 “The	 

Mid-Term	ASEAN	Board	Meeting	for	AFEO”	โดย 
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพร่วมมือกับ	วสท.	มีผู้แทน 
จากประเทศต่าง	ๆ	ในกลุ่มอาเซียนรวม	10	ประเทศ	คือ	 
ไทย	 มาเลเซีย	 เมียนมาร์	 บรูไน	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	
ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม	และลาว	โดยมี	ดร.อาทิตย์	

	 อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	ให้เกียรติร่วมในพิธี	และ	ดร.สุขุม	สุขพันธ์โพธาราม	ผู้แทน	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2545	หน้า	129	

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	และ	รศ.ดร.ทวปี	ชยัสมภพ	 

ประธานคณะกรรมการวชิาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 ให้การ 
ต้อนรบั	และหารอืกบั	Mr.Charles	R.	Heidengren	ประธาน	 
และ	Mr.Pratim	K.	Ghose	รองประธานของ	ASCE	Thailand	 
International	 Section	 เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 
สองหน่วยงาน	และความร่วมมอืกบั	ASCE	ประเทศสหรฐัอเมริกา

สถานที่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2545	หน้า	147	
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วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเคมี	 ร่วมมือกับ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	
และ	American	Institute	of	Chemical	Engineering,	
Thailand	Club	จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	“The	Challenge	
of	PVC	in	the	21th	Century”	โดยมี	Mr.Jean	Paul	
Detournay,	 Managing	 Director	 และ	 Executive	
Director	ของบริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ให้เกียรติ
เป็นองค์ปาฐก	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 55	 เล่มท่ี	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2545	 
หน้า	147	

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จ

พระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์
วิศวกรรมแห่งชาติ	 2545	 (National	 Engineering	
Week	2002)		เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2545	โดยม ี
คณะกรรมการจดังาน	ได้แก่	สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ 
แห่งประเทศไทย	 สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษา 
เครื่องกลและไฟฟ้าไทย	 สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แห่งประเทศไทย	สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย	 
และบริษัท	รี้ด	เทรดเด็กซ์	จ�ากัด	ร่วมรับเสด็จ	ภายในงาน 
ประกอบด้วยส่วนการแสดงสินค้ากว่า	 80	 ราย	 จาก	 
10	 ประเทศ	 ครอบคลุมเทคโนโลยีวิศวกรรมทุกสาขา	 
และงานประชุมใหญ่ทางวิศวกรรมทุกสาขา	การน�าเสนอ 
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	 คลินิกช่าง	 และงานนัดพบ 
แรงงานสาขาวศิวกรรม	 ในการนี	้ นายสุริยะ	 จึงรุ่งเรืองกจิ	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 ให้เกียรติมาเป็น 
ประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่ทางวิศวกรรม	 ภายใต้
หัวข้อ	“ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต”	

สถานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	กรุงเทพฯ	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 55	 เล่มที่	 7	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2545	 

หน้า	130-131	
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วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ มติคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ในการประชุมครั้งที่	6/2545	เมื่อวันอังคารที่	11	มิถุนายน	พ.ศ.	2545	

อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	
2545-2546	มีหน้าที่ในการส่งเสริม	และเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม	และด�าเนินการด้านอื่น	ๆ	
ที่เกี่ยวข้องในเขต	8	จังหวดั	ได้แก่	นครราชสมีา	บุรรีัมย์	ชัยภูมิ	สุรนิทร์	ศรสีะเกษ	อุบลราชธานี	ยโสธร	และ
อ�านาจเจริญ	ทั้งนี้การด�าเนินการใด	ๆ	จะต้องอยู่ภายใต้นโยบาย	และข้อบังคับ	วสท.	คณะกรรมการฯ		
ประกอบด้วยรายนาม	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ผศ.ดร.ทวี		เลิศปัญญาวิทย์	 ประธานกรรมการ
	 2.	 รศ.น.อ.ดร.วรพจน์		ข�าพิศ	 รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
	 3.	 ผศ.สุวัชชัย		เกิดเมฆ	 รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
	 4.	 นายวิโรจน์		ปัณฑวังกูร	 รองประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 5.	 นายชาญ		จรรโลงเศวตกุล	 ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 6.	 นายพร้อม		พรหมภู่	 ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 7.	 นายไพฑูรย์		พุทธมงคล	 เหรัญญิกและนายทะเบียน
	 8.	 รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร		ช�านิประศาสน์	 เลขานุการ
	 9.	 ผศ.ดร.สงวน		วงษ์ชวลิตกุล	 ประชาสัมพันธ์
	 ประกาศ	ณ	วันที่	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2545	ลงนามโดย	ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	
ที่มา	 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ประจ�าปี	 

พ.ศ.	2545-2546

วันอาทิตย์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง	 และสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	 จัดนิทรรศการหัวข้อ	
“บ้านผลิตพลังงาน”	 และ	 “โครงการติดดาวพลังงาน”	 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี	พ.ศ.	2554	

สถานที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า	อิมแพค	เมืองทองธานี
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	ฉบบัที	่9	เดอืนกนัยายน	พ.ศ.	2545	

หน้า	130	

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545  
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัสภาสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	จดัสมัมนาทางวชิาการในงานสปัดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2545	เรื่อง	“การประหยัดพลังงานของไทย:	พลังงานแสงอาทิตย์”	
สถานที่ อิมแพค	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	เมืองทองธานี	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2545	หน้า	129
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วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	วสท.	จัดสนทนา	จิบน�้าชายามบ่าย	ครั้งที่	1	“วิศวกรกับ	Modern	Trade”	เพื่อ 

เป็นเวทีให้วิศวกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์	แนวคิดการท�างานในรูปแบบ	และบรรยากาศสบาย	ๆ	โดยมี	 
นายพิทักษ์	ตันพิบูลวงศ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เซ็นทรัล	ออนไลน์	จ�ากัด	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	

สถานที่  อาคาร	วสท.
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	144		
  

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	

(วปท.)	สมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์
จัดงาน	 Dinner	 Talk	 No.2	 เรื่อง	 “กลยุทธ์ของรัฐบาล
ในการสร้างโอกาสงานท่ีปรึกษาและก่อสร้างในประเทศ
เพื่อนบ้าน”	

สถานที่ โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่55	เล่มที	่12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	160	

วันพุธที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 และ	 วสท.	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 
คณะวศิวกรรมศาสตร์	สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	โดย
การสนบัสนนุของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย	จดัการ 
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8	 เรื่อง	 
“เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาด้านวิศวกรรมโยธา”	
โดย	นายสวุทิย์	คณุกติต	ิรองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน

สถานที่ โรงแรมโซฟีเทล	ราชาออร์คิด	จังหวัดขอนแก่น
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2545	หน้า	139	

ตุลาคม พ.ศ. 2545 
เหตุการณ	์ จัดโครงการอบรมเรือ่ง	“การตรวจสอบ	และปรับปรงุอาคารร้าง	อาคารทีม่ปัีญหา”	โครงการตรวจสอบอาคาร	 

ได้รับความสนใจจากวิศวกรเป็นจ�านวนมาก	 และ	 วสท.	 เป็นแกนกลางของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดจัดท�ามาตรฐานการตรวจสอบอาคารขึ้นเพื่อให้มีเอกภาพ	และมีประสิทธิผลในเชิงการด�าเนินการ

ที่มา	 หนังสือที่ระลึกครบรอบ	60	ปี	วสท.	
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วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ วสท.	น�าโดย	ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	และ	ดร.สขุมุ	 

สขุพนัธ์โพธาราม	อปุนายก	วสท.	ร่วมลงนามกบั	Mr.Thomas	 
L.	Jackson	P.E.,	F.	ASCE	President	และ	Mr.Patrick	
J.	Natale.	P.E.,	CAE	Executive	Director	ในข้อตกลง 
ความร่วมมือ	(Agreement	of	Cooperation)	ระหว่าง	
American	Society	of	Civil	Engineers	(ASCE)	และ	วสท.	 
ในโอกาสทีค่ณะ	President	ASCE	เดนิทางมาเยอืน	วสท.	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีท่ี	55	เล่มท่ี	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	160	

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
เหตุการณ	์ วสท.	จดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุลชงิถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ	50	พรรษา	เพื่อน�ารายได้สมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 โดยมี 
ผู้ร่วมแข่งขันกว่า	60	ทีม	และได้รับเกียรติจาก	พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	 เข้าร่วมงาน	และ
มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	160	

พ.ศ. 2545
เหตุการณ ์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	น�าคณะกรรมการอ�านวยการ 

ร่วมถวายพระพรแด่	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร	เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สถานที	่ ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	
ที่มา หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	53

พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ทวีป	 ชัยสมภพ	 ประธานคณะกรรมการวิชาการ

สาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	เข้าพบ	Dr.Kiyoshi	KISHI	นายก
สมาคมวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศญี่ปุ่น	 (President	
of	 Japan	 Society	 of	 Civil	 Engineers:	 JSCE)	 เพื่อ 
เจรจาสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไปอีก	3	ปี	 
พร้อมกับความร่วมมือในการจัดสัมมนา	“เทคโนโลยีการ
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	 ก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ทีค่งทน”	ในวนัที	่10	มกราคม	พ.ศ.	2546	ณ	อาคาร	วสท.	ซึง่จะมวิีทยากรผู้เช่ียวชาญ 
จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นวิทยากร	5	คน	และวิทยากรของประเทศไทยอีก	5	คน	มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี

สถานที	่ ส�านักงานใหญ่	JSCE	ประเทศญี่ปุ่น
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2545	หน้า	140	

พ.ศ. 2545 
เหตุการณ	์ ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	มอบโล่ที่ระลึกเป็นการขอบคุณแก่	นายสมภพ	ติงธนาธิกุล	กรรมการ 

ผู้จัดการ	 บริษัท	 น�้ามันปิโตรเลียมไทย	 จ�ากัด	 ท่ีมอบเงินจ�านวน	 200,000	 บาท	 เพ่ือเป็นเงินทุนส�าหรับ 
ใช้จ่ายในกจิกรรมทางวชิาการของคณะอนกุรรมการจราจรและขนส่ง	วสท.	โดยม	ีดร.สามารถ	ราชพลสทิธิ	์
ประธานคณะอนุกรรมการ	เป็นผู้รับมอบเงินจ�านวนนี้	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	143	

พ.ศ. 2545 
เหตุการณ	์ ดร.ประศาสน์	 จันทราทิพย์	 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 เป็นประธาน 

ในการประชุมเตรียมการจัดอบรมผู้รับเหมา	 และวิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ	 เพื่อให้เป็น
ระบบ	และมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

สถานที่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	143	

พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	ดร.พรีศกัดิ	์วรสนุทโรสถ	ผูว่้าการ	สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	และนายนาวิน	สุกแจ่มใส	ผู้อ�านวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	ลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือในการด�าเนินการด้านการรับรองระบบการจัดการ	และฝึกอบรม	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผูป้ระกอบการของไทย	โดยจะให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนั	และกนัในด้านผู้ตรวจประเมนิ	ผูเ้ชีย่วชาญ
ที่ใช้ในการตรวจประเมิน	และวิทยากรฝึกอบรม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	143	

พ.ศ. 2545
เหตุการณ	์ ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	รับมอบเงินจ�านวน	250,000	บาท	จาก	จอห์น	กริฟฟิช	ผู้อ�านวยการ

ประจ�าประเทศไทย-ลาว	บริษัท	ชไนเดอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ในการสนับสนุน	การจัดงานประชุมใหญ่
สัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2545	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	144
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พ.ศ. 2545 

เหตุการณ	์ นายประสงค์	ธาราไชย	เลขาธิการ	วสท.	นายสืบศักดิ์	พรหมบุญ	กรรมการกลาง	และนายมั่น	ศรีเรือนทอง	 

กรรมการโครงการ	 ร่วมกันรับมอบจอ	LCD	จ�านวน	3	จอ	จากนายอนุสรณ์	มุทราอิศ	กรรมการบริหาร	

บริษัท	เดลต้า	อิเลคโทรนิกส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อขอบคุณจากความช่วยเหลือของ	วสท.	

ในการให้ค�าแนะน�าด้านวิศวกรรมในการซ่อมแซมอาคารโรงเรียน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	เล่มที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	140

พ.ศ. 2545

เหตุการณ	์ Mr.Fumio	 Harshima	 นายกสมาคมวิศวกรไฟฟ้า 

แห่งประเทศญี่ปุ่น	 และคณะ	 เข้าเยี่ยมชม	 วสท.	 เพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และแนวทางความร่วมมือกับ	

วสท.	 ในการพัฒนาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าระหว่างสอง

สถาบันในอนาคต	โดยมี	ดร.ช�านาญ	ห่อเกียรติ	ประธาน

สาขา	วิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 นายปกรณ์	 ปริมาสพร	 

รองประธาน	และดร.อาชอ�าพล	ขมัพานนท์	กรรมการสทิธิ

และจรรยาบรรณ	วสท.	ให้การต้อนรับ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 55	 เล่มที่	 2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2545	

หน้า	154	
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วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 ได้รับการสนับสนุนของการไฟฟ้านครหลวง	 และ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ในการจัดท�ามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	 พ.ศ.	 2545	 และ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานดงักล่าวเป็นแนวปฏบิตัใินการเดนิสาย	 และตดิตัง้อปุกรณ์
ไฟฟ้าไปแล้วนั้น	บัดนี้การไฟฟ้านครหลวงได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ	ตั้งแต่วันที่	
1	มกราคม	พ.ศ.	2546	เป็นต้นไป	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2546	หน้า	14	

วันที่อังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546
เหตุการณ์ ศ.ดร.ปราโมทย์	 ไชยเวช	ประธานคณะกรรมการวิชาการ

สาขาวิศวกรรมเคม	ีวสท.	ร่วมกับ	ดร.เรืองศกัด์ิ	ธติิรัตนสกลุ	 
และนายสลักเพชร	 กันต์พิทยา	 กรรมการวิชาการสาขา
วิศวกรรมเคมี	 ร่วมกันจัดการศึกษาและดูงานโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา		

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	56	เล่มท่ี	2	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2546	หน้า	26

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546  
เหตุการณ	์ วสท.	โดย	ดร.สามารถ	ราชพลสิทธิ์	ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจร	และขนส่ง	เปิดการ

เสวนาเรื่อง	 “เส้นทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ”	 เพื่อระดมความคิดเห็นจากวิทยากร	 และผู้เข้าร่วมเสวนา 
ในการหาทางเลือกสู่สนามบินสุวรรณภูมิ	ให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นประตูสู่อาเซียน	และเอเชียในอนาคต

สถานที่ อาคาร	วสท.
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2546	หน้า	27	

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
เหตุการณ์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	แถลงข่าวการจดัสมัมนา 

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบัประเทศไทยทัว่ประเทศ	 
โดยม	ีรศ.ดร.ช�านาญ	ห่อเกยีรต	ิเป็นประธานจดัท�ามาตรฐาน	 
ได้รบัการสนบัสนนุจากการไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วน 
ภมูภิาค	บรษิทั	สายไฟฟ้าบางกอกเคเบลิ	จ�ากัด	บรษิทั	เอบีบี	
(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	และบริษัท	ชไนเดอร์	อิเล็คทริค	จ�ากัด	

สถานที่ อาคาร	วสท.	
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่56	เล่มที	่4	เมษายน	พ.ศ.	2546	หน้า	16	

พ.ศ. 2546
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วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546 
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก	 วสท.	 จัดศึกษา 

ดงูานการตดิตัง้โครงสร้างหลงัคาเหล็กขนาดใหญ่	(Super	
Truss)	รุ่นที่	1	

ที่มา โยธาสาร	ปีที	่15	ฉบบัที	่6	พฤศจกิายน-ธนัวาคม	พ.ศ.	2546	
หน้า	55

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2546
เหตุการณ์ 	 ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	จดัท�า	Workshop	เร่ือง	“แผนยทุธศาสตร์วศิวกรรม”	คร้ังท่ี	1	เพ่ือหากลยทุธ์ 

ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในระดับชาติ	โดยมีนายไกร	ตั้งสง่า	เป็นประธานจัดกิจกรรม
สถานที่ โรงแรมไฮเอท	เอราวัณ	
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	17

มีนาคม พ.ศ. 2546 
เหตุการณ	์ จัดพิมพ์หนังสือ	ข้อก�าหนดมาตรฐานส�าหรับงานก่อสร้าง

เสาเข็มเจาะ	พิมพ์ครั้งที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2546	โดย	คณะ
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2543-
2544	และ	2545-2546	

ที่มา	 ภาพปก	

มีนาคม พ.ศ. 2546 
เหตุการณ	์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	ลงนามในบนัทกึข้อตกลง 

ความร่วมมอืทางวชิาการการจดัสมัมนาเรือ่ง	“การควบคมุ 
คุณภาพงานก่อสร้างระดบัท้องถ่ิน”	กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยนเรศวร	ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการที	่วสท.	จดัขึน้ 
เพื่อฉลองครบรอบ	60	ปี	วสท.

สถานที่ อาคาร	วสท.
ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	16



214 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546

เหตุการณ์ วสท.	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	 2545	พร้อม

บรรยายพิเศษเรื่อง	“เมื่อคอร์รัปชันไล่ล่าคุณ”	 (As	The	

Corruption	Catches	You)	โดย	รศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	 

และ	ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	แถลงนโยบายปี	

พ.ศ.	2546	

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่56	เล่มที	่6	มถุินายน	พ.ศ.	2546	หน้า	15

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

เหตุการณ ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	โปรดเกล้าฯ 

ให้	 ดร.สุขุม	 สุขพันธ์โพธาราม	 อุปนายก	 วสท.	 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและ 

วิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 พร้อม 

คณะกรรมการฯ	น�านสิติ	นกัศกึษาเรยีนด	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ชั้นปีสุดท้าย	 ประจ�าปีการศึกษา	 พ.ศ.	 2545	 จ�านวน	 

41	คน	จาก	21	สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	เข้าเฝ้าฯ	

รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนฯ	

สถานที่ วังศุโขทัย

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 56	 เล่มที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2546	 

หน้า	29

วันพุธที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ	 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 พ.ศ.	 2545-2546	 

จัดประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ	ครั้งที่	1	

วัตถุประสงค์ 1.		เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และเสนอผลงานวิจัยและงานปฏิบัติเกี่ยวกับคอนกรีต

	 2.	 เพือ่ยกระดบัฐานะงานวจิยังานวชิาการ	และเทคโนโลยทีางด้านคอนกรตีให้มคีวามทดัเทยีมกับนานาชาติ

	 3.	 เพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรรมทางภาคอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล	 และเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 

	 ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่	ๆ	ได้เข้าถึงบุคคลในงานคอนกรีตได้กว้างขวางมากขึ้น

สถานที่ เขื่อนศรีนครินทร์	จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	55	ฉบับที่	12	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	99
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

เหตุการณ์ คณะอนกุรรมการสาขาผลกระทบแผ่นดนิไหวและแรงลม	วสท.	จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	“การค�านวณค่าแรง

ลมส�าหรับการออกแบบตามมาตรฐานฉบับใหม่ของ	วสท.

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที	่15	ฉบบัที	่6	พฤศจกิายน-ธนัวาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	54

พฤษภาคม พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก	ประจ�าปี	 2545-

2546	 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 จัดพิมพ	์

“มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธ ี

ตัวคูณความต้านทานและน�้าหนักบรรทุก”	ครั้งที่	1	เดือน

พฤษภาคม	พ.ศ.	2546

ที่มา	 ภาพปก

วันอาทิตย์ที่ 29 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า	วสท.	ร่วมกับ	วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	กรมทรพัยากรน�า้	กรมชลประทาน	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

จดัสมัมนาสญัจรน�า้:	วาระแห่งชาติ	ครัง้ที	่1	การศึกษาแนวทางการป้องกนับรรเทาปัญหาอทุกภยัในลุ่มน�า้ชี

ที่มา โยธาสาร	ปีที่	15	ฉบับที่	6	พฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	55

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ จัดศกึษา	และดงูานปรบัปรงุคณุภาพดนิอ่อนในงานก่อสร้างสนามบนิสวุรรณภมูด้ิวยวธิ	ีPVD	และ	Cement	

Column	โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	วสท.

ที่มา โยธาสาร	ปีที่	15	ฉบับที่	6	พฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	53



216 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

เหตุการณ์ 	 มตคิณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	วาระปี	พ.ศ.	2545	-2546	โดย	ดร.การุญ	จันทรางศ	ุนายก	วสท.	อนมัุติ

ให้แต่งตัง้คณะกรรมการ	วสท.	สาขาภาคเหนอื	2	มภีารกิจเผยแพร่กจิการของ	วสท.	ใน	9	จงัหวดั	ภาคเหนอื 

ตอนล่าง	ได้แก่	จังหวัดพิษณุโลก	สุโขทัย	ตาก	ก�าแพงเพชร	อุตรดิตถ์	เพชรบูรณ์	พิจิตร	นครสวรรค์	และ

อุทัยธานี	มีภารกิจ	ดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมการศึกษา	 การวิจัย	 และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 เพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพ 

	 วิศวกรรม

	 2.	 ช่วยเหลอื	แนะน�า	เผยแพร่	และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง	ๆ 	แก่ประชาชน	หน่วยงานราชการ	และ 

	 องค์กรต่าง	ๆ	ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยากร	และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

	 3.	 ให้ค�าปรึกษา	หรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ	และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น	 เกี่ยวกับนโยบาย	และ 

	 ปัญหาด้านวิศวกรรม	และเทคโนโลยี

	 4.	 เผยแพร่	และรณรงค์	เพือ่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีวศิวกรรมรักษาสิทธ	ิและผลประโยชน์ 

	 ของสมาชิก

 คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	สาขาภาคเหนอื	2	ประจ�าปี	2547-2548	ประกอบด้วย	รายนามดังต่อไปนี้ 

1.	 รศ.วิชัย		ฤกษ์ภูริทัต	 ประธาน

	 2.	 รศ.ดร.สุชาติ		แย้มเม่น	 กรรมการ

	 3.	 ร.อ.ณัชฐ์		ลิ้มสุวรรณ		 กรรมการ

	 4.	 นายเจริญ		โหลสกุล	 กรรมการ

	 5.	 อ.โสภณ		พันธุ์เพชร	 กรรมการ

	 6.	 นายวินัย		เจตวิเศษไพศาล	 กรรมการ

	 7.	 นายบพิธ		พุ่มโพธิ์งาม	 กรรมการ

	 8.	 นายสุพจน์		วงศ์สิโรจน์กุล	 กรรมการ

	 9.	 นายธีรพล		เหมือนอินทร์	 กรรมการ

	 10.		 นายรักพงษ์		โฆษิตวรกิจกุล	 กรรมการ

	 11.		 นายฐานุตร์		ศิวะแพทย์	 กรรมการ

	 12.		 นางนิษวัน		วรานุสาสน์	 กรรมการ

ที่มา เขียนโดย	รศ.วิชัย	ฤกษ์ภูริทัต	ประธาน	วสท.	สาขาภาคเหนือ	2	วาระปี	พ.ศ.	2547-2548

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่	1	(The	First	National	Transport	Conference)		

นายนิกร	 จ�านง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม	 จัดโดย 

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง	ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา	โดยม	ีดร.สามารถ	

ราชพลสิทธิ์	ประธานอนุกรรมการเป็นประธานจัดงาน	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วัตถุประสงค	์ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย	 และผู้ปฏิบัติงานในสาขา

วิศวกรรมจราจรและขนส่ง	 และเป็นการกระตุ้น	 และส่งเสริมให้มีการสร้างงานวิจัยท่ีสนองความต้องการ

ของประเทศอย่างแท้จริง

สถานที่ ห้องมิ่งเมือง	โรงแรมเดอะ	ทวิน	ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	(โรงแรมโซลทวิน	กรุงเทพฯ)

ที่มา หนังสือที่ระลึกครบรอบ	60	ปี	วสท.

วันพฤหัสบดีที่ 27 ถึง วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ จัดการประชุมวิชาการ	 และแสดงนิทรรศการ	 เร่ือง	 

“การตรวจสอบสภาพอาคาร	 และการตรวจสอบในโรงงาน 

อตุสาหกรรม”	เนือ่งในโอกาสครบรอบ	60	ปี	วสท.	ในวนัที	่ 

30	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2546	 การนี้	 พล.อ.ท.รังสันต	์ 

ดษิฐบรรจง	ผูแ้ทนพระองค์ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	

สยามมกฎุราชกมุาร	เป็นประธานในพธิเีปิด	รศ.ดร.ช�านาญ	

ห่อเกียรติ	เป็นประธานจัดกิจกรรม	

สถานที่ โรงแรมเดอะแกรนด์	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 56	 เล่มที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2546	 

หน้า	30	

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ จดังานวศิวราตร	ี60	ปี	วสท.	เพือ่เฉลิมฉลองครอบรอบ	60	ปี		ในวนัที	่30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2546	กิจกรรม

ในงานมีทั้งการปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	แผนยุทธศาสตร์วิศวกรรมไทยในทศวรรษหน้า	โชว์ลีลาศ	และฟังเพลง

จากนักร้องกิตติมศักดิ์	มีการมอบรางวัลแก่วิศวกรดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2546	จ�านวน	8	คน	ได้แก่

	 1.	 นายสมชัย		กกก�าแหง		 	 สาขาวิศวกรรมโยธา

	 2.	 นายสิทธิพร		รัตโนภาส		 	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 3.	 นายเกษม		อภินันทกุล		 	 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

	 4.	 ศ.ดร.ศิริจันทร์	ทองประเสริฐ		 	 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 5.	 นายนินนาท		ไชยธีรภิญโญ		 	 สาขาวิศวกรรมยานยนต์

	 6.	 คุณหญิงทองทิพ		รัตนะรัต		 	 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	ปิโตรเลียม	และโลหการ

	 7.	 นายวิระ		มาวิจักขณ์		 	 สาขาวิศวกรรมเคมี

	 8.	 รศ.สุดใจ		จ�าปา		 	 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถานที่ ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา

ที่มา	 หนังสือที่ระลึกครอบรอบ	60	ปี	วสท.	หน้า	29-30	



218 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
เหตุการณ ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ	60	ปี	วสท.	มีการจัดท�าหนังสือ

ครบรอบ	 60	 ปี	 วสท.	 และเขียนโลโก้บนผนังตึก	 วสท.	 
ทั้งสองข้าง	โดยนายมานะ	นพพันธ์	ประธานฝ่ายกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์	

ที่มา หนังสือที่ระลึกครอบรอบ	60	ปี	วสท.	หน้า	29-30			

พ.ศ. 2546 
เหตุการณ ์ วสท.	 จัด	 Rally	 ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่เผยแพร่การจดัการ
ประชุมนานาชาติภาคพื้นแปซิฟิกด้านยานยนต์	ครั้งที่	12	
และกจิกรรมต่าง	ๆ 	ให้ชาววศิวกรทราบ	และส่งเสรมิความ
สัมพันธ์ระหว่างวิศวกรทุกสาขา

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 56	 เล่มที่	 3	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2546	 
หน้า	18	

พ.ศ. 2546
เหตุการณ	์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

กองทุนฯ	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกฎุราชกุมาร	เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าถวายเงินรายได้จาก 
การแข่งขันกอล์ฟ	 โดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั	 
จ�านวนเงิน	 1,373,632.92	 บาท	 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่	 29	 
พฤศจกิายน	พ.ศ.	2545	เนือ่งในวโรกาสทีท่รงเจรญิพระชนมายุ 
ครบ	50	พรรษา	เพ่ือสมทบกองทุนเพ่ือการศกึษาและวจิยั 
ทางด้านวศิวกรรมศาสตร์	 ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระบรม 
โอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ทมีบรษิทั	ดอีเีอส	จ�ากัด	 
ซึง่มนีายเกษม	กหุลาบแก้ว	หวัหน้าทีมเข้ารบัพระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ	 และนายสุชาติ	 มโนมยางกูล	 เข้ารับ
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล		

ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีที	่56	เล่มที	่4	เมษายน	พ.ศ.	2546	หน้า	15



219
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ คณะกรรมการพลงังาน	วสท.	จดัสมัมนาเรือ่ง	“การใช้ก๊าซ 

ธรรมชาตใินเครือ่งยนต์ดเีซล”	 ได้รบัความร่วมมอืจากสถานทูต 

เนเธอร์แลนด์	ประจ�าประเทศไทยให้การสนบัสนนุในการ

เชิญวิทยากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

มาบรรยายให้ทราบถงึเทคนคิ	และวธิกีารปรบัปรงุเครือ่งยนต์ 

ดีเซลขนาดใหญ่ให้ใช้ก๊าซธรรมชาติ	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีที่	 56	 เล่มที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2546	 

หน้า	15

พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	 และคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร	์

ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุ 

ราชกุมาร	 มอบทุนให้กับทีม	 Plasma	 Z	 จากชมรม 

นักประดิษฐ์วิศวกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�านวน	

100,000	บาท	ส�าหรบัเดนิทางไปร่วมการแข่งขนั	Robocop	 

ระดับนานาชาติ	 ที่ประเทศอิตาลี	 ระหว่างวันที่	 2-11	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2546	

สถานที่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 56	 เล่มที่	 5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2546	

หน้า	16

พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	ร่วมลงนามการสนบัสนนุการจดังาน	“การประชมุวชิาการคอนกรตีแห่งชาต	ิ 

ครั้งท่ี	 1”	 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 

ร่วมสนับสนุนรายละ	100,000	บาท	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2546	หน้า	14



220 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ นายจิตต์	ลีลาวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยี	วสท.	ประชุมร่วมกับ	World	Bank	และ	

President	of	ICE	Prof.Adrian	Long	และ	President	of	ASCE	Mr.Thomas	Jackson	จากสหรฐัอเมรกิา	

และ	Dr.Danel	Gunaratnam	จากประเทศจีน	และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า	100	คน	จากสหรัฐอเมริกา	

ฟิลปิปินส์	เวยีดนาม	และจนี	ผ่านการประชมุวดิิทศัน์ทางไกล	(Video	Conference)	เรือ่ง	Use	of	Modern	

Tools	to	Solve	Water	Issues	in	the	21st	Century	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคน�้าในอนาคต

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	31	

พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ นายเปรมชัย	 กรรณสูต	ประธานบริหาร	บริษัท	 อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มอบเงิน 

จ�านวน	500,000	บาท	ให้กับ	วสท.	รับมอบโดย	ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	เพื่อสมทบทุนปรับปรุง 

ห้องสัมมนาอาคาร	วสท.	เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมทั่วประเทศ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2546	หน้า	16

พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ ผศ.ดร.เกชา	 ลาวัลยะวัฒน์	 ประธานคณะอนุกรรมการ 

จัดท�าท�าเนียบสถานภาพสถาบันการศึกษาวิศวกรรม 

อุตสาหการ	 ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรม 

อุตสาหการ	น�าคณะเยี่ยมชมกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ	 

สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ	 โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

จังหวัดนครนายก	

ที่มา วิศวกรรมสาร	 ปีท่ี	 56	 เล่มท่ี	 10	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2546	 

หน้า	18

พ.ศ. 2546 

เหตุการณ	์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง	 60	ปี	 วสท.	นายกานต์	 ตระกูลฮุน	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	 และคุณมัธนา	

เหลืองนาคทองดี	 ผู้อ�านวยการประชาสัมพันธ์	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตัวแทนของกลุ่ม 

เครอืซเิมนต์ไทย	มอบเงินจ�านวน	500,000	บาท	เพือ่สนบัสนนุการจดัประชมุใหญ่ทางวชิาการ	และกจิกรรม

อื่น	ๆ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	56	เล่มที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2546	หน้า	18
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พ.ศ. 2546

เหตุการณ ์ ประวตัอิาคาร	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรม 

ราชปูถมัภ์	(วสท.)	เมือ่ครัง้แรกตัง้สมาคม	ส�านกังานจะย้าย 

ตามทีอ่ยูข่องคณะกรรมการ	ต่อมาได้รับความอนเุคราะห์ 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ให้อยู ่	 ณ	 ตึก	 1	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย	 จวบจนปี	 พ.ศ.	 2518	 ได้ย้ายส�านักงาน 

ไปอยู ่ที่ตึกนิวเคลียร์เทคโนโลยี	 และได้อยู ่มาตลอด 

อีก	24	ปี

 

 การก่อสร้างอาคาร วสท.	ในสมัยที่	พล.อ.ต.ก�าธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	เป็นนายก	วสท.	ท่านได้เจรจา 

ขอเช่าที่ดิน	ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	ที่ซอยรามค�าแหง	39	เนื้อที่	887.88	ตารางวา	 

เพื่อท�าการก่อสร้างอาคาร	วสท.	และได้รับความร่วมมือจากนายมติ	ตั้งพาณิช	อดีตนายกสมาคมสถาปนิก

สยามฯ	เป็นผู้รับออกแบบสถาปัตยกรรม	ดร.รชฎ	กาญจนะวณิชย์	อดีตนายก	วสท.	เป็นผู้รับงานออกแบบ

โครงสร้าง	และนายชยันต์	สาลิคุปต์	เป็นผู้รับงานออกแบบงานระบบ	และให้	ศ.อรุณ	ชัยเสรี	เป็นประธาน

กรรมการก่อสร้างอาคาร	ต่อมาเม่ือ	ศ.อรณุ	ชยัเสร	ีเป็นนายก	วสท.	ได้มกีารว่าจ้างผู้รบัเหมาท�าการก่อสร้าง

อาคาร	ซึง่ครัง้แรกเป็นแบบ	9	ชัน้	ผูร้ับเหมาก่อสร้างคือ	บรษิทั	รุง่พรชยั	จ�ากดั	มบีรษิทั	เพาเวอร์ไลน	์จ�ากดั	

รับเหมางานระบบ	และบริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	เป็นผู้ควบคุมงาน

 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระกรุณา

เสด็จวางศิลาฤกษ์ให้อาคาร	วสท.	หลังจากนั้นก็เริ่มงานก่อสร้างไปพร้อมกับงานหาทุนส�าหรับการก่อสร้าง

ด้วย	 ท�าให้การก่อสร้างค่อยเป็นค่อยไป	 จนกระทั่งเกิดปัญหาเศรษฐกิจ	 จากแบบก่อสร้าง	 9	 ช้ันด้วยงบ

จ�ากัด	จึงสร้างเพียง	5	ชั้น	มีชั้นใต้ดิน	1	ชั้น	ภายหลังมีบริษัท	รุ่งฟ้าเสริม	จ�ากัด	เข้ามาด�าเนินการก่อสร้าง

ด้านสถาปัตยกรรม	เมื่ออาคาร	วสท.	แล้วเสร็จประมาณ	95%	จึงได้ท�าการย้ายส�านักงาน	วสท.	จากตึก

นวิเคลยีร์เทคโนโลย	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	มายงัทีท่�าการแห่งใหม่	ณ	เลขที	่487	

ซอยรามค�าแหง	39	ถนนรามค�าแหง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	โดยงานโครงสร้าง	และระบบแล้ว

เสร็จ	แต่งานตกแต่ง	และลิฟต์ยังไม่แล้วเสร็จ	 เนื่องจากขาดความคล่องตัวด้านการเงิน	แต่	 วสท.	จ�าเป็น

ต้องย้ายมา	เพื่อด�าเนินการขยายกิจกรรมเพื่อบริการสมาชิกเพิ่มให้มากขึ้น	

  

 การใช้งานอาคาร รวมระยะเวลาก่อสร้างอาคารตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึสภาพปัจจบุนัใช้เวลา	5	ปี	ใช้งบประมาณ

ไปแล้ว	70	ล้านบาท	และจะต้องใช้งบประมาณตกแต่งอีก	40	ล้านบาท	ส�าหรับพื้นที่โดยรวมของอาคาร 

ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ	6,000	ตารางเมตร	ซึ่งประกอบด้วย
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พุทธศักราช 2486-2561

	 1.	 พื้นที่ชั้นใต้ดิน	1	ชั้น	ประมาณ	1,500	ตารางเมตร	จอดรถได้	114	คัน
	 2.	 พื้นที่บริเวณชั้น	1	ปัจจุบันเป็นที่จอดรถ	60	คัน	โดยวางแผนที่จะท�าเป็นร้านขายหนังสือและร้านขาย 

	 เครื่องดื่ม	รวมทั้งเป็นลานแสดงนิทรรศการอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคาร
	 3.	 พื้นที่ชั้น	2	พื้นที่ประมาณ	850	ตารางเมตร	เป็นที่ตั้งของส�านักงานสภาวิศวกร
	 4.	 พื้นที่ชั้น	3	ห้องประชุมสัมมนาชั้น	3	มีห้องประชุมใหญ่	1	ห้อง	จุได้	80	คน	ห้องประชุมเล็ก	2	ห้อง	 

	 จุได้ห้องละ	40	คน	ปัจจุบันไม่เพียงพอกับกิจกรรมของ	วสท.	ที่มีการจัดประชุม	ฝึกอบรม	และสัมมนา 
	 อย่างกว้างขวาง	ท�าให้ต้องใช้บริการสถานที่ของโรงแรม	และของสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	เพื่อรองรับ 
	 ความต้องการใช้งาน	การจัดกิจกรรมฝึกอบรม	สัมมนาอย่างเต็มรูปแบบ

	 5.	 พื้นที่บริเวณชั้น	4	ได้ตกแต่งเรียบร้อย	เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องของวิศวกร	หรือ	CPD		
	 (Continuing	Professional	Development)	ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท	สี่พระยาก่อสร้าง	จ�ากัด	

	 6.	 พื้นที่ชั้น	5	ยังไม่มีการใช้งาน	

 จดุเด่นของอาคาร ปัจจบุนั	วสท.	เป็นแหล่งศนูย์กลางของวศิวกรทกุสาขา	มวีศิวกรมาตดิต่อทีอ่าคาร	วสท.	
วันละประมาณ	300-500	คน	เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรม	สัมมนา	ประชุมวิชาการตลอดทั้งปี	และส่วนหนึ่ง
มาจดทะเบียนกบัสภาวศิวกรท่ีมสีมาชกิมากกว่าหนึง่แสนคนทัว่ประเทศ	นอกจากนี	้วสท.	เป็นทีต่ัง้ส�านกังาน
ของสมาคมวิชาชีพต่าง	 ๆ	 เช่น	 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ 
แห่งประเทศไทย	สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย	และ	ASHRAE	(Thailand)	
นับเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีกว่าที่	 วสท.	 จะมีส�านักงานของตนเอง	 เพ่ือให้บริการแก่วิศวกร	 และ
สมาชิกทุกท่านได้อย่างเต็มที่	 ในขณะที่ตัวอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์	 ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากเพื่อนสมาชิกวิศวกร	และการเสียสละแรงกาย	แรงใจของวิศวกรทุกท่าน	เพื่อให้อาคาร	วสท.	มีความ
สมบูรณ์ในทุก	 ๆ	 ด้านเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอย่างสมบูรณ์แบบทัดเทียม
กับนานาอารยประเทศต่อไป	

ที่มา หนังสือที่ระลึกครบรอบ	60	ปี	วสท.	หน้า	5-6

พ.ศ. 2546
เหตุการณ์ วสท.	มีสมาชิกกว่า	20,000	คน	ประกอบด้วยวิศวกรที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	รวมทั้งนายช่างเทคนิคในระดับต่าง	ๆ	แบ่งออกเป็น	7	ประเภทคือ
	 1.	 สมาชิกกิตติมศักดิ์	 5.	สมทบสมาชิก	 	
	 2.		วุฒิสมาชิก	 6.	นิสิตสมาชิก
	 3.		สามัญสมาชิก	 7.	สมาชิกนิติบุคคล
	 4.		ภาคีสมาชิก	
	 วสท.	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ที่มา	 หนังสือที่ระลึกครบรอบ	60	ปี	วสท.	หน้า	8
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2546

เหตุการณ	์ 60	ปี	วศิวกรรมสาร	ก่อก�าเนดิขึน้มาพร้อมกบั	วสท.	ต้ังแต่ปี	 
พ.ศ.	 2486	 แต่จากหลักฐานท่ีค้นพบในห้องสมุดพบว่า	 
“วิศวกรรมสาร”	 ได้จัดท�าข้ึนตั้งแต่ปี	 2500	 โดยใช้ชื่อ 
ภาษาองักฤษว่า	“Engineering	Journal”	โดยเป็นวารสาร
รายสองเดอืนของ	วสท.	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่วชิาการ 
เกี่ยวกับวิศวกรรมให้แก่สมาชิกของ	วสท.	ได้ค้นคว้า	และ 
เพื่อแถลงข่าวของสมาคม	 และสมาชิก	 รวมท้ังเพ่ือแถลง 
ข้อข้องใจในปัญหาวศิวกรรมทัง้หลายแก่สมาชิก	และผูส้นใจ 

ในวิศวกรรมทั่วไป	

	 สัญลักษณ์ของ	 วสท.	 ในช่วงแรก	 ๆ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2486-2508	

ใช้ตราสัญลักษณ์	 หรือโลโก้พระวิษณุกรรม	 เช่นเดียวกับ 

รูปปัจจุบัน	 แต่ไม่มีเฟืองด้านหลัง	 (ดังแสดงในรูปท่ี	 1)	 

จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2509	ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นโลโก้เช่นเดียว

กับในปัจจุบันที่มีเฟืองอยู่ด้านหลังพระวิษณุกรรม	 (ดังแสดง 

ในรูปที่	2)	ในช่วง	25	ปีแรกนั้น	สถานที่ติดต่อ	หรือที่ท�างาน 

ของ	วสท.	จะใช้สถานทีท่�างานของนายก	วสท.	โดยมวีาระทุก	ๆ 	 

2	ปี	และจะเปลีย่นสถานทีท่�างานไปตลอดทกุ	ๆ 	2	ปี	จนกระท่ัง 

ปี	พ.ศ.	2519-2522	ได้มกีารเปลีย่นชือ่วารสาร	“วศิวกรรมสาร”  

เป็นวารสาร	“วิศวกร” วารสารเพื่อนักสร้างสรรค์	(ดังแสดง

ในรูปที่	 3)	 และที่ตั้งส�านักงาน	 วสท.	 ได้ก�าหนดให้อยู่ท่ีตึก	

AIT	 เก่า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

วารสาร	“วิศวกร”	ในช่วงนั้นมีการเพิ่มเนื้อหาขึ้น	2	ส่วน	คือ	 

บทสัมภาษณ์วิศวกร	 และเพิ่มการ์ตูนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย 

อารมณ์ของผูอ่้าน	ในปี	พ.ศ.	2523	วารสาร	“วศิวกร”	ได้เปลีย่น 

ชื่อกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็น	 “วิศวกรรมสาร”	 ฉบับวิศวกร	 

และใช้ชือ่ภาษาองักฤษว่า	“Thailand	Engineering	Journal” 

โดยยังคงเป็นวารสารราย	 2	 เดือนเช่นเดิม	 จนกระท่ังปี	 พ.ศ.	 2536	 ได้มีการเปลี่ยนช่ือวารสารใหม่อีกครั้งเป็น	 

“เทคโนโลยวิีศวกรรมสารฉบบั	วสท.”	และใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า	“EIT	Technology”	ช่ือนีใ้ช้ได้เพยีง	1	ปี	กเ็ปลีย่น 

กลบัมาเป็นวารสาร	“วศิวกรรมสาร:	Thailand	Engineering	Journal”	จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั	วารสารวศิวกรรมสาร 

ยังคงจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางของสมาชิก	 วสท.	 เป็นราย	 2	 เดือน	 ตลอดมาจนถึงปี	 พ.ศ.	 2545	 จึงได้มีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวารสาร	 วิศวกรรมสาร	 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	 สาระ	 คุณภาพกระดาษ	 ตลอดจนการ 

จัดพิมพ์แจกให้สมาชิก	“ฟรี”	ทุกเดือน	ขณะนี้เราเดินมาถึงฉบับที่	670	ในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2546	ซึ่งเป็น

ฉบับครบรอบ	60	ปี	วสท.	พอดี	

ที่มา	 หนังสอืทีร่ะลกึครบรอบ	60	ปี	วสท.	หน้า	9-12	(รศ.ดร.วนัชัย	เทพรักษ์	สาราณยีกร	วสท.ปี	พ.ศ.	2545-2546	เขยีน)



224 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 11 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 วสท.	 จัดประชุมอภิปรายระดับชาติเรื่อง	 “เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

สถานที	่ โรงแรมโซฟิเทล

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	39	

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ จัดประใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2546	 นายสุริยะ	 จึงรุ่งเรืองกิจ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 

บรรยายพิเศษ	เรื่อง	“แนวทางการพัฒนาการขนส่งและการจราจรที่ยั่งยืน”	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	หน้า	16	

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส	วสท.	จัดโครงการเวทีวิศวกร	(Engineering	Forum)	ครั้งที่	1	บรรยายพิเศษ

โดย	ศ.ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	29

วันพุธที่ 19 ถึง วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	จัดการประชมุวชิาการวิศวกรรม

โยธาแห่งชาต	ิครัง้ที	่9	เพือ่เป็นการกระตุน้	และส่งเสริมให้มกีารสร้างงานวจิยัทีต่อบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศได้อย่างแท้จริง	

สถานที	่ โรงแรมรีเจ้นท์	ชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	15	ฉบับที่	3	พฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2546	หน้า	59

พ.ศ. 2547
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

เหตุการณ	์ ได้เกิดการพังของโครงสร้างบางส่วนของอาคารห้างนิวเวิลด์	บางล�าพูถล่ม	ในขณะท�าการรื้อถอน	เมื่อวันที่	 

2	มิถุนายน	พ.ศ.	2547	วสท.	ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปส�ารวจ	และร่วมกับสภาวิศวกร	แถลงข่าวและ

ประกาศเตือนให้ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่ตึกจะถล่มลงมาอีก	 จึงจัดบรรยายวิชาการเร่ือง	 “วิศวกรรม

การรื้อถอนอาคาร”	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	19	

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 จัดงานนัดพบแรงงาน

ด้านวิศวกรรม	และเทคโนโลยี	ครั้งที่	4	ร่วมกับกรมการ 

จดัหางาน	กระทรวงแรงงาน	มผีูส้นใจเข้าร่วมงานมากกว่า	

1,000	คน	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	29	

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

เหตุการณ	์ วสท.	เซ็นสัญญาจ้างกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	ในการจัดท�ามาตรฐาน

งานวิศวกรรมที่เป็นปัจจัยในการด�ารงชีวิตของประชาชน	รวม	10	มาตรฐาน	ได้แก่	มาตรฐานการป้องกัน

อุบัติภัยทางถนน	 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ	 มาตรฐานถนน	 ทางเดิน	 และทางเท้า	 มาตรฐานการบ�าบัด 

น�้าเสีย	 มาตรฐานทางระบายน�้า	 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย	 และสิ่งปฏิกูล	 มาตรฐานอ่างเก็บน�้า	 

และเข่ือนขนาดเลก็	มาตรฐานการป้องกนั	และระงบัอคัคภัีย	มาตรฐานการประกอบกจิการน�า้มนัเช้ือเพลงิ	

และมาตรฐานการก�ากับดูแลโรงงาน

วัตถุประสงค	์ เพื่อน�าไปใช้ในการบริหาร	 และการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	 เพื่อยกระดับ 

คุณภาพชีวิต	 และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในท้องถ่ินที่เหมาะสม	 และทัดเทียมนานา

อารยประเทศ	โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวิชาการสาขาต่าง	ๆ	ของ	วสท.	จ�านวน	10	ชุด	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	17	



226 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคเหนือ	1	(เชียงใหม่)	จัดงาน	EIT	Dinner	Talk	เรื่อง	“สถานภาพทิศทางอนาคตเทคโนโลยี	

Remote	Sensing	และภูมิสารสนเทศของประเทศไทย”	

สถานที	่ ธนาคารแห่งประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่		

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	48	

วันพฤหัสบดีที่ 28 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 พล.อ.อ.รังสันต์	 ดิษฐบรรจง	 

รองสมุหราชองครักษ์เป็นผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม 

โอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เป็นประธานในพธิเีปิด	 

วันที่	 28	ตุลาคม	พ.ศ.	2547	และในวันเดียวกันนี้มีการ

บรรยายพิเศษเรื่อง	 “แนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย”	โดย	นายสุริยะ	จึงรุ่งเรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

สถานที	่ ศนูย์ประชมุและแสดงนทิรรศการไบเทค	บางนา	กรงุเทพฯ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	16

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 2	 (พิษณุโลก)	 จัดงานลีลาศ	“ราตรีสองแคว	 วสท.”	 โดยได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	

พล.อ.ต.	ก�าธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	48	

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ รศ.ดร.ต่อตระกูล	ยมนาค	นายก	วสท.	มอบโล่นติบิคุคล	แก่	

นายวรวุฒิ	ศรีสมศักดิ์	ตัวแทนบริษัท	กสท.โทรคมนาคม	

จ�ากดั	(มหาชน)	และนายสรุพงษ์	เมฆนาวนิ	บริษทั	ซ	ีคอน

ซลัท์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	ในโอกาสทีส่มคัรเป็นสมาชกิ	วสท.	

แบบตลอดชีพ

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.		3/2547
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 19 ถึง วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	จัดอบรมหลักสูตร	 

“ผูค้วบคมุระบบบ�าบดัมลพษิน�า้	รุน่ที	่1”	โดยมนีายอสิระ	 

โชติบุรการ	 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ให้เกียรติ 

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.		3/2547

วันจันทร์ที่ 22 ถึง วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบั	Southeast	Asian	Geotechnical	Society	 

(SEAGS)	 จัดงาน	 Southeast	 Asian	 Geotechnical	

Conference	(15th	SEAGS)	ในการนี	้นายสริุยะ	จงึรุง่เรอืงกิจ	 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานในพธิเีปิด	 

โดยมี	 รศ.ดร.ต่อตระกูล	 ยมนาค	 นายก	 วสท.	 และ	 

ผศ.ดร.สรุฉตัร	สมัพนัธารกัษ์	ประธานจดังานให้การต้อนรบั	 

มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพีจากทุกมุมโลก 

เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยกว่า	250	คน

สถานที	่ โรงแรมโซฟิเทล	เซ็นทรัลพลาซ่า	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่58	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2548	หน้า	6	

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ ดร.สขุมุ	สขุพนัธ์โพธาราม	เลขาธกิาร	วสท.	และ	ศ.ดร.ต่อกลุ	 

กาญจนาลัย	ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	

เข้าพบ	นายไพโรจน์	สญัญาเดชะกลุ	เลขาธกิาร	สมอ.	เพือ่

ปรึกษาหารือในความร่วมมือจัดท�ามาตรฐานทางวิชาชีพ

วิศวกรรมในอนาคต

สถานที	่ อาคารส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.		3/2547



228 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ มีการประชุมปรกึษาหารอืกนัทุก	2	เดอืนถงึแนวทางส่งเสรมิสนับสนนุอตุสาหกรรมก่อสร้างของไทยระหว่าง	

4	สมาคมวิชาชีพก่อสร้างประกอบด้วย	วสท.	ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคม

อตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และสมาคมวศิวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย	โดยตวัแทน	

4	สมาคมได้เข้าพบ	นายมีชัย	ฤชุพันธ์	 เพื่อปรึกษา	และหาแนวทางในการปฏิบัติก่อนจะมีการจัดสัมมนา

เรื่อง	“กฎหมายบุริมสิทธิ์”	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	 ชิงถ้วย	 ศ.ดร.บุญรอด	 บิณฑสันต์	 เพื่อหารายได้เข้ากองทุนในการปรับปรุง

อาคาร	วสท.	มรีายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย	736,264.03	บาท	และน�าเงนิเข้ามลูนธิ	ิวสท.	จ�านวน	500,000	บาท

สถานที	่ สนามธูปะเตมีย์

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	19	

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547

เหตุการณ	์ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษาและวิจัยทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 น�านิสิต	 นักศึกษา

เรียนดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	17	สถาบันจากทั่วประเทศ	

จ�านวน	47	คน	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญรางวัล

เรียนดีจาก	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

ผู้แทนพระองค์

สถานที	่ วังศุโขทัย

ที่มา	 กองทุนเพ่ือการศกึษาและวจัิยทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ฯ	

พ.ศ.	2549	หน้า	6	

วันพุธที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2547

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	จัดอบรมหลักสูตร	“ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ	รุ่นที่	1”

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	40
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2547
เหตุการณ	์ วสท.	เข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการวศิวกรรม	CAFEO	

(The	22nd	Conference	of	the	ASEAN	Federation	
of	 Engineering	 Organization)	 CAFEO-22	 มีผู้แทน 
เข้าร่วมประชุม	 5	 คน	 คือ	 นางจุรีรัตน์	 สุวรรณวิทยา	 
นายกติต	ิ วสิทุธริตันคณุ	นายพงศ์ธร	ธาราไชย	นายธติพิงศ์	 
นนัทาภวิฒัน์	นายสชุชัวร์ี	สวุรรณสวสัดิ	์ มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ	 
15	 ประเทศ	 คือ	 สิงคโปร์	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	 บรูไน	 
ฟิลปิปินส์	พม่า	มาเลเซยี	ไทย	อนิโดนเีซีย	เวยีดนาม	ญีปุ่น่	 
เกาหลี	กัมพูชา	อังกฤษ	และสหรัฐอเมริกา	ประเทศไทย 
ส่งบทความทั้งหมด	 18	 บทความ	 มีการลงนามในการ 
ประกาศข้อตกลงร่วมมอืกนัทัง้	10	ประเทศสมาชกิ	ในการยกระดับความสามารถการแข่งขนัของภมิูภาคนี้	 
ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาครั้งท่ี	 23	 พ.ศ.	 2548	 คือประเทศลาว	 และคาดว่า 
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา	CAFEO	ครั้งที่	27	ใน	พ.ศ.	2552		 	 	

จุดประสงค์ 	 1.		เสนอผลงานทางวิชาการ
	 2.		ลงนามในประกาศข้อตกลงความร่วมมือทั้ง	10	ประเทศสมาชิกในการให้การสนับสนุน	และช่วยเหลือ 

	 ซึ่งกันและกัน	ในการยกระดับความสามารถการแข่งขันเขตภูมิภาคอาเซียน
	 3.	 ก�าหนดประเทศสมาชิกที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ	CAFEO	ครั้งที่	23	
สถานที่  โรงแรม	SEDONA	เมืองย่างกุ้ง	ประเทศพม่า	
ที่มา 	 จดหมายข่าว	วสท.	1/2548	หน้า	13				

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547
เหตุการณ ์ วสท.	แถลงข่าวเรือ่ง	“แผ่นดนิไหว	และคล่ืนยักษ์	TSUNAMI” 

ซึง่ขึน้เมือ่วนัที	่26	ธนัวาคม	พ.ศ.	2547	ได้เกิดแผ่นดนิไหว	 
และคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย	 ศูนย์กลางอยู่ลึกลง 
ไปในมหาสมุทรอินเดีย	ใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือ 
เกาะสุมาตรา	ประเทศอินโดนีเซีย	แรงส่ันสะเทือนจาก 
แผ่นดินไหว	 ท�าให้เกิดความเสียหายบนเกาะสุมาตรา	 และยังรับรู้ได้ในภาคใต้ของประเทศไทย	 ท�าให้มี 
ผู้เสียชีวิต	และความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเป็นจ�านวนมาก	เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงของเหตุการณ์	และ
ให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมแก่ผู้ประสบภัย

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	55

พ.ศ. 2547 
เหตุการณ	์ วสท.	 เข้าร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

วโรกาสครองราชย์ปีที่	50	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	หน้า	16		



230 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสภาวิศวกร	 จัดโครงการวิศวกรอาสา	 เพื่อ

รับสมัครวิศวกรทุกสาขา	เช่น	โยธา	ไฟฟ้า	และเครื่องกล	

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ	ท�าให้มีวิศวกรสมัครเข้า

มาเป็นจ�านวน	มาก	 โดยได้จัดแถลงข่าวเร่ือง	 “รวมพลัง

วิศวกรเพื่อชาวใต้”	

วัตถุประสงค	์ เพื่อหาแนวทางด�าเนินการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่ผู ้

ประสบภัย

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 โยธาสาร	 ปีที่	 17	 ฉบับที่	 1	 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	 

พ.ศ.	2548	หน้า	67	

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาโครงสร้างเหลก็	วสท.	ร่วมกบั	Steel	 

Structure	Committee	of	JSCE,	Japan	จดัการสมัมนา

เรือ่ง	“กรณศีกึษาวศิวกรรมสะพานขัน้สงูในประเทศญีปุ่น่”	 

เพ่ือเป็นกรณศีกึษาให้แก่วศิวกรไทยได้ศกึษา	น�าไปพฒันา	 

และประยกุต์ใช้กบังานก่อสร้างสะพานเหลก็ในประเทศไทย	

	 	 	 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 โยธาสาร	 ปีที่	 17	 ฉบับที่	 1	 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	 

พ.ศ.	2548	หน้า	67	

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ วสท.	จดังานแถลงข่าวกรณไีฟไหม้	และอาคารถล่ม	บรษิทั	

ยูไนเต็ด	ยูเนี่ยนพาร์ท	จ�ากัด	ท�าให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย	

ทั้งนี้เพื่อร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุ	 และการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว

ที่มา	 จดหมายเหตุ	วสท.	1/2548	หน้า	15

พ.ศ. 2548
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จดหมายเหตุ
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วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสภาวิศวกร	และสมาคมวิศวกรรมที่ปรึกษา 

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกนัตัง้ศนูย์ให้ค�าปรกึษาด้านวศิวกรรม	 
มศีนูย์ตัง้อยูช่ัน้	2	ของอาคารธนาคารเพือ่การเกษตร	และ
สหกรณ์การเกษตร	 ถนนหลวงพ่อ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
ภูเก็ต	 โดยมีเครือข่ายครอบคลุม	6	จังหวัด	ที่ประสบภัย
จากคลื่นยักษ์สึนามิ	โดยจัดตั้งเมื่อวันที่	12	มกราคม	-	12	 
กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2548	 ในการนี้	 นายสุวิทย์	 คุณกิตต	ิ 
รฐัมนตร	ีเป็นประธานเปิดศนูย์ให้ค�าปรกึษาด้านวศิวกรรม	
แก่ผูป้ระสบภยัจากคลืน่สนึาม	ิมตีวัแทนจาก	3	หน่วยงาน 
ร่วมในพิธีเปิด	 ประกอบด้วย	 ดร.พิชนี	 โพธารามิก	 
นายประสงค์	 ธาราไชย	 เลขาธิการสภาวิศวกร	ดร.วิศิษฐ์	 
อตุศิยวงศา	นายกสมาคมวศิวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย	 
ดร.สุขมุ	สขุพันธ์โพธาราม	และนายม่ัน	ศรเีรือนทอง	ตวัแทนจาก	วสท.	เมือ่ด�าเนนิการมาได้ระยะเวลาหนึง่ 
หลายท่านมีความเห็นสมควรที่จะย้ายศูนย์กลับมาที่กรุงเทพฯ	 เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ใหญ่	 และให้บริการ 
ช่วยเหลือประชาชนในปัญหาด้านอื่นด้วยนอกจากนั้นยังมีด�าริว่า	 ควรจัดตั้งศูนย์ย่อยตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 
โดยมีวิศวกรอาสาในท้องท่ีนั้น	 ๆ	 คอยช่วยเหลือ	 ด้วยเหตุนี้จึงได้ท�าการปิดศูนย์ที่จังหวัดภูเก็ต	 เมื่อวันที่	 
3	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2548	และปัจจบุนัได้ย้ายส�านกังานมาตัง้ทีช่ัน้	3	อาคาร	วสท.	เลขที	่487	ซอยรามค�าแหง	39	 
แขวงวังทองหลาง	กรงุเทพฯ	10310	โดยมนีายไกร	ตัง้สง่า	มอบของทีร่ะลกึเป็นการขอบคณุแก่วิศวกรอาสา 
ในพิธีปิดศูนย์ที่จังหวัดภูเก็ต	

วัตถุประสงค	์ 1.		ให้บริการตรวจสอบ	และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร	 เพื่อให้เจ้าของอาคารมีความมั่นใจว่า 
	 อาคารมีความเหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป

	 2.	 ให้บริการกบัส่วนราชการ	และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	และต้องการได้รับการบริการในวชิาชพี 
	 วิศวกรรม	โดยไม่เพิ่มมูลค่า

	 3.	 กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะจ้างวิศวกรเพื่อกิจการของตน	ศูนย์จะให้รายนามสมาชิก	และ 
	 นิติบุคคลเพื่อให้ติดต่อกันเอง

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548	หน้า	66-63	

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	นายก	วสท.	พร้อมทัง้ผูแ้ทนจาก 

สภาวิศวกร	สภาสถาปนิก	สมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์	 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	 
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์
เดนิทางเข้าพบ	พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ		ชนิวัตร	นายกรฐัมนตรี

วัตถุประสงค	์ เพื่อเสนอให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูด้านวิศวกรรม	 ผังเมือง	 และสถาปัตยกรรมแก่พื้นที ่
ประสบภัยจากคลื่นยักษ์	Tsunami	ใน	6	จังหวัดภาคใต้	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548	หน้า	7
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจาก	วสท.	จัดอบรมฟร ี

ให้ประชาชน	กรงุเทพมหานคร	50	เขต	เพือ่ความปลอดภยั	 
และความผาสุกของประชาชนในการอยู่อาศัยอย่างมี 
คุณภาพชวีติทีดี่	หลงัเกดิเหตุการณ์ไฟไหม้	และอาคารถล่ม 
ที่ถนนพระราม	6	ตัดใหม่	กรุงเทพมหานคร	ภายใต้ความ

	 รับผิดชอบของ	ดร.สามารถ	ราชพลสิทธิ	์รองผู้ว่าฝ่ายโยธา	 
	 กทม.	(ประธานคณะอนุกรรมการจราจรและขนส่ง	วสท.	 
	 อกีต�าแหน่ง)	ได้ร่วมกบั	วสท.	จดัการอบรม	และให้ความรูแ้ก่ 
	 ประชาชน	โดยเฉพาะเจ้าของอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร	 
	 และใกล้เคียง	 รวม	 500	 คน	 ในด้านการใช้อาคารอย่าง 

ถกูต้อง	รวมทัง้การป้องกนัอนัตรายจากอัคคีภยัตามนโยบายของนายอภริกัษ์	 โกษะโยธนิ	ผูว่้ากรงุเทพมหานคร	 
ก�าหนดให้มีการอบรมประชาชนให้ครบทั้ง	50	เขต	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	โดยขอความร่วมมือจาก	วสท.	
ซึง่ม	ีรศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	นายก	วสท.	ได้มอบหมายให้	ศ.ดร.วรศกัดิ	์กนกนกุลุชยั	ประธานอนกุรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	 และนายพิชญะ	 จันทรานุวัฒน์	 ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย 
ด้านอัคคีภัย	วสท.	เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาวิทยากรบรรยายสัญจรตามเขตต่าง	ๆ 	ร่วมกับวิทยากรของ	กทม.	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548	หน้า	8	

วันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ วสท.	จดักจิกรรม	“คลนิิกช่าง”	ในงาน	“Home	in	Park	2005”	 

เพ่ือให้บริการประชาชน	ปรึกษาปัญหาด้านวศิวกรรม	และ 
แนะน�าการแก้ปัญหาเรื่องบ้าน	เช่น	บ้านร้าว	บ้านทรุด

สถานที	่ สวนลุมพินี
ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.	2/2548	หน้า	2	

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะ

กรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	โดย	รศ.ดร.วรากร	 
ไม้เรียง	ประธานฯ	จัดงานแสดงมทุติาจิตแก่อาจารย์อาวโุส
ด้านวศิวกรรมปฐพี	3	ท่าน	จาก	3	สถาบัน	ทีเ่ป็นแบบอย่าง
ทีดี่ในชวีติการท�างาน	และการบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อวงการ
วศิวกรรม	เนือ่งในโอกาสเกษยีณอายรุาชการประกอบด้วย	

	 1.	 ผศ.ดร.สุรฉัตร	สัมพันธารักษ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.	 รศ.เกษม	เพชรเกตุ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 3.	 รศ.ดร.วิชาญ	ภู่พัฒน์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548	หน้า	9	
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วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ต่อตระกูล	ยมนาค	นายก	วสท.	ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการบริหารส�านักงานรับรองระบบคุณภาพ	 
สร.-วสท.	 ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแก่นายประเจิด	 
สุขแก้ว	 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 
ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานที	่ ส�านักงานใหญ่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2548	หน้า	10

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	 วสท.	 จัดอบรมสัมมนาเรื่อง	 “ปัญหาฐานราก	 และการแก้ไข	 (ภาคปฏิบัติ)”	 

มีหัวข้อในการอบรมคือปัญหาที่เกี่ยวกับฐานราก	 ข้อมูลดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม	 การวิเคราะห์สาเหต	ุ 
และการแก้ไข	และกรณีตัวอย่าง	มีอาจารย์ธเนศ	วีระศรี	เป็นวิทยากร	มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า	120	คน	

วัตถุประสงค	์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจมีโอกาสศึกษากรณีปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับฐานราก	และแนวทางแก้ไข
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2548	หน้า	7	

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ ศ.ดร.ต่อกลุ	กาญจนาลัย	ประธานคณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา	เป็นตวัแทน	วสท.	รบัมอบเงนิ 

สนบัสนนุการจดัประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ	คร้ังท่ี	10	หวัข้อเร่ือง	“การปฏบิติัทีดี่ด้านวศิวกรรม
โยธา	Good	Practice	in	Civil	Engineering”	จากบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	
300,000	บาท	โดยนายลีโอ	มิทเทลโฮเชอร์	กรรมการผู้จัดการ	นายธนิต	ปุลิเวคินทร์	รองประธานบริหาร
ด้านเทคนิคและวิศวกรรม	และนายสมยศ	อุดมสินกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์	เป็นตัวแทนในการ
มอบเงิน	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2548	หน้า	8

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ ส�านักงานรับรองระบบคุณภาพ	สร.-วสท.	จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความเห็นเรื่อง	“การตรวจรับรอง	

Boiler	ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อการเชื่อมโยงกับ	มาตรฐาน	 ISO/IEC	 17020”	
โดยนายศักดิ์ชัย	 อู่ทองทรัพย์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ	 4	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม	และนายศริพิงษ์	สงุสวุรรณ	ผูเ้ชีย่วชาญด้านมาตรฐานความปลอดภยัโรงงาน	ส�านกัเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน	ส�านักเทคโนโลยีความปลอดภัย	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2548	หน้า	10
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ วสท.	 โดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้างจัดการศึกษาดูงาน	 “สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	

โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม”	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2548	หน้า	7	

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ ์ รศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	นายก	วสท.	รศ.ดร.พชิยั	ปมาณิกบุตร	 

และนายกติติ	วสุิทธริตันกลุ	กรรมการ	วสท.	เข้าพบนายวเิศษ	 
จภิูบาล	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	ในโอกาสเข้ารบั
ต�าแหน่ง	และให้เกียรติสัมภาษณ์ลงวิศวกรรมสาร	วสท.	

สถานที	่ กระทรวงพลังงาน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 58	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2548	หน้า	58	

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ คณะกรรมการคลนิกิช่าง	วสท.	จดักจิกรรม	“คลินกิช่างพบประชาชน”	โดยให้ค�าปรึกษาปัญหาต่าง	ๆ 	เกีย่วกบั 

บ้าน	เช่น	บ้านทรดุ	บ้านร้าว	การต่อเติมบ้าน	ปัญหาโครงสร้าง	ปัญหาฐานราก	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ทัง้สิน้	 
โดยมนีายธเนศ	วีระศิร	ิประธานคณะกรรมการ	นายพสิณัห์	ถริะวศนิ	คณะกรรมการ	นายฐติพิฒัน์	พรหมหลวงศรี	 
นายพิเชษฐ์	 ชาติมนตรี	 นายมีกฤษ์	 พัสระ	 และนายสุชาติ	 แก้วแกมแข	 วิศวกรอาสา	 ให้ค�าปรึกษา	 และ 
ตอบปัญหา	โดยกิจกรรม	จะจัดในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2548	หน้า	6	

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ ตัวแทน	5	สมาคม	ประกอบด้วย	รศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	 

นายก	วสท.	นายชชัวาลย์	คณุค�า้ช	ูนายกสมาคมวศิวกรรม 
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย	นายถาวร	อมตกติต์ิ	ประธาน 
วชิาการ	สมาคมวศิวกรออกแบบและปรึกษาเคร่ืองกลไทย	 
นายทักษิณ	 วัชระวิทยากุล	 เลขาธิการสมาคมช่างเหมา

	 ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย	นายสมบัติ	 อนันตรัมพร	อุปนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย	และ 
นายอทุศิ	จนัทร์เจนจบ	อปุนายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย	 เข้าพบ	นายกร	ทพัพะรงัส	ี รฐัมนตรี
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลย	ีเพ่ือหารือเกีย่วกบัการแสดงเจตจ�านงเข้าร่วมงานนทิรรศการ
ด้านวิศวกรรม	ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	เพื่อให้งานมีเนื้อหาสาระครอบคลุมด้านวิศวกรรมด้วย	

สถานที	่ โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	กรุงเทพฯ		
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2548	หน้า	11

วันจันทร์ที่ 2 ถึง วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
จัดประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	10	ภายใต้หัวข้อ	
“การปฏิบัตงิานท่ีดด้ีานวศิวกรรมโยธา	(Good	Practices	 
in	 Civil	 Engineering)	 โดย	 รศ.ฉดับ	 ปัทมสูตร	 นายก 
สภาวิศวกร	เป็นประธานเปิดการประชุม	ภายในงานบรรยายพเิศษเร่ือง	“A	Systematic	Approach	to	National	 
Threats”	 โดย	 Prof.	 Herlent	H	 Einstein,	 Department	 of	 Civil	 Environmental	 Engineering,	 
Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 และการบรรยายพิเศษเรื่อง	 “ภัยจากสึนามิและ 
แผ่นดนิไหว”	มผีูร่้วมงานท้ังสิน้	594	คน	เป็นสถาบนัการศกึษา	30	สถาบนั	และหน่วยงานอืน่	10	หน่วยงาน

สถานที	่ โรงแรม	แอมบาสเดอร์	ซิตี้	จอมเทียน	จังหวัดชลบุรี
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2548	หน้า	10	
 

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ วสท.	จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง	และหนีไฟให้กับพนักงาน	วสท.	และสมาคมต่าง	ๆ	ที่ตั้งอยู่ในอาคาร	วสท.	

โดยได้รบัความอนเุคราะห์จากนายดิลก	เลิศเกรียงไกรยิง่	กรรมการในคณะความปลอดภยั	วสท.	และทมีงาน	 
ได้บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัอนัตราย	การเตรียมตัว	และการป้องกนัการเกดิอคัคภียั	มกีารสาธติ	และซ้อม
การดับเพลิงโดยได้รับความร่วมมือจาก	บริษัท	นิปปอน	เคมิคอล	จ�ากัด	มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
นั้นให้ความสนใจในการสาธิตการซ้อมดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย	

สถานที	่ ลานกีฬาชุมชนทรัพย์สินใหม่	ซอยเทพลีลา	ถนนรามค�าแหง	39	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2548	หน้า	12	

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ รศ.ดร.ต่อตระกูล	ยมนาค	นายก	วสท.	น�าสมาชิกวิศวกรจ�านวน	60	คน	เข้าเยี่ยมชมระบบสายพานล�าเลียง

บรเิวณท่ีตดิตัง้เครือ่งตรวจจบัวตัถรุะเบดิ	CTX	อย่างละเอยีดของบรษิทั	 ท่าอากาศยานสากลกรงุเทพแห่งใหม่	 
จ�ากดั	พร้อมกนันีน้ายก	วสท.	ได้ให้สมัภาษณ์สือ่มวลชนทีร่่วมติดตามดูงานสนามบนิสวุรรณภูมอิย่างใกล้ชดิ	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2548	หน้า	16



236 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยวุวิศวกร	วสท.	จดังานนัดพบแรงงานด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย	ีครัง้ที	่5	โดยมบีธูรบัสมัคร

งาน	และสัมภาษณ์งานจากบริษัทชั้นน�าทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีกว่า	70	บริษัท	และต�าแหน่งงาน

ว่างจากกรมการจัดหางานอีก	30	บริษัท	นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“การสมัครงานอย่างไรให้

ได้งาน”	โดยเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน	และเรื่อง	“แนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”	

โดยนายประสงค์	 ธาราไชย	 เลขาธิการสภาวิศวกร	 รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม 

ทัง้ในและต่างประเทศจากคณะกรรมการยวุวศิวกร	มผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า	2,000	คน	นบัว่า	วสท.	ได้มส่ีวนร่วม 

จรรโลงสังคมให้วิศวกรได้มีงานท�าที่เหมาะสมกับความสามารถ	

สถานที	่ ห้างสรรพสินค้า	อิมพีเรียลเวิร์ลพลาซ่า	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2548	หน้า	11	

วันอังคารที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ วสท.	มอบหมายให้คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี	

โดยผู้เชี่ยวชาญ	12	ท่าน	เข้าฟังค�าชี้แจงรายละเอียดจาก 

วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างของโครงการสนามบิน 

สุวรรณภูมิที่เกิดรอยแยกบริเวณรันเวย์	และข้อมูลการวัด 

การทรดุตวัของงานปรับปรุงดนิเร่งการทรดุตวั	ณ	จดุดงักล่าว

สถานที	่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.	8/2548	หน้า	12	

วันศุกร์ที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2548 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมออกบธูในงาน	“มหกรรมบ้านมอืสองแห่งชาติ”	จัดโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์	เพ่ือให้ประชาชน

ที่เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการซื้อบ้านมือสอง	มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ�านวน

มาก	โดยเฉพาะ	วสท.	ท่ีได้ไปร่วมออกบธูในครัง้นีก้น็บัได้ว่า	เป็นการให้ข้อมลูทางด้านวศิวกรรมกบัประชาชน

ที่มาขอค�าปรึกษา	 เช่น	ซื้อบ้านมือสองบ้านมีความแข็งแรงหรือไม่	หรือต้องมีการตรวจสอบเรื่องอะไรเป็น

พิเศษ	เป็นต้น		

สถานที	่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	13
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัสภาวศิวกร	จดัแถลงข่าวเรือ่ง	“จบัตาอบุตัภิยั

ระหว่างการก่อสร้าง	 ใครบ้างรับผิดชอบ”	 สืบเนื่องจาก 
เหตกุารณ์เดก็	2	คน	ตกท่อเสยีชวีติ	เมือ่วนัที	่15	กนัยายน	 
พ.ศ.	2548	จากความมกัง่ายของงานก่อสร้าง	สภาวศิวกร 
จงึเหน็ความส�าคญัทีต้่องปลกุจติส�านกึของประชาชน	และ 
ผู้ร่วมในงานวิชาชีพงานก่อสร้าง	 ให้มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในที่สาธารณะ	 (Public	 Safety)	
และตระหนักถึงอันตราย	และความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างต่าง	ๆ

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	10	

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ	 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	 และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา 

แห่งประเทศไทย	โดยการสนบัสนนุของสภาวศิวกร	จดัเสวนาเรือ่ง	“ระบบรางนโยบายประหยดัพลงังานเพือ่ชาติ”
วัตถุประสงค	์ เพื่อหาข้อเสนอแนะ	และแนวทางการพัฒนาระบบราง	รวมถึงข้อดีข้อเสียเพื่อการประหยัดพลังงาน
สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	10	

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสทิธแิละจรรยาบรรณ	วสท.	ร่วมกบั	สภาวศิวกร	จดัโครงการ	“จรรยาบรรณสญัจร”	ครัง้ท่ี	1	 

พร้อมจดับรรยายในหวัข้อ	“จรรยาบรรณในวชิาชพีวศิวกร”	ให้กบันสิิต	นกัศกึษา	ชัน้ปีท่ี	3	และ	4	เข้ารบัฟัง 
การบรรยายกว่า	 400	 คน	 โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก	 ดร.พรศักดิ์	 พุทธพงษ์ศิริพร	 คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	

สถานที	่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	12	

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดกิจกรรม	 “คลินิกช่าง”	 ให้บริการค�าปรึกษาแก่

ประชาชนท่ัวไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ในเรื่องการซ่อมแซม	
บ�ารงุรกัษา	บ้านพกัอาศยั	โดยมปีระชาชนเข้าร่วมงานกว่า	
200	คน	และเปิดให้บรกิารทกุวันเสาร์สิน้เดอืนตลอดท้ังปี		

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่58	ฉบับที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	
พ.ศ.	2548	หน้า	12



238 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ คณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่การศกึษาและวจิยัทางด้าน 

วิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	น�านิสิต	นกัศกึษาเรียนดี	 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	 จากสถาบันอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	 

จ�านวน	52	คน	เข้าเฝ้าฯ	รบัพระราชทานเหรยีญรางวัลเรียนดี

	 	 	 จาก	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายาฯ	

สถานที	่ วังศุโขทัย

ที่มา	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ	พ.ศ.	2549	หน้า	7	

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ AFEO	 (The	 Assam	 Federation	 of	 Engineering	

Organization)	 ได ้รับเกียรติจาก	 พล.อ.ต.ก�าธน	 

สนิธวานนท์	 รบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุผูท้�าคณุประโยชน์ 

วิชาชีพวิศวกรรมระดับประเทศ	 (Distinguished	 

Honorary	 Fellowship	 Award)	 ในงาน	 (AFEO	 23	

The	23rd	Conference	of	the	ASEAN	Federation	of	

	 	 	 Engineering	Organization)	

สถานที	่ โรงแรม	Don	Chang	Palace	กรุงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาชนลาว

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	10		

วันพฤหัสบดีที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ วสท.	 ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม	 CAFEO-23	 (The	 23th  

Conference	 of	 ASEAN	 Federation	 Engineering	 

Organization)	จ�านวน	12	คน	ได้แก่	รศ.ดร.ต่อตระกูล	 

ยมนาค	 นางอารยา	 เพ็งนิติ	 นางจุรีรัตน์	 สุวรรณวิทยา	 

นายกิตติ	 วิสุทธิรัตนกุล	 ผศ.ดร.วิรัช	 เลิศไพฑูรย์พันธ	์

   ดร.พงศ์ธร	ธาราไชย	รศ.ดร.พชิยั	ปมาณิกบตุร	และกรรมการ 

	 	 ยุววิศวกรอีก	5	คน

สถานที	่ โรงแรม	Don	Chang	Place	กรุงเวียงจันทน์	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	58	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	10	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2548 

เหตุการณ	์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2547	 มีการบรรยายเรื่อง	 “แผ่นดินไหว	 ภัยใกล้ตัวคนกรุงเทพฯ	 

รู้แล้วจะเตรียมตัวรับมืออย่างไร”	โดย	ศ.ดร.ปณิธาน	ลักคุณะประสิทธิ์	และ	รศ.ดร.เป็นหนึ่ง	วานิชชัย	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2548	หน้า	34		

พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาราณียกร	 จัดท�าวิศวกรรมสารฉบับวิจัย 

และพฒันา	ฉบบัภาษาองักฤษ	 International	 Engineering	 

Journal	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรไทยได้น�าเสนอ 

บทความในระดบันานาชาต	ิพร้อมกบัเปิดรับบทความจาก 

ต่างชาตเิพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความรู้	 และความช�านาญ 

ทางด้านวิชาการระหว่างกัน	โดยใช้ช่ือว่า	“EIT	International	 

Journal	 of	 Engineering	 Technology”	 เป็นรายปี	 

ฉบับแรกจะจัดท�าในปี	พ.ศ.	2548	ในวงเงิน	10,000	บาท

ที่มา	 จดหมายข่าว	วสท.	ฉบับที่	8	พ.ศ.	2548	

พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี	วสท.	จัดบรรยายพิเศษเร่ือง	“30	ปี	กบัการพัฒนางานขุดเจาะอโุมงค์

ในกรุงเทพมหานคร”	โดยนายสมศักดิ์	ว่องวิชชากร	จากบริษัท	ไทยนิชิมัทสุ	จ�ากัด	เป็นวิทยากรบรรยาย

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2548	หน้า	63



240 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2548

เหตุการณ	์ จัดท�าโปสเตอร์กฎความปลอดภัย	3	เรื่อง	ได้แก่

	 กฎความปลอดภัย	“ในกรณีไฟไหม้อาคารสูง”

	 กฎความปลอดภัย	“จากแผ่นดินไหว”	ส�าหรับผู้อยู่อาศัย

ในอาคารสูง

	 กฎความปลอดภัย	“เพ่ือการป้องกนัตนเองจากคลืน่สนึามิ”
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึง วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เหตุการณ์ วสท.	 โดยกลุ่มกิจกรรมงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค	์ 

ในคณะอนกุรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ร่วมกับสมาคม
นานาชาติด้านงานอุโมงค์	 (International	 Tunneling	 
Association)	จัดประชมุวิชาการนานาชาติเร่ือง	“งานก่อสร้าง 
ใต้ดินและอุโมงค์	 (International	 Symposium	 on	
Underground	Excavation	and	Tunneling)”	ในการนี้	 
นายพงษ์ศักดิ์	รักตพงศ์ไพศาล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานการเปิดประชุม

สถานที่ โรงแรมเดอะแกรนด์	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2549 หน้า	11		

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เหตุการณ์ 1.		คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	แสดงความยินดีต่อ	นายพิศาล	จอโภชาอุดม	วุฒิไฟฟ้า	วสท.	 

	 ในโอกาสท่ีได้รับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 กสท.	 โทรคมนาคม	 โดยประธานไฟฟ้า	 วสท.	 
	 เป็นผู้มอบของขวัญแสดงความยินดี

	 2.	 ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 วสท.	 แสดงความขอบคุณตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนจาก	 ทีโอที	 
	 จ�านวน	200,000	บาท	และจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน	50,000	บาท	เพื่อจัดพิมพ ์
	 พจนานุกรมศัพท์ทางไฟฟ้า

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2549

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ วสท.	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาเขตบางเขน	วทิยาเขต

ก�าแพงแสน	 คณะวิทยาศาสตร์	 และวิศวกรรมศาสตร ์
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวัดสกลนคร	มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	วิทยาลัยการชลประทาน	โดยความร่วมมือ 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านวศิวกรรมโยธา	และสถาบนั 
อุดมศึกษาทั่วประเทศจัดประชุมวิชาการวิศวกรรม 
โยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	11	เรื่อง	“วิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาชุมชน	(Civil	Engineering	for	Community	
Development)			

สถานที่ โรงแรมเมอร์ลิน	พีช	รีสอร์ท	ป่าตอง	จังหวัดภูเก็ต

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2549 หน้า	13	

พ.ศ. 2549



242 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2548	เพื่อ

รายงานผลการด�าเนนิการในปีทีผ่่านมาพร้อมมอบวฒิุบัตร

เป็นเกยีรติแก่กรรมการอ�านวยการ	กรรมการวชิาการ	และ 

อนุกรรมการชุดปี	 พ.ศ.	 2547-2548	 ในการนี้มีการ

บรรยายพิเศษเรื่อง	“ธรรมาภิบาลวิศวกร”	โดย	ดร.สังศิต	 

พิริยะรังสรรค์	 อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

สถานที่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2549 หน้า	14	

เมษายน พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ เร่ิมท�าจดหมายข่าวยวุวศิวกร	วสท.	เพ่ือส่งข่าวสาร	กจิกรรม 

ต่าง	 ๆ	 ให้แก่นิสิต	 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	 

มี	6	ปักษ์ๆ	ละ	8,000	เล่ม	

ที่มา รายงานการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการ	ครัง้ที	่3/2549

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ จดทะเบยีนจดัตัง้	“มลูนธิวิศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย”	 

ชื่อย่อ	 “มูลนิธิ	 วสท.”	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 “Engineering	

Institute	of	Thailand	Foundation”	ส�านักงานใหญ่

ต้ังอยู่ท่ี	 487	 ซอยรามค�าแหง	 39	 แขวงวังทองหลาง	 

เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

	 กรรมการมูลนิธิ	ประกอบด้วย

	 1.	 ศ.ดร.บุญรอด		บิณฑสันต์	 ประธาน

	 2.	 รศ.ดร.ต่อตระกูล		ยมนาค	 รองประธาน

	 3.	 นางอารยา		เพ็งนิติ	 เหรัญญิกและเลขานุการ

	 4.	 นายวีระวัฒน์		ชลายน	 กรรมการ

	 5.	 ดร.สุขุม		สุขพันธ์โพธาราม	 กรรมการ

วัตถุประสงค	์ 1.	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 และ 

	 สมาคมอื่น	ๆ	ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับ	วสท.

	 2.		สนับสนุนวิชาชีพวิศวกรรมทุกสาขา

	 3.		สนับสนุน	 และให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 และสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ท�านองเดียวกันกับ 

	 มูลนิธิ	ไม่ว่าจะเป็นสถาบันภายใน	หรือต่างประเทศ	

	 4.		ด�าเนินการ	หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น	ๆ	เพื่อสาธารณประโยชน์

	 5.		ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ที่มา	 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ครั้งที่	3/2549

สิงหาคม พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวศิวกรรมเครือ่งกล	วสท.	จดัพมิพ์มาตรฐาน

ระบบลิฟต์	ครั้งที่	1	เดือน	สิงหาคม	2549

ที่มา	 ภาพปก



244 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยวุวศิวกร	วสท.	จดัการศกึษาดงูานการผลติ

รถยนต์	CHEVROLET	
สถานที่ ศนูย์การผลติรถยนต์	เจเนอรลั	มอเตอร์ส	ประเทศไทย	จ�ากัด
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2549	หน้า	17

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	กบัส�านกังาน 

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	เรือ่ง	“ความร่วมมอื 
ในการร่วมก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	 (มอก.)”	 
โดยมี	ดร.การุญ	จันทรางศุ	นายก	วสท.	และนายไพโรจน์	
สัญญะเดชะกุล	เลขาธิการ	สมอ.	เป็นผู้ลงนาม	และยังมี
นายฉฬิศร์	หอมหวล	ที่ปรึกษาด้านการก�าหนดมาตรฐาน	

	 สมอ.	และนางอารยา	เพ็งนิติ	เลขาธิการ	วสท.	ร่วมเป็นสักขีพยาน
สถานที่ อาคาร	สมอ.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2549	หน้า	23

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยวุวศิวกร	วสท.	จดัการศกึษาดงูาน	โครงการ 

ก่อสร้างรถไฟฟ้า	 Airport	 Link	 ในด้านงานโยธา	 และ 
งานก่อสร้างสถานศีนูย์คมนาคมมกักะสนั	(CAT)	ทีเ่ช่ือมต่อ 
เมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิ	 ซึ่งมีเทคนิค	 และวิธีการ
ก่อสร้างที่ทันสมัยในด้านงานโยธา	 เช่น	 งานเจาะเข็ม	 
งานตอม่อ	และงานติดตั้ง	Segment	ฯลฯ		

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	59	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2549	หน้า	15

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ จัดตัง้ชมรมวศิวกรหญงิไทย	ภายใต้	วสท.	มชีือ่ย่อว่า	วศญท.	 

Thai	Women	Engineers	Alliance	หรือ	TWEA
วัตถุประสงค์ เพือ่สนบัสนนุวศิวกรหญงิได้แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ 

การท�างาน	 สนับสนุนให้ท�างานเพ่ือสังคม	 ประเทศชาติ
ร่วมกัน	เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของวิศวกรหญิง	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2549	หน้า	14
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วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ คณะผู้เชี่ยวชาญ	วสท.	ประกอบด้วย	นางอารยา	เพ็งนิติ	 

เลขาธกิาร	วสท.	นายสบืศกัดิ	์พรหมบญุ	ทีป่รกึษาอนกุรรมการ 
สาขาวิศวกรรมปฐพี	นายธิต	ิปวีณชนา	กรรมการอ�านวยการ	 
รศ.ดร.พชิยั	ปมาณกิบตุร	กรรมการอ�านวยการ	และนายสุรชยั	 
ชยัสนุทรากลุ	ผูเ้ชีย่วชาญด้านวสัด	ุAsphalt	กรมทางหลวง	 
ร่วมหารือกับผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 และได้
ส�ารวจสถานทีเ่กดิรอยร้าว	(Crack)	และร่องล้อ	(Rutting)	
ที่ผิวทาง	(Pavement)	Taxi	Way

สถานที่ สถานที่ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่มา วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	59	ฉบับท่ี	6	เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	

พ.ศ.	2549	หน้า	16

วันอังคารที่ 14 ถึง วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ PES	IEEE	Thailand	Section,	EGAT,	MEA	and	PEA	

ร่วมกับ	 วสท.,	 IEEJ,	 CUE	 CEPT	 และTGGS	 จัดงาน 
สัมมนาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(Power	Engineering	 for	Sustainable	Development)	 
มี	ศ.ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	อดีตนายก	วสท.	วัย	95	ปี	
กล่าวปาฐกถา	 นายไกรสีห์	 กรรณสูต	 ประธานจัดงาน 
กล่าวเปิดงาน	รศ.ดร.ส�ารวย	สงัข์สะอาด	เป็นวทิยากร	และ
วิทยากรชาวญี่ปุ่นจาก	IEEJ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	1,200	คน

สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพฯ	
ที่มา   ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2549		หน้า	106

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง	 

ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	และ	วสท.	
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดการประชุมวิชาการ 
การขนส่งแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	3	เรือ่ง	“ระบบการขนส่งทีย่ัง่ยนื
และปลอดภัย”	

สถานที่ โรงแรมโซฟิเทล	ราชา	ออคิด	จังหวัดขอนแก่น
ที่มา 	 โยธาสารปีที่	18	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	2549	

หน้า	64	



246 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ ประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	 ปัญหาน�้าท่วม	 และดินถล่มทางภาคเหนือ	 โดย	 ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	

กล่าวเปิดสัมมนา	รศ.ดร.วรากร		ไม้เรียง	เหรัญญิก	วสท.	เป็นวิทยากร	กรรมการอ�านวยการ	วสท.	เข้าร่วม 

การสัมมนา

สถานที่  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา 	 โยธาสารปีที่	18	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	2549	หน้า	102

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม	 CAFEO	 25	 Conference	 of	

ASEAN	Federation	Engineering	Organization	ในการนี ้

มีการมอบรางวัลประเภท	 “ASEAN	 Distinguished	

Honorary	 Fellow	 Awards	 ให้แก่	 ศ.อรุณ	 ชัยเสร	ี

และรางวัล	 “ASEAN	 Outstanding	 Engineering	

Awards	ประจ�าปี	2550	ให้แก่	ศ.ดร.ต่อกุล	กาญจนาลัย	 

สาขาวิศวกรรมโยธา	ดร.ชวลิต	ทิสยากร	สาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้า	รศ.พูลพร	แสงบางปลา	สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล	และ 

นายเอี่ยม	เอี่ยมวนานนทชัย	สาขาวิศวกรรมเคมี	

สถานที่ เมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์

ที่มา รายงานประจ�าปี	2550	หน้า	49	

วันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 วสท.	

จัดการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	 และธรรมชาติวิทยา	

โดยได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน

ส�าหรับโรงงานผลิตฟอสฟอรัส	และฟอสฟอริก	งานระบบ 

บ�าบัดน�้าเสียรวม	และระบบก�าจัดขยะนครคุนหมิง

สถานที	่ นครคุนหมิง	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่60	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์	

พ.ศ.	2550	หน้า	13
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วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

เหตุการณ ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	วสท.	จัดการสัมมนาโต๊ะกลม	เรื่อง	“จับตา	...	การพัฒนาการการจัดการน�้า	

(ท่วม)”	เพือ่ระดมความคดิเหน็จากนกัวชิาการ	และท�าบทสรุปเสนอต่อรฐับาลในการน�าไปแก้ปัญหาต่อไป		

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.

ที่มา วิศวกรรมสาร	ปีที่	60	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550	หน้า	13

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสภาวิศวกร	 มีผู้แทนคือ	 นายประสงค์	 ธาราไชย	 วุฒิโยธา	 วสท.	 นายวิระ	 มาวิจักขณ	์ 

วุฒิเคมี	วสท.	(นายกสภาวิศวกร)	นายนินนาท	ไชยธีรภิญโญ	ภาคีเครื่องกล	วสท.	และนายทศพร	ศรีเอี่ยม	
สามัญโยธา	วสท.	เสวนาร่วมกับสื่อมวลชนเรื่อง	“การดูแลบ้าน	และทรัพย์สินจากปัญหาน�้าท่วม”	

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.
ที่มา	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2550	หน้า	120	

ธันวาคม พ.ศ. 2549

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดพิมพ์หนังสือ	 “นายช่างใหญ่ผู้เป็นพลังของ

แผ่นดิน”	 คร้ังที่	 1	 เป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจ

ทางด้านวิศวกรรม	และงานช่างของแผ่นดินมาจัดท�าเป็น

หนังสือ	เพื่อแสดงความจงรักภักดีของหมู่วิศวกร	เนื่องใน

วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงครองสิริราช

สมบัติครบ	60	พรรษา	

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	57	

พ.ศ. 2549

เหตุการณ ์ จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน	วสท.	 เพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่	 เป็นการเสริมสร้างความ

มั่นคงและเป็นขวัญก�าลังใจของพนักงานประจ�า	

ที่มา รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2549	หน้า	14
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พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	น�านสิติ	นกัศกึษาเรยีนดี	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	

จ�านวน	80	คน	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญรางวัล

เรียนดีจาก	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ

	 ราชกุมาร	 พร้อมด้วยพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	 

และพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สถานที	่ วังศุโขทัย

ที่มา	 กองทุนเพ่ือการศกึษาและวจัิยทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ฯ	

พ.ศ.	2550	หน้า	1	

มกราคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ เร่ิมด�าเนินการจัดท�าวารสารโยธาสารด้วยตนเอง	 โดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 

เป็นวารสารราย	2	เดือน	(6	เล่มต่อปี)	ครั้งละ	5,000	เล่ม	

ที่มา	 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ครั้งที่	11/2549

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ วสท.	 แถลงข่าว	 “ความเสียหายของพื้นทางแท็กซี่เวย์	 

สนามบินสุวรรณภูมิ”	 โดยนายฐิติ	 ปวีณชนา	 และ 

นายสืบศักดิ์	พรหมบุญ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	

2550	หน้า	100	

พ.ศ. 2550
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วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	วสท.	จัดการศึกษาดูงานอาคารสุนันทาลัย	ในโรงเรียนราชินี	

สถานที	่ อาคารสุนันทาลัย		

ที่มา	 โยธาสาร	ปีที่	19	ฉบับที่		เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550	หน้า	10

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ จดัการเสวนา	“รวมพลงัมอือาชีพไทยเพ่ือสวุรรณภูม”ิ	(Thai	Experts	Collaborated	for	Suvannabhumi)	

จดัโดย	วสท.	ร่วมกบัสมาคมสถาปนกิสยามฯ	สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	และสมาคมวศิวกรท่ีปรกึษา

แห่งประเทศไทย	มรีศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	นายก	วสท.	 ปี	 2547-2548	และนายยอดเยีย่ม	 เทพธรานนท์	 

ผูมี้บทบาทส�าคญัในการแก้ปัญหา	สนามบินสวุรรณภมิู	เป็นวิทยากร	มผีูเ้ข้าร่วมรวมผูส้ือ่ข่าว	ประมาณ	300	คน	

สถานที	่ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส	กรุงเทพฯ	

ที่มา	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2550	หน้า	101	

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 วสท.	 จัดพิธีมอบ

รางวัลศาสตราจารย์	ดร.ชัย	มุกตพันธ์	แก่	รศ.ดร.วรากร	

ไม้เรียง	 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคลากรด้านวิศวกรรม

ปฐพีของประเทศไทยที่มีผลงานดีเด่น

สถานที	่ โรงแรม	แมนดาริน	กรุงเทพฯ		

ที่มา	 โยธาสาร	 ปีที่	 19	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	 

พ.ศ.	2550	หน้า	10

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ ดร.การุญ	จันทรางศุ	นางอารยา	เพ็งนิติ	และ	ดร.มนตรี	

วีรยางกูร		ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการก�าหนด

มาตรฐานกับ	 8	 องค์กร	 มีรองนายกรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม	 นายโฆษิต	 ปั้นเปี่ยมรัษฎ์	 และ

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน	 ดร.ปิยสวัสด์ิ	 อัมระนันท์	 

ร่วมในพิธีลงนาม

สถานที	่ โรงแรมสยามซิตี้		

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2550	หน้า	52	



250 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการวิศวกรตรวจสอบทดสอบหม้อไอน�้า	 

และภาชนะรับแรงดัน	วสท.	ร่วมกบัชมรมวิศวกรตรวจสอบ 
หม้อน�า้	และภาชนะรบัแรงดนัไทย	จดัสมัมนา	“กฎหมายใหม่	 
หม้อน�้า	 และหม้อต้ม	 ท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน�าความร้อน	
ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร”	มีผู้ร่วมสัมมนา	กว่า	200	คน

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 60	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2550	หน้า	13	

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	วสท.	จัดสมัมนาเร่ือง	“การตรวจสอบ	และทดสอบระบบไฟฟ้า

อาคาร”	ครั้งที่	1	โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท	เมเชอร์โทรนิกซ์	จ�ากัด	ในการสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้
ในการทดสอบ

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา  	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2550	หน้า	62

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
เหตุการณ	์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	 วสท.	 ร่วมกับสมาคมวิชาชีพต่าง	 ๆ	 จัดเสวนาเรื่อง	 “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

กับวิชาชีพวิศวกรรม	และสถาปนิก”	ครั้งที่	1	
วัตถุประสงค	์ เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่	 ได้มีการบรรจุข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

ต่อชีวิต	และทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเสนอต่อ	สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	(สสร.)
สถานที่  	 อาคาร	วสท.
ที่มา 	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2550	หน้า	63-64

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสมาคมวิศวกรออกแบบเครือ่งกลและไฟฟ้าไทย	สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย	

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย	 และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย	 จัดแถลงข่าวเร่ือง	
“การจัดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ	2550	(National	Engineering	Conference	2007)”	จัดขึ้น
ระหว่างวันที่	11-13	ตุลาคม	พ.ศ.	2550	ณ	ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา

สถานที่  	 อาคาร	วสท.
ที่มา 		 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2550	หน้า	62



251
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 นายก	 วสท.	 และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 สิ่งแวดล้อม	 และโยธา	 

ร่วมกับนายวิบูลย์	สงวนพงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	พร้อมกับผู้แทนชาวบ้าน	 เกษตรกร	 ได้ร่วมกัน 

ตรวจสอบระบบท่อในโรงงานผงชูรส	บริษัท	เค	ที	เอ็ม	เอสจี	จ�ากัด

สถานที่  	 จังหวัดอ่างทอง	

ที่มา  	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2550	หน้าที่	64

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 

เหตุการณ	์ วสท.จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2549	 และจัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวกรดีเด่น	 วสท.	 

โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.ดร.บุญรอด	บิณฑสันต์	อดีตนายก	วสท.	และ	พลอากาศเอก	ก�าธน	สินธวานนท์	 

องคมนตรี	 และอดีตนายก	 วสท.	 เป็นองค์ปาฐก	 และเป็นประธานในการมอบรางวัล	 แก่วิศวกรดีเด่น	 

จ�านวน	6	ท่าน	ได้แก่

	 1.	 นายสุรฉัตร		สัมพันธารักษ์	 วิศวกรดีเด่นสาขาวิศวกรรมโยธา

	 2.	 นายช�านาญ		ห่อเกียรติ	 วิศวกรดีเด่นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 3.	 นายจุลละพงษ์		จุลละโพธิ	 วิศวกรดีเด่นสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

	 4.	 นายสหาย		รักเหย้า	 วิศวกรดีเด่นสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	และปิโตรเลียม

	 5.	 นายบุญยง		โล่วงศ์วัฒน์	 วิศวกรดีเด่นสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 6.	 นายปิติ		มโนมัยพิบูลย์	 วิศวกรดีเด่นสาขาวิศวกรรมยานยนต์

สถานที	่ สโมสรกองทัพบก	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2550	หน้า	14	

วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ ์ คณะกรรมการต่างประเทศ	วสท.	ร่วมกบั	ASEAN	Federation	 

of	 Engineering	Organization	 (AFEO)	 ประกอบด้วย

สมาชิก	10	ประเทศ	ได้แก่	พม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	

มาเลเซีย	 สิงค์โปร์	 อินโดนีเซีย	 บรูไน	 ฟิลิปปินส์	 และ

ประเทศไทย	เป็นเจ้าภาพจดัประชมุ	Mid-Term	AFEO	2007

สถานที่  	 โรงแรมอโนมา	กรุงเทพฯ	

ที่มา  	 ไฟฟ้าสารปีที่	 14	 ฉบับที่	 4	 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	 

พ.ศ.	2550	หน้า	67



252 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะท�างานกลุม่จดักจิกรรมงานก่อสร้างใต้ดนิและงานอโุมงค์	(ITA)	ในคณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี	

วสท.	จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	“งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน�้า	โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว”	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านงานอุโมงค์

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	19	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2550	หน้า	85	

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 วสท.	 ร่วมกับ	

Japan	Society	for	Civil	Engineers	(JSCE)	ประเทศ

ญีปุ่น่	จดังาน	JSCE-EIT	Seminar	on		Rock	Engineering	

มีการน�าเสนอผลงานของนิสิต	นักศึกษาไทยและญี่ปุ่น	

สถานที	่ โรงแรม	อิมพีเรียล	ควีนปาร์ค	

ที่มา 	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2550	หน้า	29	

วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	เสด็จฯ	เป็น

ประธานในการเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ	

2550	เมือ่วนัที	่11	ตุลาคม	พ.ศ.	2550	การประชมุนี	้วสท.	

ร่วมกับ	 5	 สมาคมวิชาชีพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด	 “ผลงาน

และศักยภาพวิศวกรไทย”	ภายในงานมีการแสดงผลงาน

ด้านวิศวกรรมสาขาต่าง	ๆ	มาแสดงด้วย

สถานที	่ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

ที่มา	 โยธาสาร	 ปีที่	 19	 ฉบับที่	 5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	 

พ.ศ.	2550	หน้า	84	

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	 วสท.	 โดยนายสืบศักดิ์	 พรหมบุญ	 นายมานิตย์	 กู้ธนพัฒน์	 และนายอุทัย	 ไชยวงค์วิลาน	 

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน	 เข้าตรวจสอบเครื่องเล่นอินเดียนน่า	 ล็อก	 หรือล่องแก่งที่

สวนสยามจากการเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค	จนเกิดอุบัติเหตุ	เมื่อวันที่		23	ตุลาคม	พ.ศ.	2550	

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	19	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2550	หน้า	112	



253
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	 จัดเสวนาเรื่อง	 “คุณภาพ

ชีวิตไทย	...	ความปลอดภัยในสวนสนุก”	อันเนื่องมาจาก 

อุบัติเหตุเครื่องเล่น	 Indiana	 Log	 ที่สวนสยามขัดข้อง 

ทางเทคนิค	 ท�าให้มีผู้บาดเจ็บ	 และเสียชีวิต	 จึงได้เชิญ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนา	 เพื่อสรุปข้อคิดเห็น		 

โดย	วสท.	ได้เสนอร่างกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสวนสนุก	เพื่อ

เป็นแนวทางในการจัดท�ามาตรฐานเพื่อพิจารณาต่อไป

สถานที	่ ห้องประชุม	วสท.

ที่มา 	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	60	ฉบับท่ี	6	เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	

พ.ศ.	2550	หน้า	15					

วันอังคารที่ 27 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ วสท.	เข้าร่วมงาน	ประชุมสมัมนาวชิาการวศิวกรรมอาเซยีน	 

ครั้งที่	 25	 (CAFEO	 25,	 Conference	 of	 ASEAN	

Federation	 Engineering	Organization)	 โดย	AFEO	 

(The	ASEAN	Federation	of	Engineering	Organization)	

ซึ่งเป็นองค์กรสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งภูมิภาคอาเซียน 

ได้มอบรางวลัให้แก่วศิวกรไทยอาวุโส	5	ท่าน	มดีงัน้ี	รางวัล	 

Distinguished	Honorany	Fellowship	Award	ได้แก่	

ศ.อรุณ	 ชัยเสรี	 รางวัล	 Outstanding	 Engineering	

Achievement	Award	ได้แก่

	 1.	 รศ.พูลพร		แสงบางปลา	

	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์)

	 2.	 นายเอี่ยม		เอี่ยมวนานนทชัย	

	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี)

	 3.	 ศ.ดร.ต่อกุล		กาญจนาลัย	

	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา)

	 4.	 ดร.ชวลิต		ทิสยากร	

	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า)

สถานที	่ โรงแรม	Water	Front		เมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2551	หน้า	14					



254 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

โปรดเกล้าฯ	 ให้คณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่การศกึษา 

และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกมุาร	น�านสิิต	 

นักศึกษาเรียนดี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จากสถาบัน 

อุดมศึกษาทั่วประเทศ	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญ 

รางวัลเรียนดี	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน	

ที่มา	 กองทุนเพ่ือการศกึษาและวจัิยทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ฯ	

พ.ศ.	2552	หน้า	3	

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ วสท.	เปิด	“อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์”	ที่สร้างมอบ

แก่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง	ต.บ้านทับ	 

อ.แม่แจ่ม	 จ.เชียงใหม่	 โดยได้น�าทุนการศึกษา	 สิ่งของ	

อุปกรณ์การเรียน	 เสื้อผ้า	 ฯลฯ	 มอบให้ครู	 และนักเรียน	

และยังมีแพทย์ไปตรวจร่างกายแก่นักเรียน	และชาวบ้าน

อีกด้วย

สถานที	่ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2550	หน้า	58	

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ ดร.การญุ	จนัทรางศ	ุนายก	วสท.	เป็นประธานเปิดเวบ็ไซต์	

วสท.	 ที่ท�าการปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการ	 โดยมี

กรรมการบริหารสถานีเว็บไซต์	 ซึ่งมี	 ดร.ชวลิต	 ทิสยากร	

เป็นประธาน	และคณะกรรมการ	วสท.

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์	

พ.ศ.	2551	หน้า	16



255
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ นายอุทัย	 ไชยวงค์วิลาน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	น�าคณะกรรมการฯ	เข้าเยี่ยม 

ค�านบั	และแสดงความยนิดกีบันายอดิศร	เกยีรติโชคววิฒัน์	

ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานที	่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

ที่มา	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	14	ฉบับที่	6	 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2550	หน้า	66

พ.ศ. 2550

เหตุการณ	์ คณะผู้เชี่ยวชาญ	 วสท.	 โดยการร้องขอของ	 บริษัท	 ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่	 จ�ากัด	 (บทม.)	 

เข้าตรวจสอบหาสาเหตุ	 และแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการเกิดรอยแตกร้าวบน	 Taxiway	 และ	 Runway	 

ในเวลาห่างกันไม่นานหลังจากการเปิดใช้สนามบิน	 รวมทั้งจัดท�าข้อเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคารผู้โดยสาร

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	58

พ.ศ. 2550 

เหตุการณ	์ มีการแก้ไขข้อบังคับ	 วสท.	 สาระส�าคัญคือเพ่ิมสาขาวิศวกรรมยานยนต์	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ 

สาขาภาค	 5	 แห่ง	 รวมทั้งกลุ่มวิศวกรอาวุโส	 กลุ่มยุววิศวกร	 กลุ่มวิศวกรหญิง	 มีบทบาทส�าคัญในการ 

จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ทางวิศวกรรม

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	57



256 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 อดีตนายก	 วสท.	 นายประสงค์	 

ธาราไชย	นายก	วสท.	วาระปี	พ.ศ.	2551-2553	น�ากรรมการ 

อ�านวยการ	 เข้าสวัสดีปีใหม่	 และขอพรท่านองคมนตรี	 

พล.อ.อ.ก�าธน	สินธวานนท์	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	

สถานที	่ ท�าเนียบองคมนตรี

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	2551	

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเคมี	 ประจ�าปี	 

พ.ศ.	 2549-2550	 จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	 “พลังงาน 

ทางเลอืกส�าหรบัประเทศไทยในวกิฤตการณ์น�า้มนั”	โดยม	ี

ฯพณฯ	ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน	ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก	

สถานที	่ โรงแรมโซฟิเทล	เซนทาราแกรนด์	กรุงเทพฯ	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	2551	หน้า	17	

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ ์ วสท.	 จดั	 “การประชาพจิารณ์มาตรฐานการป้องกนัอคัคภัีย”	 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการชีแ้จงข้อมูล	 และขอความเห็น 

จากกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น	

และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	มาพิจารณาประกอบการปรบัปรงุ

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยต่อไป

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	2551	

พ.ศ. 2551
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	จัดการประชุมอ�านวยการ	ครั้งที่	1/2551	

วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการอ�านวยการในการด�าเนินกิจกรรมของ	วสท.	และสร้าง

ความสัมพันธ์	ทัศนคติที่ดีระหว่างกรรมการอ�านวยการ	และเจ้าหน้าที่	วสท.	เพื่อ	ร่วมงานกนัต่อไปในอนาคต	

สถานที	่ ศูนย์พัฒนาบุคลากร	บริษัท	ฤทธา	จ�ากัด	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2551

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ คณะอาจารย ์	 คณะวิศวกรรมศาสตร ์	 สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	เข้าเยีย่ม	วสท.	เพือ่ศกึษาหา

ข้อมลูเกีย่วกับการจดัตัง้สภาวศิวกร	และสมาคมวศิวกรรม

แห่งประเทศลาว

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2551	หน้า	18

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ วสท.	จัดสัมมนาเรื่อง	“กฎกระทรวงการรับน�้าหนักความ

ต้านทาน	ความคงทนของอาคาร	และพื้นที่รองรับอาคาร

ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	 พ.ศ.	

2550”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.เป็นหนึ่ง	 วานิชชัย	

และ	ดร.เสถียร	เจริญเหรียญ	เป็นวิทยากร

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	9	อิมแพ็คเมืองทองธานี

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 61	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2551

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การต่อลงดินแรงสูง	 และแรงดันต�่าของหม้อแปลงไฟฟ้า”	 และการสัมมนาเรื่อง	

“ความปลอดภัยในสถานพยาบาล”	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า	150	คน

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	9	อิมแพ็คเมืองทองธานี	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2551



258 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 จัดการศึกษาดูงาน	 

“งานเสริมฐานราก	และยกอาคาร	5	ชั้น”	เพื่อให้วิศวกร

เข้าใจถึงปัญหาฐานราก	และแนวทางแก้ไข	และมีวิศวกร

จากประเทศพม่าเข้าร่วมฟังบรรยายด้วย	 มีนายสืบศักดิ์	

พรหมบุญ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฐานราก	 และกรรมการ	

วสท.	เป็นวทิยากร	และในช่วงบ่ายได้น�าผู้ร่วมฟังบรรยาย

เข้าชมสถานที่ยกอาคาร	5	ชั้น	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 61	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2551

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย	 ร่วมกับคณะกรรมการ 

ยุววิศวกร	 วสท.	 จัดการศึกษาดูงาน	 “โรงงานประกอบ

รถยนต์โตโยต้า	บ้านโพธิ”์	โดยมนีายนนินาท	ไชยธรีภญิโญ	

กรรมการผู้จัดการบริษทั	โตโยต้า	มอร์เตอร์	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	ร่วมตอบค�าถามแก่ผู้ร่วมศึกษาดูงาน

สถานที่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า	บ้านโพธิ	์จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 61	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2551	หน้า	19	

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2550	มีการบรรยาย

พิเศษเรื่อง	 “เมกะโปรเจคระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน”	

โดยนายเริงศักดิ์	ทองสม	จากส�านักงานนโยบายและการ

ขนส่งและจราจร	(สนข)	กระทรวงคมนาคม	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2551	หน้า	16



259
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ ดร.วรพฒัน์	อรรถยตุ	ิเป็นผูแ้ทน	วสท.	รับมอบเส้ือจ�านวน	

2,544	ชิ้น	จาก	บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชันแนล	จ�ากัด	

(มหาชน)	 เพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบภัยพายุโซโคลนนาร์กีส	

ประเทศพม่า	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	61	ฉบับท่ี	3	เดือนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2551	หน้า	17	

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสภาวิศวกร	 ในนามประเทศไทย	 บริจาค

เต้นท์พักอาศัยขนาดใหญ่	 14	 หลัง	 วัสดุก่อสร้างมูลค่า	

1,000,000	บาท	เสื้อผ้ากว่า	2,000	ชิ้น	ให้แก่ผู้ประสบภัย 

พิบัติที่ประเทศพม่า	โดย	วสท.	ได้รับความร่วมมือในการ 

บริจาคสิ่งของจากบริษัท	ล็อกเล่ย์	จ�ากัด	 (มหาชน)	และ

บริษัท	 ไอ.ซี.ซี.	 อินเตอร์เนชันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

โดยมอบผ่านกองบัญชาการทหารสงูสดุ	ไปยงัประเทศพม่า	

สถานที	่ กองบัญชาการทหารสูงสุด	 ศูนย์ราชการ	 แจ้งวัฒนะ	 

จังหวัดนนทบุรี	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	61	ฉบับท่ี	3	เดือนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2551	หน้า	19

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ วสท.	ได้รบัมอบหนงัสอื	Concrete	Repair	Maintenance	

ฉบบัภาษาไทย	แปลโดยนายสบืศกัด์ิ	พรหมบญุ	และคณะ	

จ�านวน	2,000	เล่ม	มูลค่ารวม	800,000	บาท	จากบริษัท	

เอส	ซ	ีจ	ีซเิมนต์	จ�ากดั	เพือ่ให้	วสท.	จ�าหน่ายและเผยแพร่

แก่วิศวกรผู้สนใจ	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	61	ฉบับท่ี	3	เดือนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2551	หน้า	20		



260 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบบ 

ระบายอากาศ	จัดประชาพิจารณ์เรื่อง	 “มาตรฐานระบบ 

ปรับอากาศและระบายอากาศ:	การออกแบบ	และติดตั้ง 

ฉบับ	 สมอ.”	 เพื่อชี้แจง	 และรับฟังความคิดเห็นในกลุ่ม 

กรรมการวชิาการ	ผูท้รงคณุวฒุ	ิและผูเ้กีย่วข้องกบัมาตรฐาน	

	 เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้ก่อนเสนอ	สมอ.	ประกาศ 

เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2551	หน้า	21	

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการมาตรฐานโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน	

วสท.	จัดประชาพิจารณ์เรื่อง	“มาตรฐานไฟป้ายทางออก

ฉุกเฉิน	 ฉบับ	 สมอ.	 และมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ฉุกเฉิน	 และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน	 ฉบับ	 วสท.	 

(การออกแบบและติดต้ัง)	ซ่ึง	วสท.	ได้ลงนามความร่วมมอื

จัดท�าร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

	 (สมอ.)	 เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างถูกวิธี	 และรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน	ก่อนเสนอ	สมอ.	เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ผู้เข้าร่วม	 100	คน

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2551	หน้า	21	

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ มีการประชุมร ่วมมือกันระหว ่างสมาคมวิศวกรรม 

แห่งประเทศพม่า	 และ	 วสท.	 โดยสมาคมวิศวกรรม 

แห่งประเทศพม่า	 (Myanmar	 Engineering	 Society	 

น�าโดย	Mr.U	Than	Myint	นายกสมาคม	และคณะกรรมการ 

เดนิทางมาร่วมหารอืกบั	วสท.	ถงึความร่วมมอืทางวิศวกรรม 

ในการแก้ไขป้องกัน	 และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

ไซโคลนนาร์กีสที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าเมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2551	ท�าให้มีผู้เสียชีวิตกว่า	100,000	คน	



261
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วัตถุประสงค	์ เพื่อความร่วมมือระหว่างท้ังสองสมาคมในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 เป็นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังในยามปกติ	 และไม่ปกติ	 ซ่ึงเป็นไปตามปณิธาน 
แห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียน					

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2551	หน้า	22	

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	วสท.	จดัการเสวนาโต๊ะกลมเร่ือง	“แนวทางการด�าเนนิการจัดท�ารายงานวเิคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดผลกระทบส�าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์”	
วัตถุประสงค	์ เพื่อหารือถึงแนวทาง	 และขั้นตอนการลงทุน	 เพื่อให้ถูกต้องตามส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ส�านักงานด�าเนินนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	และสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน	และ 
หาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์เพื่อจะน�าข้อมูลเสนอภาครัฐต่อไป	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	21

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการมาตรฐานระบบคุณภาพ	 วสท.	 จัดการเสวนาเรื่อง	 “การเป็นผู้ตรวจงานวิศวกรรมระดับ

อาเซียน”	(ASEAN	Engineering	Inspectors	:	AEI	FORUM)	และการเสวนา	เรื่อง	“ISO	17000	Series”	
วัตถุประสงค	์ เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อการเป็นผู้ตรวจงานวิศวกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน	 หน่วยงานสถาบันท่ีให้การ

รับรองบุคลากรด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 สถาบันการศึกษา	 สภาวิศวกร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อก�าหนด
แนวทางการเตรียมพร้อมโดยน�ามาตรฐานสากล	 ในหมวด	 ISO	17000	Series	มาประยุกต์ใช้	 ได้รับการ
สนับสนุนโดย	สมาคมผู้ตรวจสอบ	และบริหารความปลอดภัยอาคาร	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	18
  

วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 
เหตุการณ	์ วสท.	จัดการศึกษาดูงานด้านแผ่นดินไหว	เพื่อศึกษารายละเอียดด้านการออกแบบอาคาร	และสิ่งก่อสร้าง

เพือ่ป้องกนัแผ่นดนิไหว	การประเมนิความเสีย่งของอาคารต่อการเกดิแผ่นดินไหวโดยเยีย่มชมสถานทีดลอง
การเกิดแผ่นดินไหวที่	Kayos-She,	Tokyo	Obayashi	Technical	Research	Institute	(OTRI)	พร้อมฟัง
บรรยาย	

สถานที	่ เมืองโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	20	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	91	



262 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง	 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 ร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร	จัดเสวนาเรื่อง	“ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ	BRT	ทางเลือกใหม่ของกรุงเทพฯ”	
วัตถุประสงค์ 	 เพือ่น�าเสนอและระดมความคดิในการพฒันาการให้บรกิารรถโดยสารด่วนพเิศษ	BRT	(Bus	Rapid	Transit)	

สายช่องนนทร-ีราชพฤกษ์	ของกรงุเทพมหานคร	ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมอืงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	

สถานที	่ โรงแรมมณเฑียร	ริเวอร์ไซต์	กรุงเทพฯ
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	20	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	91	

วันพุธที่ 17 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 วสท.	 จัดการอบรม	 และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ

มูลฝอย	และการบ�าบัดน�้าเสีย	โดยศึกษางานด้านผังเมืองโรงงานก�าจัดขยะมูลฝอยที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์	
หลมุฝังกลบขยะกลางทะเลซ่ึงสร้างขึน้โดยมรีะบบป้องกนัมลพษิรัว่ไหล	รวมถงึโรงบ�าบดัน�า้เสยีแล้วน�ากลับ
มาใช้ใหม่

สถานที	่ ประเทศสิงคโปร์
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	21
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 
เหตุการณ	์ วสท.	โดยคณะอนกุรรมการคอนกรีตและวสัด	ุในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา	จดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร 

เรื่อง	 “การค�านวณออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงปี	 
พ.ศ.	2550	รุ่นที่	1”	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	20	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	92	

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	 วสท.	 จัดการเสวนาเรื่อง	 “การปฏิบัติงานวิศวกรรมให้ถูกจรรยาบรรณ”	 โดย	

ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ	วัตถุประสงค์	เพือ่ให้วศิวกรทราบ	และ
เข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณท่ีออกเป็นข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรม	และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ	ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร	พ.ศ.	2542	และ
สามารถน�าไปปฏิบัติให้อยู่ในกรอบวิชาชีพของจรรยาบรรณได้ถูกต้อง

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	19	



263
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ นายประสงค์	ธาราไชย	นายก	วสท.	ลงนามบนัทกึข้อตกลง 

ร่วมมอืทางวิชาการกบัสมาคมเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร 

องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	(ส.ศ.อ.ท.)	โดยนางสาววรรณพร	 

วิริยะพันธ์	นายก	ส.ศ.อ.ท.,	เพื่อจัดโครงการอบรมพฒันา 

ความรู ้ด้านวิศวกรรม	 เตรียมความพร้อมส�าหรับการ 

ขอใบอนุญาตการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมระดับภาคพีเิศษ	 

ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 มีพลตรีคุมพล	 

บุญญาภิสันท์	 อุปนายกฝ่ายสื่อสาร	 ส.ศ.อ.ท.	 ,	 พันเอก 

อภิเชษฐ์	 เข็มเงิน	 อุปนายกฝ่ายโยธา	 ส.ศ.อ.ท.	 ร่วมพิธ ี

ดังกล่าว	

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 61	ฉบับที่	 5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2551	หน้า	18	

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551

เหตุการณ	์ นายประสงค์	ธาราไชย	นายก	วสท.	ท�าพิธเีปิด	“ร้านหนงัสือ	 

วสท.”	ณ	ชัน้	2	อาคาร	วสท.	โดยจ�าหน่ายหนงัสือมาตรฐาน

วิศวกรรมโยธา	ไฟฟ้า	เครื่องกล	ฯลฯ		ต�าราวิชาการ	และ 

เอกสารประกอบการสมัมนาอกีมากมาย	 รวมถงึของท่ีระลกึ	 

วสท.	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2551	

วันอังคารที่ 4 ถึง วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ ์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	ร่วมกบั	IEEJ	(The	 

Institute	of	Electrical	of	Japan)	จัดประชุมวิชาการ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลงั	เรือ่ง	“IEEJ–EIT	Joint	Symposium	 

on	Advanced	Technology	in	Power	Systems”	ครัง้ที	่3

ผู้เข้าร่วม	 315	คน

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่6	เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม	

พ.ศ.	2551	หน้า	22	



264 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิศวกรหญงิไทย	วสท.	จดักจิกรรม	“พีห่ญงิ	รบัน้องหญงิ”	โดยมกีจิกรรมเส้นทางความส�าเรจ็

ของวิศวกรหญิง	 ได้แก่	 หัวข้อการให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ	 หมัดเด็ดในการสัมภาษณ์งาน	 พูดเป็น...
ท�าได้	เป็นวิศวกรหญิงที่ดีขึ้นพร้อมด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	20	

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
เหตุการณ	์ วสท.	โดยคณะกรรมการมาตรฐานระบบคณุภาพ	จดัการอบรมเรือ่ง	“KYT	&	Poka-Yoke	for	Productivity	

Improvement”	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงปรัชญา	และหลักการของเทคนิค	KTY	และ	Poka	Yoke	
ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้ดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่มาปรับปรุง
หน่วยงานของตนให้มีการท�างานที่มีคุณภาพมากขึ้น	ความสูญเสียน้อยลง	ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	รวมไปถึง
ความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานและองค์กรมากขึ้น	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2551

วันพุธที่ 26 ถึง วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เหตุการณ	์ วสท.	 เป็นเจ้าภาพจัดงาน	 CAFEO	 26	 (Conference	

ASEAN	 Federation	 Engineering	 Organization)	
การประชุมวิชาการด้านงานวิศวกรรมของกลุ่มประเทศ
อาเซยีน	โดยมปีระเทศสมาชกิในอาเซยีน	10	ประเทศ	ได้แก่	 
มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	พม่า	ลาว	บรูไน	สิงคโปร์	 
เวยีดนาม	ไทย	และกมัพชูา	ในหวัข้อ	“Interdisciplinary	
and	 Trans-boundary	 Engineering	Opportunities	
in	 ASEAN”	 โดยได้รบัเกียรตจิาก	ฯพณฯ	พลอากาศเอก	 
ก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตร	ีเป็นประธานเปิดงาน	พร้อม 
มอบรางวัลกิตติมศักด์ิ	 Distinguished	 Honorary,	
Fellow	 Honorary	 และ	 Honorary	 Member	 ของ	
AFEO	 ซ่ึงกม็วีศิวไทยได้รับรางวลันีห้ลายท่าน	 ในงานยงัมี 
การบรรยายพเิศษในหวัข้อต่าง	ๆ 	หลายหวัข้อ	และงานเลีย้ง
สงัสรรค์ระหว่างสมาชกิจากแต่ละประเทศ	ส�าหรบัปีหน้าพบ
กบังาน	CAFEO	27	ที่ประเทศ	สิงคโปร์

สถานที	่ โรงแรมโซฟิเทล	เซนทารา	แกรนด์	กรุงเทพฯ
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2551	หน้า	16	



265
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสมาชิกสมัพันธ์	วสท.	จัดงานสมาชกิสัมพันธ์	คร้ังท่ี	1	ข้ึน	โดยในงานมกีารรับตรวจสขุภาพฟรี	 

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจ	 โดยแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท	 2	 การรับบริจาคโลหิต	 

จากโรงพยาบาลปทุมธานี	การบรรยายการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น	(CPR)	และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อื่น

เบื้องต้น	การให้ค�าปรึกษาด้านงานวิศวกรรม	โดยมีสมาชิกสนใจร่วมงานกว่า	100	คน

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	18	

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง	 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 ร่วมกับ 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ	สมาคมนกัศึกษา

เก่า	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	และศนูย์วิจยัและพฒันาโครงสร้าง

มูลฐานอย่างยั่งยืน	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดการประชุม

วิชาการการขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่	5	เรื่อง	“ระบบการขนส่งและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	

สถานที่  	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	

ที่มา 				 โยธาสาร	ปีที่	21	ฉบับที่	1-6	เดือนมกราคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

พ.ศ. 2551 

เหตุการณ	์ วสท.	ผลักดันให้มีการรวมพลังองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน	(RADAR	Network)	

ที่เข้มแข็ง	โดย	วสท.	เป็นแกนกลางให้ความร่วมมือ	และสนับสนุนกันและกันกับสภาวิชาชีพภาคการศึกษา	

ภาคธุรกิจ	ภาคอุตสาหกรรม	และภาครัฐ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2551	หน้า	2

พ.ศ. 2551 

เหตุการณ	์ วสท.	 เริ่มจัดตั้งโครงการ	 TEI	 คือหน่วยงานรับรองผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมไทย	 (Thai	 Engineering	

Inspectors)	เพือ่พฒันาขดีความสามารถด้านการเป็นผูต้รวจของวศิวกรไทย	ภายใต้กรอบมาตรฐาน	มอก.	

17020	และ	มอก.17024	พร้อมตั้งคณะท�างาน	

ที่มา	 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ครั้งที่	12/2551



266 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ วสท.	 ได้จัดตั้งสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 เพื่อมุ่งพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	ส่งเสริมการค้นคว้า	

พัฒนา	และประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์	รวมทั้งส่งเสริม	และสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่	เพื่อเป็นก�าลัง

ด้านบุคลากรในอนาคตของประเทศ

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2551	หน้า	24	

พ.ศ. 2551

เหตุการณ	์ ปรับปรุงอาคาร	วสท.	ชั้น	5	เป็นส�านักงาน	และแบ่งพื้นที่ให้สภาวิศวกรเช่า	เป็นส�านักงานเพิ่มเติม

ที่มา	 -



267
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัสมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

และสมาคมผูต้รวจสอบ	และบรหิารความปลอดภยัอาคาร	 
แถลงข่าวเรือ่ง	“ความปลอดภยัจากอคัคีภยั	กรณีซานติก้าผบั”	 
พร้อมเสนอให้ค�าปรกึษา	และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 
ในการป้องกนั	และรบัมอืกบัอคัคีภยั	จากเหตกุารณ์เพลงิไหม้ 
ซานติก้าผับ	ท�าให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก

สถานที	่ อาคารเซ็นเตอร์	สยามดิสคัพเวอร์รี่	สยามแสควร์	
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่1	เดือนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2552

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ วสท.	จดัการเสวนาเรือ่ง	“การใช้อาคารเพือ่ความปลอดภยั 

จากอคัคภียั”	โดยมเีรือ่งความส�าคญัของกฎหมายตรวจสอบ 
อาคาร	การใช้อาคารให้ความปลอดภยัได้อย่างไร	การแก้ไข 
ปรบัปรงุอาคารให้เกดิความปลอดภยั	 เพือ่สร้างความเข้าใจ 
ให้กับทุกท่านได้รับรู้ถึงความส�าคัญของการตรวจสอบ
อาคาร	และการใช้งานอาคารอย่างไรให้ปลอดภัย	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่1	เดือนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2552

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	ร่วมกับเทศบาล

นครนครราชสมีา	โดยการสนบัสนนุของมหาวทิยาลยัวงษ์
ชวลติกลุ	จงัหวดันครราชสมีา	จดัการสมัมนาให้ความรูแ้ก่ 
เจ้าของอาคาร	วิศวกร	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	สถาปนิกผู้ตรวจ 
อาคาร	 ในเร่ืองการตรวจอาคารประสบการณ์การตรวจสอบ 
อาคาร	กรณศึีกษาซานตก้ิาผบั	และกรณศีกึษาการตรวจสอบ 
อาคารในกรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	90	คน

สถานที	่ ห้องประชุมชั้น	5	เทศบาลนครนครราชสีมา	
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่1	เดือนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2552

พ.ศ. 2552



268 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัสมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

จัดสัมมนาเรื่อง	“อาคารเขียวโอกาสใหม่ของวิศวกร	และ
สถาปนกิ”	โดยมีวศิวกร	และสถาปนกิเข้าร่วมงานกว่า	500	คน

วัตถุประสงค	์ เพื่อน�าเสนอระบบประเมินอาคารเขียวที่แพร่หลายใน 
ต่างประเทศ	 และหาแนวทางในการจัดท�าการประเมิน
อาคารเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป	

สถานที	่ 	 โรงแรมดิ	เอ็มเมอรัลด์	กรุงเทพฯ	
ที่มา	 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พร้อม

ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายาฯ	 
โปรดเกล้าฯ	ให้คณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่การศกึษา 
และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	

	 น�านสิติ	นกัศกึษาเรยีนด	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	จากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	จ�านวน	29	คน	เข้าเฝ้าฯ	
รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนฯ		

สถานที	่ วังศุโขทัย
ที่มา	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรม	 	

โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	พ.ศ.	2553	หน้า	3	

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี	วสท.	จดัประชาพจิารณ์เรือ่ง	“มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลก็ขึน้รปูเยน็”	 

เพื่อเป็นการช้ีแจงข้อมูล	 และขอข้อคิดเห็นในกลุ่มนักวิชาการ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เก่ียวข้องกับมาตรฐาน	 
ทัง้นกัวชิาการ	ผูใ้ช้	และผูผ้ลติ	เพือ่รวบรวมข้อคดิเหน็	และข้อเสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์	ต่อการพิจารณา
มาตรฐานให้เหมาะสม	ก่อนการประกาศใช้ต่อไป	

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2552

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 
เหตุการณ	์ นายวิวฒัน์	กลุวงศ์วทิย์	ประธานฝ่ายวชิาการงานวิศวกรรมแห่งชาต	ิ2552	รบัมอบเงินสนบัสนนุการจดังาน

วิศวกรรมแห่งชาติ	2552	จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน	100,000	บาท	โดยมีนายวิรัช	
กาญจนพิบูลย์	รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้แทนมอบ	
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สถานที	่ อาคารผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2552

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	วสท.	จัดการเสวนาเรื่อง	“เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร	9	ประเภท	ตามกฎหมาย

ตรวจสอบอาคาร	ฉบบัประจ�าปี	พ.ศ.	2552”	เพ่ือให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้เจ้าของอาคารผู้	ตรวจสอบอาคาร	และ
ผู้บังคับใช้กฎหมาย	ได้มีความเข้าใจตรงกันในการที่จะปรับปรุงกฎหมายตรวจสอบอาคาร	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2552

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 ร่วมกับมูลนิธิ

ศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 มุกตพันธุ์	 จัดการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีของนิสิต	 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	

วัตถุประสงค์ 	 เป็นการฝึกท�างานค้นคว้าวจัิยอนัจะเป็นประโยชน์แก่นสิติ	นกัศึกษาเม่ือส�าเรจ็การศกึษาไปเป็นวศิวกรต่อไป
สถานที่ 	 ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา    	 โยธาสาร	ปีที่	21	ฉบับที่	1-6	เดือนมกราคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสภาวิศวกร	 สมาคมวิชาชีพ	 และองค์การ

แม่ข่ายต่าง	ๆ	จัดงาน	“วิศวกรรมแห่งชาติ	2552	หัวข้อ	
ENERGY	 SAVING’09”	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	
โปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรี 
นารีรัตน์	 เป็นประธานเปิดแทนพระองค์	 ในวันท่ี	 23	
เมษายน	 พ.ศ.	 2552	 ยังความปลาบปลื้มแก่ชาววิศวกร
เป็นอย่างยิ่ง	ในงานมีการจัดสัมมนาหัวข้อต่าง	ๆ 	เกี่ยวกับ 
งานด้านวิศวกรรมกว่า	 100	 หัวข้อ	 การจัดนิทรรศการ	
การจดัแสดงผลงาน	และประกวดโครงงานนวตักรรมจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 การแข่งขันเปตองระหว่าง
คนกบัหุน่ยนต์	และยงัมคีลนิกิช่าง	วสท.	ให้ค�าปรกึษาด้าน
วิศวกรรมแก่ประชาชน	ไม่เสียค่าใช้จ่าย	โดยวิศวกรอาสา		

สถานที	่ ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2552
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พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552 

เหตุการณ	์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2551	มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“การส่งเสริมสินค้า	และบริการไทย”	

โดยนายพิเชษฐ	พันธุ์วิชาติกุล	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

สถานที	่ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	

ที่มา	 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ครั้งที่	1/2552		

วันพุธที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 14	 

(The	14th	National	Construction	and	Civil	Engineering)	เรือ่ง	“เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธากบัยคุโลกาภวิฒัน์”	 

ประกอบด้วยการประชุมวชิาการ	 การจดันทิรรศการด้านเทคโนโลย	ี และความก้าวหน้าทางด้านวศิวกรรมโยธา	 

ได้รับเกียรติจาก	พล.อ.อ.ก�าธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน	

สถานที่ 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	

ที่มา					 โยธาสาร	ปีที่	21	ฉบับที่	1-6	เดือนมกราคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ ์ ได้รับชัยชนะในการประมูลสิทธ์ิเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม 

อโุมงค์โลก	World	Tunneling	International	Congress	

(WTC	Bangkok	2012)	ครั้งที่	38	ที่จะจัดขึ้นในปี	2012	

ในงานประชุมอุโมงค์โลก	 ITA-AITES	World	 Tunnel	

Congress	 2009	 คร้ังที่	 35	 โดยคณะท�างานกลุ่มงาน

ก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์	 ภายใต้คณะอนุกรรมการ

	 สาขาวิศวกรรมปฐพี	คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

สถานที	่ เมืองบูดาเปส	ประเทศฮังการี		

ที่มา	 รายงานประจ�าปี		2551-2553	หน้า	93

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการวชิาการวศิวกรรมความปลอดภยั	วสท.	 

ร่วมกับหลายหน่วยงาน	และสถาบันการศึกษา	จัด	“การ 

ประชมุวชิาการวศิวกรรมความปลอดภยัแห่งชาต	ิครัง้ที	่1”	 

วัตถุประสงค์	 เพ่ือส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

ความปลอดภัย	 มีการเสวนาพิเศษเร่ือง	 “ทิศทางของ
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

	 วิศวกรรมความปลอดภัยไทย”	 จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีการน�าเสนอผลงานวิจัย	 และมีการแสดงนวัตกรรม 
ภาคสนามในการดับเพลิง	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2552

วันพฤหัสบดีที่ 4 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	วสท.	จัดการสัมมนา

เชิงวิชาชีพเรื่อง	 “ประสบการณ์แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
ในประเทศไทย	ครัง้ที	่1”	เพือ่ให้การปรบัปรงุ	Power	Quality	 
ของประเทศทัง้ระบบเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	บรรยาย
โดย	นายไชยะ	แช่มช้อย		

สถานที่ 	 โรงแรมสตาร์	จังหวัดระยอง
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	62	ฉบับท่ี	3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2552

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะกรรมการ 

สาขาวศิวกรรมการโยธา	วสท.	ร่วมกบัมลูนธิศิาสตราจารย์	 
ดร.ชยั	มกุตพนัธุ	์ จดั	 “พธิมีอบรางวลัศาสตราจารย์	ดร.ชยั	 
มกุตพนัธุ	์ แก่นายณรงค์	 ทศันนพินัธ์”	 ในฐานะวิศวกรที ่
ปฏบิตังิานก่อสร้าง	(พ.ศ.	2551)	พร้อมการบรรยายพิเศษ
เรื่อง	“พัฒนาการของงานเสาเข็มเจาะ	และก�าแพงกันดิน
ในประเทศไทย”

สถานที	่ โรงแรม	เอส	ซี	ปาร์ค
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่3	เดือนพฤษภาคม-มถุินายน	

พ.ศ.	2552

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ นายวิวัฒน์	กุลวงศ์วิทย์	ประธานวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	และ	บริษัท	ไดเร็คชั่น	แพลน	จ�ากัด	โดยนายกิตติ	

สขุตุมตนัต	ิกรรมการร่วมลงนามในสญัญาการจดัท�านติยสารไฟฟ้าสาร	ราย	2	เดอืน	ภายใต้ลขิสทิธิข์อง	วสท.
วัตถุประสงค	์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน	และบทความวิชาการที่ส�าคัญในวงการวิศวกรรมไฟฟ้า	และอุตสาหกรรม	
สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา  	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	16	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2552	หน้า	86
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พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	จัดการประชาพิจารณ์	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า	:	 

ระบบจ่ายแรงดนัไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์”	 โดยมนีายววิฒัน์	 กลุวงศ์วทิย์	ประธานคณะกรรมการร่างมาตรฐาน	 

และนายชายชาญ	โพธิสาร	กรรมการร่างมาตรฐานฯ	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

ที่มา  	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	16	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2552	หน้า	86

วันพฤหัสบดีที่ 6 ถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	จดัการประชมุวิชาการวศิวกรรมแหล่งน�า้

แห่งชาต	ิครัง้ที	่3	เรือ่ง	“การจดัการทรพัยากรน�า้ภายใต้ความไม่แน่นอน	(Water	Resources	Management	

under	Uncertainties)”	ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ	การน�าเสนอบทความวจัิย	การน�าเสนอการปฏบัิติ

งานด้านวิศวกรรมแหล่งน�้า	และการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าทางด้านวิศวกรรมแหล่งน�้า

สถานที่ 	 โรงแรม	รอยัลฮิลส์	กอล์ฟ	แอนด์	สปา	จังหวัดนครนายก	

ที่มา   		 โยธาสาร	ปีที่	21	ฉบับที่	1-6	เดือนมกราคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 จัดประชาพิจารณ์	 “มาตรฐานระบบ

การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิงในยานยนต์”	 เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูล	 และขอข้อคิดเห็นในกลุ่ม 

นกัวชิาการ	ผูท้รงคณุวฒุ	ิและผูเ้กีย่วข้องกบัมาตรฐาน	ทัง้นกัวชิาการ	ผูใ้ช้	และผูผ้ลติ	เพือ่รวบรวมข้อคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์	ต่อการพิจารณามาตรฐานให้เหมาะสม	ก่อนการประกาศใช้ต่อไป

สถานที	่ ห้องประชุม	สมอ.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2552

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี	วสท.	จัดสัมมนาเร่ือง	“ความก้าวหน้าของงานขุดดิน	และฐานรากลกึ

ในปัจจุบัน	(Recent	in	Deep	Excavation	and	Foundations)”	มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานฐานราก	

และขุดดินลึกที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ	อาทิ	 เกาหลี	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	อินเดีย	สิงคโปร์	และประเทศไทย	 

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ	150	คน	

สถานที่ 	 โรงแรม	เจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ	

ที่มา    	 โยธาสาร	ปีที่	21	ฉบับที่	1-6	เดือนมกราคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2552
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	จดัการรบัฟังความคดิเหน็เรือ่ง	“ร่างหลักเกณฑ์

การประเมินอาคารเขียว”	 ของสถาบันอาคารเขียวไทย	 ซ่ึงด�าเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียว	 มีผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาปนิก	 วิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนมากเข้าร่วมงาน	 
นายนินนาท	ไชยธีรภิญโญ	ประธานคณะกรรมการอาคารเขยีว	เป็นผู้เปิดงาน	นายทวีจิตร	จนัทรสาขา	นายก
สมาคมสถาปนิกสยามฯ	และนายเกชา	ธีระโกเมน	เลขาธิการ	วสท.	ให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้	โดยนายวิญญู	

	 วานิชศิริโรจน์	 และดร.จตุวัฒน์	 วโรดมพันธุ์	 อนุกรรมการจัดท�าหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว	 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ

สถานที	่ ห้องประชุมสมาคมสถาปนิกสยามฯ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2552

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552 
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร	จดัสมัมนา	JSCE-EIT	เรือ่ง	“Steel	and	Composite	 
Bridge	Technologies	in	Japan”	

สถานที่ 	 ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา    	 โยธาสาร	ปีที่	21	ฉบับที่	1-6	เดือนมกราคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี	วสท.	จัดการบรรยาย

พิเศษเรื่อง	 “วิกฤตการณ์พลังงาน	 และทางรอดของ
ประเทศไทย”	 โดย	 นายแพทย์วรรณรัตน์	 ชาญนุกูล	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	

สถานที	่ ห้องวิภาวดีบอลรูม	B	โรงแรมโซฟิเทล	เซนทารา	แกรนด์	
กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 62	ฉบับที่	 5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	
พ.ศ.	2552

วันพุธที่ 28 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	และส�านักทางหลวงที่	4	

กรมทางหลวง	จัดการประชุมวิชาการ	การขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่	6	ภายใต้หัวข้อ	“ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วย
การพัฒนาการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน”	

สถานที	่ โรงแรมท็อปแลนด์	จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา	 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ	การขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่	6



274 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ นายประสงค์	 ธาราไชย	 นายก	 วสท.	 น�าคณะกรรมการ

อ�านวยการ	 วสท.	 เข้าลงนามถวายพระพรพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ให้ทรงหายจาก 

พระอาการประชวร	

สถานที	่ ศาลาศิริราช	100	ปี

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2552

วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการโครงการ	 วสท.	 จัดการศึกษาดูงานก่อสร้าง	 “ดูไบ	 ซาร์จ้า	 อาบูดาบี”	 เพ่ือเป็นแนวคิด 

ในการออกแบบ	และก่อสร้างต่อไปในอนาคต	รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัวศิวกรไทย	หรอืบรษิทัไทย 

ที่ท�างานในภูมิภาคตะวันออกกลาง	 เพื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในด้านงานก่อสร้าง	 และแนวคิด

ใหม่	ๆ	ที่แตกต่างออกไปในด้านวิศวกรรม	และงานก่อสร้าง	

สถานที	่ สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

วันเสาร์ที่ 21 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 จัด	 “โครงการเครือข่าย

วิศวกร	ครั้งที่	3”	(Engineering	University	Network	: 

EUN	III)	โดยร่วมกบัรายการ	“หลงัคาเดียวกนั”	ออกอากาศ 

ทาง	สทร.	FM	106	MHz	วิทยุครอบครัวข่าว	จัดกิจกรรม 

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน	คือ	สร้างสนามวอลเลย์บอล	 

ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น	ฯลฯ	แก่โรงเรียน	 วัดโคกล�าดวน

	 โรงเรยีนในโครงการพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	และร่วมท�ากิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง 

สถาบนั	โดยมีสถาบนัต่าง	ๆ 	เข้าร่วม	13	สถาบนั	นกัศึกษา

จ�านวน	41	คน

สถานที	่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2552
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

เหตุการณ	์ วสท.	โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ร่วมกับ	The	Institute	of	Electrical	Engineering	of	Japan	(IEEJ)	และ	

IEEE	Thailand	Section	จดัสมัมนาวชิาการ	“IEEE-EIT	Joint	Symposium	on	Advanced	Technology	

in	Power	Systems	ครั้งที่	4”	มี	องคมนตรี	พล.อ.อ.ก�าธน	สินธวานนท์	เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโดยมี	 

Prof.Dr.Satoshi	Matsumoto	ผู้แทน	 IEEJ	รศ.ดร.พิชนี	 โพธารามิก	อุปนายก	คนที่	 1	วสท.	นายนริศ	

ศรีนวล	ประธาน	IEEE	Thailand	Section	นายวิวัฒน์	กุลวงศ์วิทย์	ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	

ร่วมเปิดการสัมมนา	และงานเลี้ยงต้อนรับ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	200	คน	

สถานที่ 	 โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพฯ	

ที่มา 	 ไฟฟ้าสารปีที่	17	ฉบับ	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	หน้า	88

วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสมาชิกสมัพนัธ์	ร่วมกบั	วสท.	สาขาภาคเหนอื	1	(จงัหวดัเชยีงใหม่)	และคณะวศิวกรรมศาสตร์	

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จดัการสมัมนาเรือ่ง	“INTERGRATED	BUILDING	TECHNOLOGY	PROGRAM	IBT’	

2009-FIRE	PROTECTION-SESSION”	

วัตถุประสงค	์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันอัคคีภัย	 รวมถึงวิธีการออกแบบติดตั้ง 

และการใช้งานที่ถูกต้อง	ปลอดภัยให้กับส่วนภูมิภาค	

สถานที	่ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2552

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมงานประชุม	CAFEO	ครั้งที่	27	ใช้ชื่อ	Theme	

ว่า	 “Engineering	 for	 Sustainable	 Environment”	

ซึ่ง	 วสท.	 เป็นตัวแทนประเทศไทยด้านงานวิศวกรรม

อาเซียนการประชุมนี้ท�าให้ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของประเทศสมาชิก	 อาเซียน	 และแปซิฟิค	 ซ่ึงรวมกัน

เรียกว่า	 FEIAP	 และขณะนี้	 FEIAP	 ก�าลังเดินหน้าเพ่ือ

ประกาศการรบัรองหลกัสตูรการศกึษาด้านวศิวกรรม	โดยมปีระเทศไต้หวนั	ญีปุ่น่	และออสเตรเลยีเป็นผู้น�า	 

ซึ่งการเป็นสมาชิกนี้เพื่อรู้ความเคลื่อนไหว	และสามารถติดตามสถานการณ์ต่าง	ๆ 	เพื่อประโยชน์แก่วงการ 

ภาคการศึกษาวิศวกรรมของไทย

สถานที	่ Suntec	Convention	Centre	ประเทศสิงคโปร์

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	62	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2552



276 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ นายประสงค์	 ธาราไชย	 นายก	 วสท.	 ร่วมลงนามบันทึก 

ความร่วมมอื	“การสร้างความเชือ่มโยงระหว่างอตุสาหกรรม 

เหล็กและอตุสาหกรรมก่อสร้าง”	ระหว่างสถาบนัเหลก็กล้า 

แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค	์ เพ่ือเป็นการสร้างความเชือ่มโยงระหว่างอตุสาหกรรมเหลก็	

และอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 เพื่อยกระดับความสามารถ

	 ในการจัดการด้าน	 Logistic	 และ	 Supply	 Chain	 ให้มี 

ประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมให้เกิดระบบการวางแผน 

การผลิต	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานโครงสร้างเหล็ก 

ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ	 และ

ต่างประเทศ	

สถานที ่ ห้องชุณหะวณั	อาคารส�านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่62	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2552

พ.ศ. 2552

เหตุการณ	์ สมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ร่วมกบั	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง	“สถาบันอาคารเขียว	ไทย”	 ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและ 

ด�าเนินการกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อให้แนวคิดเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทย	เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

	 คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย	ประกอบด้วย

	 1.	 นายประสงค์		ธาราไชย	 นายก	วสท.

	 2.	 นายทวีจิตร		จันทรสาขา		 นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

	 3.	 นายเกชา		ธีระโกเมน	 เลขาธิการ	วสท.

	 4.	 ดร.ชเล	คุณาวงศ์		 อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

	 5.	 นายนินนาท		ไชยภิญโญ	 ประธานคณะกรรมการอาคารเขียว	วสท.

	 6.	 นายจักรพันธ์		ภวังคะรัตน์		 ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	วสท.

	 7.	 นายวิวัฒน์		กุลวงศ์วิทย์	 ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.

	 8.	 ผศ.ดร.อรรจน์		เศรษฐบุตร		 ประธานกรรมาธิการวิชาการ	สมาคมสถาปนิกสยามฯ

	 9.	 นายบุญญวัฒน์		ทิพทัส	 ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ

	 10.	นายวิญญู		วานิชศิริโรจน์	 ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ที่มา 	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	60
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ กระทรวงมหาดไทย	โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ร่วมกบั 

สถาบันอุดมศึกษา	 6	สถาบัน	 และ	 วสท.	 ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน

ในการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไทย	 และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน	 เพื่อยกระดับการปฏิบัติ

งานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	โดยมโีครงการความร่วมมือ 

ทางวิชาการ	จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่	

	 1.	 โครงการความร่วมมอืทางด้านวชิาการเพือ่พฒันางาน 

 วิศวกรรม	ระหว่างกรมโยธาธิการและผงัเมอืง	กบัสถาบนั 

	 อุดมศึกษา	6	สถาบัน	ซึ่งประกอบด้วย		มหาวิทยาลัย 

	 เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

	 ธนบุรี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น		

	 2.	 โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริม 

	 วิชาชีพวิศวกรรม	ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง	 

	 และ	วสท.		

	 โดย	 นายชวรัตน์	 ชาญวีรกูล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	

สถานที	่ ห้องประชุม	1	ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	62	ฉบับท่ี	6	เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	

พ.ศ.	2552

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์	 วสท.	 จัดการสัมมนาเรื่อง	 “การเลือกใช้ท่อดับเพลิงตามมาตรฐาน	 ASTM		

A795	ภายใต้ข้อก�าหนดของ	NFPA	13	และ	14”	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า	300	คน

วัตถุประสงค	์ เพื่อให้วิศวกร	 และผู้ออกแบบ	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทย	 มีความรู้ 

ความเข้าใจถึงท่อดับเพลิงตามมาตรฐาน	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553

พ.ศ. 2553



278 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
เหตุการณ	์ คณะท�างานกลุ่มงานก่อสร้างใต้ดนิและอโุมงค์	ภายใต้คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	จดับรรยาย

พเิศษเรือ่ง	“อภิมหาโครงการผนัน�า้	1,427	กโิลเมตร	จากใต้สูเ่หนอืในประเทศจนี	:	ในมมุมองด้านงานปฐพ”ี	 
มีผู้เข้าร่วมกว่า	140	คน

สถานที่ 	 ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	22	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	หน้า	79

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการพลังงาน	 วสท.	 จัด	 “การประชุมวิชาการพลังงานแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1:	 วิกฤตพลังงาน	 และ 

ทางรอดของประเทศไทย”	 โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากนายแพทย์วรรณรัตน์	 ชาญนุกูล	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 เรื่อง	“นโยบายและแผนพลังงาน	20	ปีของกระทรวงพลังงาน”	มีการ
บรรยายด้านพลงังานหวัข้ออืน่	ๆ 	อกีหลายหวัข้อ	และมีการน�าเสนอบทความทางวชิาการด้านพลงังานจาก
มหาวิทยาลัย	หน่วยงานภาครัฐ	และเอกชนต่าง	ๆ	กว่า	70	เรื่อง	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	หน้า	13

วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ	 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร	 และ	 NFPA	 

จัดอบรม	“NFPA	101	LIEF	SAFETY	CODE,	CERTIFICATION	COURES	ครัง้ที	่2”	โดยนายพชิญะ	จนัทรา
นุวัฒน์	วิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก	NFPA	อย่างเป็นทางการ	

ที่มา 	 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	หน้า	16

วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
เหตุการณ ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พร้อมด้วย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายา	และ 
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมิโชติ	 เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดวิศวกรรมแห่งชาติ	 2553	 ในวันศุกร์ที่	 19	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	ภายในงานนี้มีการบรรยายพิเศษ
เรื่อง	 “นโยบายและแผนพลังงาน	 20	 ปี	 ของกระทรวง
พลังงานโดย	 นายแพทย์วรรณรัตน์	 ชาญนุกูล	 รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพลังงาน	 ภาพรวมของงาน	 มีทั้งการ
อบรม	 การเสวนา	 การสัมมนา	 และการบรรยายพิเศษ 
รวมกว่า	 50	 หัวข้อ	 มีบูธนิทรรศการ	 และมีกิจกรรม
มากมาย	 เช่น	 ร้านหนังสือ	 วสท.	 จ�าหน่ายเอกสารต�ารา
วิชาการด้านวิศวกรรม	 คลินิกช่าง	 วสท.	 ให้บริการ
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

 ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ประชาชน	 โดยวิศวกรอาสา	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 กิจกรรม	 Super	 Engineer	 

ของคณะกรรมการยุววิศวกร	วสท.	มีบริษัทห้างร้านออกบูธมากมาย	มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า	2,000	คน	

สถานที	่ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	หน้า	13

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 จัดการแข่งขัน	 “Super	

Engineer”	 เพื่อค้นหาสุดยอดวิศวกร	 โดยการแข่งขัน

เล่นเกม	 ประลองไหวพริบ	 และความรู้ด้านวิศวกรรม	 

ชงิเงนิรางวัลกว่า	60,000	บาท	มผีูร่้วมสมคัรแข่งขนั	75	ทมี	 

รวมกว่า	200	คน	

	 -		 ทมีชนะเลศิได้แก่	ทมี	นะจ๊ะ	จากมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 

	 ได้รับรางวัลเงินสด	50,000	บาท	พร้อมวุฒิบัตร	

	 -	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	PPC	Girl	gang	จาก 

	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้รบัรางวลัเงินสด	10,000	บาท	 

	 พร้อมวุฒิบัตร

	 -	 รองชนะเลศิอนัดบั	2	ได้แก่	ทมี	ZERO	จากมหาวทิยาลยั 

	 รามค�าแหง	 ได้รับรางวัลเงินสด	 5,000	 บาท	 พร้อม 

	 วุฒิบัตร	

	 นายเกชา	ธีระโกเมน	เลขาธิการ	วสท.	เป็นผู้มอบรางวัล	

ที่มา 	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่63	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	2553	หน้า	15

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการมาตรฐาน	วสท.	ร่วมกบัส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	จัดการประชา

พิจารณ์	 “มาตรฐานการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในส�าหรับอาคารฉบับ	

สมอ.”	

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูล	 และข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทั้งกลุ่มนักวิชาการ	 ผู้ออกแบบ	 

ผู้จ�าหน่าย	 ผู ้รับเหมาติดตั้ง	 และผู้ใช้	 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการติดตั้งผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า 

ป้ายทางออกฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้สถานที่ภายในอาคาร	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.	

ที่มา		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	หน้า	18	



280 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เหตุการณ ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พร้อมด้วย 

พระองค์เจ้าศรรีศัม์ิ	พระวรชายาฯ	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย 

ทางด้านวศิวกรรมศาสตร์	ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระบรม 

โอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	น�านิสิต	นกัศกึษาเรียนดี	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 

จ�านวน	25	คน	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญรางวัล 

เรียนดี	

สถานที	่ วังศุโขทัย

ที่มา	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	หน้า	5	

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการมาตรฐาน	วสท.	ร่วมกบัส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	จัดการประชา

พิจารณ์	“มาตรฐานสนามเด็กเล่น	ฉบับ	สมอ.	เล่ม	1	ข้อก�าหนดทั่วไป”	

วัตถุประสงค์ 	 (1)	เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูล	และข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน	ทั้งกลุ่มนักวิชาการผู้ออกแบบ	 

	 ผู้จ�าหน่าย	หน่วยงานราชการ	สถานประกอบการที่มีสนามเด็กเล่น	ศูนย์เด็กเล็ก	และผู้รับเหมาติดตั้ง	

	 (2)	เพือ่เป็นข้อมลูในการพจิารณาประกอบการออกแบบ	และติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และเกดิความ 

	 ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	และผู้เกี่ยวข้อง	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2553	หน้า	17

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน	 วสท.	 ร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 จัดการ 

ประชาพจิารณ์	 มาตรฐานความปลอดภยัในงานก่อสร้าง	 เล่ม	 1	 “ความปลอดภยัในเรือ่งการจดัการท่ัวไป	 

ฉบบั	สมอ.”

วัตถุประสงค์ 	 เพือ่เป็นการชีแ้จงข้อมลู	และข้อคดิเหน็ในกลุม่ผูเ้กีย่วข้องกบัมาตรฐาน	ทัง้เจ้าของอาคาร	วศิวกรส่วนราชการ	 

บรษิทัท่ีปรกึษา	บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสร้าง	 ผูป้ระกอบการ	และผูใ้ช้อาคาร	 เพือ่ก�าหนดแนวทางการพจิารณา	

และปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันจะเป็นประโยชน์	และปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารต่อไป	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	22	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2553	หน้า	92			
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553
เหตุการณ	์ คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 (CPD)	 วสท.	 จัดโครงการอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรม

โยธาให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 และบุคคลทั่วไป	 (เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ 
ขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร)	รุ่นที่	1	

วัตถุประสงค	์ เพื่อเป็นการอบรมพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร	และเป็นกรอบ
ความรู้เพื่อมุ่งขอใบอนุญาตภาคีพิเศษกับสภาวิศวกร	 และถือเป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้
ความเข้าใจในงานวิศวกรรม

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2553

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมแหล่งน�า้	วสท.	ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	

จัดโครงการสัมมนาวิชาการการบริหารจัดการน�้า	 และความเสี่ยง	 เรื่อง	 “นโยบายภาครัฐกับการบริหาร
จัดการน�้าและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร”	

สถานที่ 	 อาคาร	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	22	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2553	หน้า	94

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
เหตุการณ	์ ราชบัณฑิตยสถาน	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�าพจนานกุรม 

ศพัท์วศิวกรรมไฟฟ้าขึน้เพือ่บัญญตัศิพัท์ด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
และจัดท�าค�าอธิบายศัพท์	 ให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 
ทัง้ด้านการเรยีนการสอน	การค้นคว้าวจัิย	และการก�าหนด 
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า	 โดยคณะกรรมการประกอบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 ศ.ดร.น.ต.ก�าจร		มนุญปิจุ	ร.น.	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
	 2.	 ศ.ดร.กฤษณา		ชุติมา	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
	 3.	 ศ.ดร.มงคล		เดชนครินทร์	 	 	 ประธานกรรมการ
	 4.	 ดร.ชนินทร์		วิศวินธานนท์	 	 	 กรรมการ
	 5.	 ศ.ดร.สวัสดิ์		ตันตระรัตน์	 	 	 กรรมการ
	 6.	 รศ.ดร.สุศักดิ์		ทองธรรมชาติ	 	 	 กรรมการ
	 7.	 ผู้อ�านวยการกองวิทยาศาสตร์	ราชบัณฑิตยสถาน	 	 กรรมการ
	 8.	 ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	(วสท.)		 กรรมการ
	 9.	 นายพรรษา		ไทรงาม		 	 	 กรรมการและเลขานุการ
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2553



282 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ วสท.	จัดการแถลงข่าวเร่ือง	“ความเสียหาย	และการป้องกัน 

ภยัจากอาคาร	และสะพานท่ีถูกเพลิงไหม้”	จากเหตกุารณ์ 

ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร	 เพื่อแจ้งแก่สื่อมวลชน 

ถึงอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึนจากอาคารทีเ่กดิเพลงิไหม้	หลงัจากนัน้	 

คณะ	วสท.	ร่วมกบักรุงเทพมหานคร	เข้าตรวจพ้ืนท่ีอาคาร	 

Center	One	และอาคารอื่น	ๆ 	ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 

อาคาร	Central	World,	Zen	และ	Siam	Square	เพื่อ 

ประเมินความเสียหายในเบื้องต้น	 และให้ค�าแนะน�ากับ

กรุงเทพมหานครในการด�าเนินการด้านความปลอดภัย	

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	63	ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2553

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ วสท.	น�าโดยนายประสงค์		ธาราไชย	นายก	วสท.	พร้อมด้วย 

กรรมการ	และเจ้าหน้าที	่วสท.	เข้าร่วมลงนามถวายพระพร 

แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช	 ให้ทรงหาย 

จากพระอาการประชวร	 พร้อมทูลเกล้าฯ	 ถวายหนังสือ

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านช่างซึ่ง	วสท.	ได้จัดท�าขึ้น	

สถานที่ 	 ศาลาศิริราช	100	ปี	โรงพยาบาลศิริราช	

ที่มา 	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	63	ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2553	หน้า	14

 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

เหตุการณ	์ สืบเนือ่งจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	(AOT)	ได้ขอความร่วมมอืจากคณะกรรมการร่างมาตรฐาน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า	วสท.	ในการออกแบบปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าบริเวณหลุมจรวดอากาศยานสนาม

บินสุวรรณภูมิ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบสากล	 เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน 

ในบริเวณหลุมจรวดอากาศยาน	ประกอบด้วย	รศ.ดร.ส�ารวย	สังข์สะอาด	นายวิวัฒน์	กุลวงศ์วิทย์	ประธาน		

ศ.วินัย	พฤกษะวัน	นางเทพกัญญา	ขัติแสง		นางสาวนพดา	ธีรอัจฉริยกุล	และนายชายชาญ	โพธิสาร	ได้เข้า

ประชุมร่วมกับคณะท�างานของ	AOT	เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุง

ที่มา	 ไฟฟ้าสาร	ปีที่	17	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2553
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะกรรมการ 

สาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	 ร่วมกบัมูลนธิศิาสตราจารย์	ดร.ชยั	 

มกุตพนัธุ	์จดัพธิมีอบรางวัล	ศาสตราจารย์	ดร.ชยั	มกุตพนัธุ	์ 

แก่	ผศ.ดร.สุรฉัตร	สัมพันธารักษ์	พร้อมกับบรรยายพิเศษ 

เรื่อง	 “การประเมินข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือการออกแบบ 

ส�าหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ตกตะกอนในน�้าทะเล”	 

พร้อมกับมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิศวกรรม

โยธาที่เรียนดีจ�านวน	6	ทุนด้วย	

สถานที่ 	 ห้องเทพลีลาบอลรูม	ชั้น	6	โรงแรม	เอส	ซี	ปาร์ค	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2553	หน้า	17	

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ วสท.	จดับรรยาย	Dinner	Talk	เรือ่ง	“วศิวกรกบันโยบาย

สาธารณะ”	 โดย	 ดร.อาณัติ	 อาภาภิรม	 ที่ปรึกษาบริษัท	

ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผูบ้รรยาย	

วัตถุประสงค	์ เพือ่หารายได้ไปใช้ในกจิการของ	ASEAN	Federation	of	

Engineering	Organizations	(AFEO)	ที	่วสท.	เป็นสมาชกิ	

ซึ่งประกอบกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการวิศวกรรม

ระหว่างภมูภิาค	รวมถงึการเตรียมความพร้อมป้องกัน	และ

การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาคในอนาคต	

สถานที่ 	 ห้องบอลรูม	1	ชั้น	4	โรงแรม	อินเตอร์คอนติเนนตัล	

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2553	หน้า	17

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 จัดสัมมนาพร้อม

ทัศนศึกษาดูงานออกแบบ	 และก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก	 “โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวม	 และ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	(อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์)”	

สถานที่ 	 ห้องบุษบา	ชั้น	1	โรงแรมแมนดาริน

ที่มา 	 โยธาสาร	ปีที่	22	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2553	หน้า	94



284 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ การท�าพิธมีอบอาคารเรียนวศิวกรรมสถานอปุถัมภ์	2	และ

บริจาคอุปกรณ์การเรียน

วัตถุประสงค์ 		 วสท.	และ	วสท.	สาขาภาคเหนือ	1	จังหวัดเชียงใหม่	และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ด�าเนินการ

ก่อสร้างอาคารดังกล่าว	โดยได้รับการสนบัสนนุค่าก่อสร้าง

จากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ	บริษัท	ธารา	จ�ากัด	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

	 อีซูซุ	ศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่	มูลค่า	1,961,500	บาท	เมื่ออาคารเสร็จก็ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโต๊ะ	

เก้าอี้	อุปกรณ์อื่น	ๆ	

สถานที่ 	 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเฮยีงไทยธ�ารงค์	บ้านปู่หมืน่ใน	ต.แม่สาว	อ.แม่อาย	จ.เชียงใหม่

ที่มา				 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.2553	หน้า	18

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	วสท.	จัดงาน	 

“ก้าวทนัโลกไอซีที	กบั	วสท.”	ใช้ชือ่ว่า	Thailand	Mobile	 

Application	Symposium	2010	:	TMAS	2010	เพื่อ

น�าเสนอความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์	ระบบเครือข่าย	และ

โปรแกรมประยุกต์	 ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเคลื่อนที	่ 

โดยไม่จ�ากัดเฉพาะมือถือ	 พร้อมทั้งการประชุมวิชาการ

	 เทคโนโลยวีศิวกรรมคอมพวิเตอร์ระดับประเทศ	การน�าเสนอผลความก้าวหน้าด้านงานวจิยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และการสื่อสาร	การแสดงผลิตภัณฑ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ฯลฯ	

สถานที	่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2553	หน้า	19	

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ พธิมีอบทุนการศกึษาเพือ่ร�าลกึถงึ	ศ.ดร.ปราโมทย์		ไชยเวช

วัตถุประสงค์ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคม	ีประสานหน่วยงานต่าง	ๆ 	 

สนบัสนนุ	เพือ่มอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาสถาบันต่าง	ๆ 	 

ทุนละ	50,000	บาท	ได้แก่

	 1.	 นายธนกฤต		ศิริวังชัย	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 (ทุนสนับสนุนจาก	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 2.	 น.ส.จิราพร	อิ่มฤทธา	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(ทุนสนับสนุน 

		 จาก	บริษัท	ปตท.	เคมีคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.	 นายเจริญธรรม	บริสุทธิ์	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาเคมีเทคนิค	สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม	

	 		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ทุนสนับสนุนจาก	บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 4.	 นายปริวัต	อัศวปิตานนท์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

		 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(ทุนสนับสนุนจาก	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2553	หน้า	20	

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ เสวนาเรื่อง	 “เอ็มโอยู	 รถไฟจีน-ไทย	 ใครได้อะไร”	 โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 

น�าเสนอข้อคิดเห็น	 และอภิปรายว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการท�าเอ็มโอยูดังกล่าว	 

ท�าอย่างไรให้ภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งอุตสาหกรรม	การขนส่ง	การก่อสร้าง	และการให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา	

ได้รับประโยชน์มีส่วนช่วยเร่งรัดพัฒนาโครงการลงทุนระบบรางของประเทศให้ส�าเร็จด้วยดี

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา 	 วิศวกรรสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2553	หน้า	21

วันพุธที่ 3 และวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ ส ่งวิศวกรอาสาตรวจสอบความเสียหายของอาคาร 

จากเหตุการณ์น�้าท่วม

วัตถุประสงค์ 	 คณะอนุกรรมการคลินิกช่างวิศวกรอาสา	 และ	 วสท.	 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จดักจิกรรมขึน้เพือ่ด�าเนนิการ 

ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ	 และด้านแรงงงาน	 โดย 

ไม่แย่งงานของหน่วยงานรัฐ	และช่วยตามก�าลัง

สถานที	่ อาคาร	 สิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี	 และจังหวัด

นครราชสีมา

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 63	ฉบับที่	 5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2553	หน้า	23	
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พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย	 “จัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	2553”	และฟังการอภปิราย	“Jump	2	Success”

วัตถุประสงค	์ เพ่ือแนะแนวการสมัครงาน	 การศึกษาต่อ	 การเตรียมตัว 

สัมภาษณ์งาน	การวางตัวในการท�างานรวมทั้งการพัฒนา 

ตนเองในด้านวิชาชีพส�าหรับนิสิต	 นักศึกษา	 และเพื่อให ้

วศิวกรหญงิท่ัวประเทศได้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็

	 ร่วมกัน	งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายจ�านวนมาก	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2553

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	วสท.	ร่วมประชมุ	Conference	of	ASEAN	 

Federation	of	Engineering	Organizations	(CAFEO	28)	

ในหวัข้อ	“Engineering	and	Technology	for	a	Better	 

Quality	of	Life	 in	 response	 to	Climate	Change	 

Challenges”	 ในการประชุมนี้	 นอกจากมีการน�าเสนอ 

ผลงานทางวชิาการแล้ว	ยงัมกีารประชมุของคณะกรรมการ	 

AFEO	 มีการมอบรางวัลให้แก่	 บุคคล	 และองค์กรที่ท�า

	 ประโยชน์	 แก่วงการวศิวกรรม	และประชมุกลุม่ความร่วมมอือืน่	 ๆ	 อกีด้วย	 มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ	ประมาณ	 

400	คน

สถานที่ 	 Melia	Hotel	กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2553	หน้า	23

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า	 วสท.	 จัดเสวนาเร่ือง	 “วิพากษ์สถานการณ์น�้าท่วมปี	 2553	 

และแนวทางการจัดการน�้าแบบองค์รวม”	

วัตถุประสงค์ 	 1.		เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสาเหตุ	รวมทั้งผลกระทบของอุทกภัย	

	 2.		สร้างมาตรการในการลดโอกาสการเกิดอุทกภัย	และลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

	 3.		รวบรวมข้อเสนอจากการเสวนาในครั้งนี้เผยแพร่แก่สื่อมวลชน	และประชาชนทั่วไป

สถานที่ 	 ห้องประชุมอาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2553	หน้า	21
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วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 วสท.	 ร่วมกับ

กระทรวงอตุสาหกรรม	จดัการประชมุวชิาการ	“วศิวกรรม

อุตสาหการแห่งชาติ	 2010”	 ในหัวข้อเร่ือง	 “เทคนิค

วศิวกรรมอตุสาหการ	เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื”	

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 

83	 พรรษา	 โดยมีกิจกรรมการน�าเสนอบทความจาก 

สถานบันการศึกษาต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	และการประกวด

ไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม	 เพ่ือเป็นเวทีในการ 

แลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ	 

นกัวจิยั	นกัศกึษา	หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	อกีทัง้เป็นการ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในอนาคต

ต่อไป	

สถานที่ 	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ

ที่มา  	 ภาพถ่าย
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วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

เหตุการณ์  	 นายสวุฒัน์	เชาว์ปรีชา	นายก	วสท.	นายประสงค์	ธาราไชย	 

รศ.ดร.ต่อตระกลู	ยมนาค	อดตีนายก	วสท.	และคณะกรรมการ	 

วสท.	 เข้าเยี่ยมค�านับ	 พล.อ.อ.สินธวานนท์	 องคมนตรี	

พร้อมมอบกระเช้า	 และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาล 

ปีใหม่	พ.ศ.	2554	

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่61	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์	 

พ.ศ.	2554	หน้า	21

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม และวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ วสท.	จัด	“โครงการหมอบ้านพิเศษ”	ร่วมกับ	SCG	Experience	Co.,	Ltd.	(ในเครือบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	 

จ�ากัด)	โดยคลนิกิช่างส่งวศิวกรอาสาไปให้ค�าปรึกษากบัประชาชนทัว่ไป	ให้ค�าปรกึษาในช่วงบ่ายวนัอาทติย์

ช่วงแรกจัดขึ้นในวันดังกล่าว	 ผลตอบรับดีพอสมควร	 ผู้บริหาร	 SCG	 Experience	 พอใจกับผลตอบรับ	 

จึงขอให้คลินิกช่างจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง	 ในทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันที่	 24	 เมษายน-29	พฤษภาคม	

2554	หลังจากนั้นจะพิจารณาจัดเป็นช่วง	ๆ	ต่อไป

สถานที	่ อาคาร	SCG	Experience	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม		

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	หน้า	24

มกราคม พ.ศ. 2554 

เหตุการณ์  	 ทุกวันศุกร์เวลา	 20.00-21.00	 น.	 วสท.	 จัด	 “รายการช่างคุยเรื่องบ้าน”	 เป็นรายการสดรูปแบบรายการ 

ในช่วงต้นเป็นการให้ความรูท้างวศิวกรรม	ทีเ่หลอืเป็นการตอบค�าถามสด	ผลตอบรบัค่อนข้างด	ีผลสบืเนือ่ง

ที่ได้คือสามารถประชาสัมพันธ์	กิจกรรมของคลินิกช่างได้ในวงกว้างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

สถานที่  	 รายการสด	ออกอากาศทาง	True	Vision	71		 	

ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	หน้า	24	

พ.ศ. 2554
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วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์	 วสท.	 จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร	 ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	 นายประสงค์	 ธาราไชย	 ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2554-2556	บรรยายในเรือ่ง	“การเตรียมความพร้อมส�าหรบั
การเป็นวิศวกรมืออาชีพ”	 ให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะจบการศึกษา	 และมีการมอบหนังสือมาตรฐาน	 วสท.	 
ให้ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษาต่อไป

ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	หน้า	21

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ นายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	นายก	วสท.	และ	Mrs.Meggan	

Maughan-Brown,	Director,	International	Relations	
and	Strategic	Planning,	American	Society	of	Civil	
Engineer	 (ASCE)	ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	
2	สมาคม	มีสาระส�าคัญดังนี้

	 1.	 แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม
	 2.	 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการตีพิมพ์บทความต่าง	ๆ	เผยแพร่ทั่วโลก	
	 3.	 ร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ	รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	วิทยากร	และผู้เชี่ยวชาญ	
	 4.	 แลกเปลี่ยนข่าวสารในรูปแบบของวารสาร	เอกสารวิจัย	และอื่น	ๆ	
	 5.	 ให้ค�าแนะน�าทางวิชาชีพ	และทางด้านเทคนิค	
	 นอกจากน้ี	 วสท.	 และ	 ASCE	 ได้ลงนามใน	 Vision	 2025	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้าน

วิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยก�าหนดแนวทางที่วิศวกรต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ	 Vision	
2025	ดังนี้	

	 1.	 ให้เป็นที่เชื่อถือวางใจของสังคมโลก
	 2.	 สร้างโลกให้น่าอยู่	และยั่งยืน
	 3.	 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
	 4.	 พัฒนาวิศวกรโยธาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ	และช�านาญการ
	 5.	 ร่วมมือกันอย่างบูรณาการภายใต้กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค	์ การลงนามในครัง้นีเ้ป็นการต่ออายขุ้อตกลงความร่วมมอืจากครัง้ทีแ่ล้ว	เมือ่วนัพธุที	่7	มกราคม	พ.ศ.	2552	

และ	Mrs.Meggan	Maughan-Brown	ได้กล่าวเชิญ	วสท.	เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายองค์กรวิศวกรรม
เอเชีย-แปซิฟิก	ซึ่งเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี	1998		 	

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
หมายเหตุ 	 ASCE	หรอืสมาคมวศิวกรรมโยธาแห่งสหรฐัอเมรกิา	เป็นสมาคมวชิาชพี	ก่อต้ังเมือ่	พ.ศ.	2400	(ค.ศ.	1857)	 

มีสมาชิกประมาณ	150,000	คน	ขณะที่	วสท.	ก่อตั้งมาประมาณ	68	ปี	มีสมาชิกประมาณ	30,000	คน	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	หน้า	20



290 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน	 วสท.	 จัดโครงการสัมมนาเรื่อง	 “ความก้าวหน้า 

ในวิศวกรรมโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว”	 รุ่นที่	 1	 โดยเชิญ	 Assoc.Professor	 Dr.Rajesh	 Dhakal	 
จากมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี	นครไครท์เชริช์	ประเทศนิวซีแลนด์	มาร่วมบรรยาย	และถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	จดั	“เทคนคิพจิารณ์เชงิปฏบิติัการมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า

ส�าหรับประเทศไทย”
วัตถุประสงค	์ เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะ	และข้อคิดเห็นของนักวิชาการ	ผู้ออกแบบ	ผู้จ�าหน่าย	ฯลฯ		 	

เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีความสมบูรณ์	ทันสมัย	และมีความปลอดภัยในการติดตั้ง
สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	หน้า	18

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานแถลงข่าว	“แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นมีผลต่อไทย

หรอืไม่	และควรเตรยีมรบัมอือย่างไร”	โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
มาร่วมแถลงข่าว	ในหัวข้อต่อไปนี้	

	 -	 การเกิดแผ่นดินไหว	และสึนามิ	
	 	 โดย	รศ.ดร.เป็นหนึง่	วานชิชยั	ประธานคณะอนกุรรมการ 

	 ผลกระทบจากแผ่นดนิไหว	และแรงลม	วสท.	ผูเ้ชีย่วชาญ
	 	 ต้านแผ่นดินไหว	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

	 -	 มาตรการลดผลกระทบจากสึนามิ	(มาตรการด้านอาคาร)
	 	 โดย	รศ.ดร.อมร		พมิานมาศ	ประธานคณะอนกุรรมการโครงสร้าง	และสะพาน	วสท.	สถาบนัเทคโนโลย ี

	 นานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 -	 สนึาม	ิและแผ่นดนิไหวซนัรคิโุอก	ิ11	มนีาคม	พ.ศ.	2554	ผลกระทบต่อประเทศไทย	และการเตรยีมพร้อม 

	 โดย	ผศ.ดร.อาณตั	ิเรอืงรศัม	ีคณะอนกุรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม	วสท.	ผู้เชีย่วชาญ 
	 เฉพาะทางด้านวศิวกรรมแผ่นดนิไหวและการสัน่สะเทอืน	ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

วัตถุประสงค	์ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว	และสึนามิในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่	11	มีนาคม	พ.ศ.2554	ซึ่งเกิด
ความเสียหายอย่างมาก	วสท.	เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้	จึงจัดงานแถลงข่าวขึ้นดังกล่าว	เพื่อให้ความรู้	
และข้อมูลที่ถูกต้อง

สถานที	่ ห้องประชุมชั้น	3	อาคาร	วสท.
ที่มา 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	61	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	หน้า	17
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
เหตุการณ ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พร้อมด้วย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายา	ในสมเดจ็ 
พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกุมาร	และพระองค์เจ้า 
ทีปังกรรัศมีโชติ	 เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดงานวิศวกรรม 
แห่งชาติ	2554	และทรงเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า	ยังความ 
ปลาบปลืม้แก่คณะกรรมการ	และเจ้าหน้าที	่วสท.	เป็นอย่างย่ิง 
ในงานวศิวกรรมแห่งชาตริะหว่างวันที	่24-26	มนีาคม	2554	 
มีทั้งส่วนการอบรม	 สัมมนา	 และนิทรรศการ	 มีกิจกรรม 
มากมาย	 เช่น	 ร้านหนังสือ	 วสท.	 คลินิกช่าง	 ให้บริการ 
ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ประชาชน	 โดยวิศวกรอาสา	
ไม่คิดค่าใช้จ่าย	กิจกรรม	Super	Engineer	และการร่วม
แข่งขันชิงรางวัลมากมาย		

สถานที	่ ศูนย์แสดงสินค้า	และนิทรรศการไบเทค	บางนา
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 64	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2554

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะกรรมการ

สาขาวศิวกรรมโยธา	วสท.	ร่วมกบัมลูนธิศิาสตราจารย์	ดร.ชยั	 
มกุตพนัธ์ุ	จดั	“การประกวดโครงงานด้านวศิวกรรมปฐพ”ี	
ส�าหรับนิสิต	นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ท่ัวประเทศไทย	 มีโครงงานเข้าร่วมประกวดและน�าเสนอ	
15	โครงงาน	และมกีารตดัสนิรางวลั	โดยรางวลัม	ี4	ระดับ	

	 คือ	เหรียญทอง	เหรียญเงิน	เหรียญทองแดง	และรางวัล
ชมเชย	ได้รบัการพจิารณาเผยแพร่ผลงานในวารสารระดบั 
ประเทศ	และอาจารย์ทีป่รกึษาของโครงงานได้รบัโล่เกยีรตยิศ	 
ส�าหรับรางวัลเหรียญทอง	ได้แก่

	 1.		นายพีรพงษ์		สมบูรณ์	
	 2.		นางสาวช่อธรรม		ศรีนิล	
	 3.		นายนัฐวุฒิ		เหมะธุลิน
 อาจารย์ท่ีปรกึษา	รศ.ดร.ฐริวตัร	บญุญะฐ	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 บทความ	:	พฤติกรรมของการไหวสะเทือนที่เกิดจากการ

ตอกเสาเข็มในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 64	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2554



292 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกุมาร	พร้อมด้วย 

พระองค์เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายาฯ	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 

ให้นายสวุฒัน์	เชาว์ปรชีา	นายก	วสท.	พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

บรหิารกองทุนฯ	น�านสิติ	นกัศกึษาเรยีนด	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	 

ท่ีมผีลการเรยีนด	ีสอบได้เป็นท่ีหนึง่ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	 

และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	 3.60	 ขึ้นไป	 จาก

	 สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ	และเอกชน	จ�านวน	31	คน	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	

สถานที	่ วังศุโขทัย

ที่มา	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกุฎราชกุมาร	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	หน้า	4

วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ ผศ.ยทุธนา		มหจัฉริยวงศ์	ประธานคณะกรรมการถ่ายโอน 

เทคโนโลยี	 และ	 รศ.ดร.พิชัย	 ปมาณิกบุตร	 ประธาน 

คณะกรรมการต่างประเทศ	วสท.	ได้เจราจากบั	The	Royal	 

Institution	of	Chartered	Surveyors	(RICS)	โดย	Mr.	Ong	 

See	Lian	 -	RICS	President	Elect	และกรรมการ	RICS	 

เพือ่ประสานความร่วมมอืทางด้านวชิาการในอนาคตเก่ียวกบั	

	 Quantity	Surveyor,	Value	Appraisal	และ	Project	Management	เป็นต้น	รวมถึงความร่วมมืออื่น	ๆ	 

เพ่ือสนับสนุนให้วิศวกรไทยมีความแข็งแกร่ง	 สามารถปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในระดับนานาชาติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	

สถานที	่ โรงแรมโนโวเทล	ฟินิกซ์	เพลินจิต

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2554

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดบรรยายพิเศษเร่ือง	 “การเกิดแผ่นดินไหว		

แนวทางการป้องกัน	 และการตรวจสอบอาคารหลังแผ่น

ดินไหว”	 (ส�าหรับประชาชน)	 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

จาก	วสท.	และ	กทม.	นายพรเทพ	เตชะไพบูลย์	รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร	ฝ่ายโยธา	ให้เกยีรติเป็นประธาน
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

 เปิดงาน	 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในพฤติกรรมการเกิดแรงแผ่นดินไหว	 และปัจจัยที่มีผลต่อความ 

เสียหายของอาคาร	ตลอดจนได้มีความรู้ในการป้องกัน	และบรรเทาภัยพิบัติต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้น	ผู้สนใจ

ร่วมฟังบรรยายกว่า	80	คน

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2554

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2553	 โดย 

นายประสงค์	ธาราไชย	นายก	วสท.	(วาระปี	พ.ศ.	2551-2553)	 

รายงานผลการด�าเนนิงานในปี	 2553	 รศ.ดร.วรากร	 ไม้เรียง	 

เหรญัญกิ	(วาระปี	พ.ศ.	2551-2553)	รายงานสถานะการเงนิ	 

และรบัรองงบดลุ	ปี	2553	จากน้ันเป็นการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบ 

บัญชี	 โดยนายทศพร	 ศรีเอ่ียม	 เหรัญญิก	 (วาระปี	 พ.ศ.	 

2554-2556)	 และนายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	 นายก	 วสท.	 

คนปัจจบัุน	(วาระปี	พ.ศ.	2554-2556)	แถลงนโยบาย	และ 

การด�าเนินงานแก่สมาชิก	 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจ�านวนมาก	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 64	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2554

วันศุกร์ที่ 22 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ คณะกรรมการวศิวกรอาวโุส	วสท.	จัดโครงการ	“ทัศนาจร 

ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม	 2”	 มีผู ้สนใจเข้าร่วม 

ดงูานจ�านวน	23	คน	และได้รบัการต้อนรบัจากคณะผู้บรหิาร	 

บรษัิท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมทัง้น�าเข้าเยีย่มชม 

ดูงาน	

สถานที	่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 64	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2554
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วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ นายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	 นายก	 วสท.	 น�าคณะกรรมการ

อ�านวยการ	 และคณะกรรมการ	 วสท.	 เข้าลงนามถวาย
พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

สถานที	่ ศาลาศิริราช	100	ปี
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	64	ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2554

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ วสท.	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	กับกรมพัฒนา

พลงังานทดแทน	และอนรุกัษ์พลงังาน	เรือ่ง	“การส่งเสรมิ 
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”	 เพื่อให้	 
วสท.	 เป็นหน่วยงานด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช ้
โปรแกรมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานให้กับ 
วิศวกร	สถาปนิก	และผู้สนใจทั่วไป	โดยสามารถน�าไปใช้

	 ในการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	
สถานที	่ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	และอนุรักษ์พลังงาน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2554

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ คณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม	วสท.	จัดเทคนคิพิจารณ์เร่ือง	“มาตรฐานข้อก�าหนด

ในการป้องกนัอคัคภียั	เล่ม	5	การควบคมุวสัดอุาคาร”	เพือ่ชีแ้จงข้อมลู	และขอข้อคิดเหน็ในกลุม่ผูเ้กีย่วข้อง
กบัมาตรฐาน	ทัง้นกัวชิาการ	วศิวกร	สถาปนกิ	เจ้าของอาคารทัง้หน่วยงานราชการ	และเอกชน	เพ่ือประโยชน์
ต่อการปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมก่อนประกาศใช้	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2554

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เหตุการณ ์ มลูนธิศิาสตราจารย์	ดร.ชยั	มกุตพนัธุ	์ร่วมกบัคณะอนกุรรมการ 

สาขาวิศวกรรมปฐพี	 จัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย	์
ดร.ชัย	มุกตพันธุ์	แก่	รศ.ดร.นพดล	เพียรเวช	พร้อมการ 
บรรยายพิเศษเรื่อง	“นานาสาระ	วิศวกรรมปฐพีใน	35	ป ี
ที่ผ่านมา	และมุมมองในอนาคต”	มีผู้ร่วมงานจ�านวนมาก	



295
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

	 โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย	มูลนิธิฯ	จะน�าไปใช้เป็นทุนการศึกษา	และทุนวิจัยในการศึกษา

ด้านวิศวกรรมปฐพีต่อไป

สถานที	่ โรงแรม	เอส	ซี	ปาร์ค	

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2554

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ จดังาน	EIT	Talk	&	Dinner	เรือ่ง	“อตัราเงนิเฟ้อ...ผลกระทบ 

ต่อการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิไทย	และภาคอตุสาหกรรม”	 

ดร.ประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 

ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก	 โดยจะน�ารายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย 

ไปใช ้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เนื่องในวโรกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 84	 พรรษา	 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 

งานกว่า	 260	 คน	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ	และเอกชน

สถานที	่ ห้องแกรนด์บอลรูม	 2-3	 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ	

กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2554

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี	วสท.	จัดการบรรยาย

พเิศษเรือ่ง	“วสิยัทศัน์การลงทนุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี	

และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”	 

โดย	ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก	

สถานที	่ โรงแรมโซฟิเทล	เซนทารา	แกรนด์	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2554
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่	ปิโตเลยีม	และโลหการ	ร่วมกบัคณะกรรมการสาขาสิง่แวดล้อม	วสท.	

จัดการศึกษา	และดูงาน	“การคัดแยกเพื่อรีไซเคิลเศษแก้วน�ากลับมาใช้ใหม่	บริษัท	แก้วกรุงไทย	จ�ากัด”	

และ	“การคัดแยกขยะชุมชน	4,000	ตัน/วัน	แบบผสมผสาน	และน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับความร้อน

เหลือใช้ในการผลิตปูนซิเมนต์เพื่อผลิตไฟฟ้า	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)”	เพื่อศึกษาการจัดการ

ทรพัยากรให้สามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่	เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมของโลก	รวมถงึการศกึษาวธิกีารผลติปนูซเิมนต์	 

การน�าอินทรีย์สารมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น�้า	โดยค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2554

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ จากเหตุการณ์ไฟไหม้	 คอนโดมิเนียมพักอาศัย	 29	 ชั้น	

ภายในซอยสุขุมวิท	24	 เมื่อวันพุธที่	17	สิงหาคม	2554	

วสท.	 เล็งเห็นว่าเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่ประชาชน	 และสังคม

ควรทราบถึงอันตราย	และการป้องกัน	จึงได้จัดการแถลง

ข่าวเรื่อง	“ไฟไหม้อาคารสูง	:	มหันตภัยใกล้ตัวคนเมือง”	

โดย	 นายธเนศ	 วีระศิริ	 เลขาธิการ	 วสท.	 นายพิชญะ	

จันทรานุวัฒน์	ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัย 

อาคาร	และ	ดร.ธีรธร	ธาราไชย	ประธานคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2554

วันศุกร์ที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ วสท.	สาขาภาคเหนอื	จงัหวดัเชยีงใหม่	จดังาน	“วศิวกรรม

ล้านนา”	ในหัวข้อ	“นวัตวิศวกรรมเพื่อโลกสีเขียว”	มีการ

เสวนา	บรรยายพิเศษ	สัมมนา	และนิทรรศการ	

สถานที	่ หอประชุม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2554	หน้า	15
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วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ วสท.	จดัแถลงข่าวเรือ่ง	“วศิวกรอาสาช่วยเหลือประชาชน 

ในการตรวจสอบอาคารหลงัน�า้ท่วม”	และจดัต้ังศนูย์ตรวจสอบ 
อาคารด้านวิศวกรรมหลังอุทกภัย	 เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนเรือ่งโครงสร้างทีอ่ยู่อาศัย	ระบบไฟฟ้า	ระบบประปา	 
สุขาภบิาล	และอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยรบัสมคัรวศิวกรอาสา 
จากทั่วประเทศ	ซึ่งขณะนี้มีวิศวกรสนใจเข้าร่วมโครงการ 
กว่า	150	คน	จากหลากหลายสาขา	เช่น	วศิวกรรมโยธา	ไฟฟ้า	 
เครื่องกล	ฯลฯ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 64	ฉบับที่	 5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2554

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	วสท.	ได้เข้าร่วมประชุม	Conference	of	

ASEAN	Federation	of	Engineering	Organizations	
(CAFEO	29)	ในหัวข้อ	SUSTAINABLE	URBANIZATION	
Engineering	Challenges	and		Opportunities	น�าทีม
โดย	 นายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	 นายก	 วสท.	 ผู้ได้รับรางวัล 
จากประเทศไทย	

	 รางวัล	 ASEAN	 Honorary	 Fellow	 Award	 ได้แก่		
ดร.อนุสรณ์		แสงนิ่มนวล

	 รางวัล	ASEAN	Honorary	Member	Award	ได้แก่
	 1.	 นายเกชา		ธีระโกเมน
	 2.	 รศ.ด�ารงค์		ทวีแสงสกุลไทย
	 3.	 ดร.ทวารัฐ		สูตบุตร
	 4.	 รางวัล	ASEAN	Outstanding	Engineering	Achievement	Contribution	Award	ได้แก่
	 5.	 ดร.วิรัช		ศรเลิศล�้าวานิช
	 6.	 รศ.ดร.สมรัฐ		เกิดสุวรรณ
	 7.	 รางวัล	ASEAN	Outstanding	Engineering	Achievement	Project	Award	ได้แก่
	 8.	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
	 9.	 บริษัท	ทราโฟ	ทัสโฟ	จ�ากัด
	 10.	บริษัท	เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า	จ�ากัด
	 11.	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 12.	บริษัท	ทีมคอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด
	 13.	บริษัท	เซ็กโก้	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
สถานที	่ ประเทศบรูไน
ที่มา	 วิศวกรรมสาร	64	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2554	หน้า	17
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วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดนิและอโุมงค์	(TUTG)	วสท.	 

จัดแถลงข่าว	 “การประชุมอุโมงค์โลก	 (World	 Tunnel	

Congress	-	WTC	2012)”	โดยมีนายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	 

รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 และจัดเสวนาหัวข้อ	

“พลิกวิกฤตมหันตภัย...ปฏิรูปสาธารณูปโภคไทยเพื่อ

อนาคต”	พร้อมเชิญ	3	กูรูดัง	ประกอบด้วย	รศ.ดร.สุชัชวีร์	 

สุวรรณสวัสดิ์	 ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดิน

และอุโมงค์	 ดร.ธีระชน	 มโนมัยพิบูลย์	 รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพฯ	นายประสงค์	ธาราไชย	อดีตนายก	วสท.	ร่วม 

เสวนา	การประชมุอโุมงค์โลก	(World	Tunnel	Congress)	 

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 ก�าหนดจัดวันที่	 18-23	 

พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 

ภายใต้หัวข้อ	“Tunneling	and	Underground	Space	 

for	Global	Society”		

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่64	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	 

พ.ศ.	2554

วันเสาร์ที่ 10 ถึง วันวันจันทร์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เหตุการณ	์ วสท.	จัดแถลงข่าว	“วิศวกรอาสา	พากลับบ้าน”	เพื่อให้

ค�าปรกึษา	และความรูแ้ก่ประชาชน	(ด้านไฟฟ้า	โครงสร้าง	

ฐานราก	 ระบบสุขาภิบาล	 และระบบปรับอากาศ	 ฯลฯ)	

พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารบ้านเรือนตามหลัก

วิศวกรรม	ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย	 โดยได้รับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรุ	ีและศนูย์นทิรรศการ	และการประชมุไบเทค	บางนา	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่64	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2554

รายงานประจ�าปี	2554
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอาทิตย์ที่ 8 ถึง วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ วสท.	 โดยคณะกรรมการยุววิศวกร	 ร่วมกับสมาคม

วิศวกรรมยานยนต์ไทย	จัดการแข่งขัน	Eco	Challenge	

2011-12	 การออกแบบ	 สร้าง	 และพัฒนายานยนต	์ 

เพือ่ประหยดัพลังงาน	และอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	โดยสถาบนั

การศึกษาต่าง	ๆ	ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า	20	ทีม

สถานที่ สนามทดสอบยางไทยบรดิจสโตน	หนองแค	สระบรีุ

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่64	ฉบับที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	

พ.ศ.	2554

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ จัด	 “งานเลี้ยงขอบคุณวิศวกรอาสา	 และสื่อมวลชน”	 และมอบโล่ขอบคุณแก่หน่วยงานสนับสนุนในการ 

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหลังอุทกภัย	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

วิทยาเขตสกลนคร	ซึ่งมีกรรมการ	วสท.	วิศวกรอาสา	และสื่อมวลชนร่วมงานกว่า	100	คน	

สถานที	่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ที่มา	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	64	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2554

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ แสดงความยินดีกับ	 นายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	 นายก	 วสท. 

ในโอกาสได้รับรางวัล	“วิศวจุฬาดีเด่น	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	 

2554”	 ในงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาเกียรติคุณ

อาวโุสดเีด่น	ครัง้ที	่3	และงานประกาศเกยีรตคิณุวศิวจฬุา

ดีเด่น	ครั้งที่	12	

สถานที	่ โรงแรม	แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ	กรุงเทพฯ

ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555

พ.ศ. 2555



300 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม	วสท.	จัดสัมมนาพิเศษเร่ือง	“การประเมนิค่าการสัน่

ของคลืน่แผ่นดนิไหวส�าหรบังานทางวศิวกรรม	และผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านแผ่นดินไหวของประเทศไทย”	

โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย	และต่างประเทศ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะผู้เชี่ยวชาญจาก	 วสท.	 เข้าด�าเนินการตรวจสอบ 

การพังทลายของโครงการก่อสร้างโฮปเวล	ตามค�าร้องขอ

ของกระทรวงคมนาคม	

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	หน้า	62	

วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับกระทรวงคมนาคม	และกรุงเทพมหานคร	จัดการประชุมวิชาการ	การขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่	8	

ภายใต้หัวข้อ	“พัฒนาการขนส่งหลายรูปแบบสู่ความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจระดับโลก”	

สถานที	่ โรงแรมเดอะไทด์	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	

ที่มา	 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ	การขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่	8

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะกรรมการเฉพาะกจิแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม	วสท.	จดัการ 

บรรยายพิเศษเร่ือง	“การวางแผนรับเหตุการณ์น�า้ท่วมพืน้ที่ 

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาในอนาคต”	โดยนายศรีสุข	จันทรางศุ	 

กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ 

บริหารจัดการทรัพยากรน�้า	(กยน.)	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 65	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2555
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 6 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 จัดโครงการ	 “เครือข่าย 

วิศวกร	ครั้งที่	5”	(Engineering	University	Network	:	 
EUN	5)	โดยได้น�านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จ�านวน	 
53	คน	อาจารย์	10	ท่าน	จาก	20	มหาวทิยาลัยท่ัวประเทศ	 
ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม	สร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง 
สถาบนั	 การปรบัปรงุ	 และซ่อมแซมโรงเรยีนวัดจันทาราม	 
จังหวัดปทุมธานี	 ที่ได้รับความเสียหายจากน�้าท่วมปี	 2554	 เช่น	 สร้างบันไดเหล็ก	 ทาสีอาคารเรียน	 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่	 ติดฝ้าเพดานกันร้อนแก่ห้องเรียน	 ซ่อมแซม	 และยกอาคารห้องสมุดที่ทรุด 
จากเหตกุารณ์น�า้ท่วม	เป็นต้น	นอกจากนัน้ได้น�านกัศกึษา	เข้าศกึษาดงูานสายการผลติ	บริษทั	ซ.ีพ.ี	ค้าปลกี 
และการตลาด	จ�ากัด	และศึกษาดูงานการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	หลังน�้าลดอีกด้วย

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555
เหตุการณ	์ วสท.	จดัแถลงข่าวเรือ่ง	“แผ่นดนิไหวในประเทศไทย	และ 

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร”	 เนือ่งเหตุการณ์แผ่นดนิไหว 
ที่เกาะสุมาตรา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 รวมถึงแผ่นดินไหว	
และอาฟเตอร์ช็อกบริเวณจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย
อย่างต่อ	เนื่องนับตั้ง	แต่วันที่	16		เมษายน	เป็นต้นมา	โดย 
สร้างความเสียหายกับอาคาร	และสิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2555

วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555
เหตุการณ	์ ดร.ไกร	 ตั้งสง่า	 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกุมาร	น�านิสติ	 
นักศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการ 
เรียนดี	 ส อบได้เป็นท่ีหน่ึงของคณะ	 โดยมีผลคะแนน 
เฉลี่ยสะส มตั้งแต่	 3.60	 ข้ึนไป	 จากสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	จ�านวน	30	คน	เข้าค่ายอบรมนิสิต	 
นักศึกษา	ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร	พรหมมีชัย	ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสร ะบุรี	 ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง	 “สระบุรี...เมืองแห่งอนาคต”	 และนายกลิ่นศักดิ	์ 
รัสมีเพชรโสภณ	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดาวเรือง	จังหวัดสระบุรี	ให้การต้อนรับ	

สถานที	่ โรงแรมศุภาลัย	ป่าสัก	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดสระบุรี
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2555
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

เหตุการณ ์ วสท.	จดัท�าบญุเลีย้งพระ	9	รปูทีอ่าคาร	วสท.	เพือ่เป็นสริมิงคล	 

และจดัพธิรีดน�า้ขอพรวศิวกรอาวุโส	โดยมีกรรมการ	เจ้าหน้าที่	 

และสมาชิก	 วสท.	 ร่วมงาน	 ช่วงบ่ายมีการบรรยายพเิศษ	 

เรือ่ง	“ASEAN	Economic	Community	(AEC):	ภัยคุกคาม	

หรือโอกาสของวิศวกรไทย”	โดย		

	 1.	 นายสุวัฒน์	เชาว์ปรีชา	

	 	 นายก	วสท.

	 2.	 นายพิสิฐ	พุฒิไพโรจน์	

	 	 นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

	 3.	 นายณัฎฐวุฒิ	อุทัยเสน	

	 	 บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดิเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	

	 4.	 ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ	

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 รศ.ดร.พิชัย	ปมาณิกบุตร	ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ	วสท.	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

	 หลังจากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2554	 โดยนายสุวัฒน์	 เชาวน์ปรีชา	 นายก	 วสท.	 

นายธเนศ	วีระศิริ	 เลขาธิการ	และนายทศพร	ศรีเอี่ยม	เหรัญญิก	รายงานผลการด�าเนินงาน	และสถานะ

ทางการเงนิในปี	2554	แก่สมาชกิ	วสท.	โดยมกีรรมการ	สมาชกิเข้าร่วมประชมุ	และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 

จ�านวนมาก

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2555

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคม	ีวสท.	จดัการบรรยายพเิศษ 

เรื่อง	 “กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด	 และเติบโตอย่างยั่งยืน 

ของอตุสาหกรรมไทยถงึปี	2025”	โดยนายกานต์	ตระกลูฮนุ	 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เครือซเีมนต์ไทย	บริษทั	ปูนซเิมนต์ไทย	 

จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นองค์ปาฐก	เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห ์

ในการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย	

	 เพื่อให้นักธุรกิจ	ข้าราชการ	และนักบริหารระดับสูงในวงการอุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

สถานที	่ โรงแรมโซฟิเทล	เซนทาราแกรนด์	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2555
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

มิถุนายน พ.ศ. 2555

เหตุการณ์ 	 นายธเนศ		วรีะศริ	ิ	เลขาธกิาร	วสท.		ร่วมโครงการ	เปิดตวั	 

“ใบอนุญาตยิ้ม”	 กับกรุงเทพมหานคร	 โดยมีหน่วยงาน 

ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนโครงการ	 ส�าหรับโครงการ 

ใบอนญุาตยิม้	จะเริม่ด�าเนนิการในวันที	่12	สงิหาคม	2555	 

เพือ่ร่วมฉลองวนัพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่65	ฉบบัท่ี	3	เดือนพฤษภาคม-มถุินายน	

พ.ศ.	2555

วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายา	

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	

เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2555	

และทรงเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 12	 

กรกฎาคม	 2555	 ยังความปลาบปล้ืมแก่คณะกรรมการ	

และเจ้าหน้าที่	วสท.	เป็นอย่างยิ่ง	งานวิศวกรรมแห่งชาติ	 

จัดระหว่างวันที่	12-15	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	มีทั้งส่วน 

การอบรมสัมมนา	 และนิทรรศการ	 มีกิจกรรมมากมาย	 

เช่น	 ร้านหนังสือ	 วสท.	 จ�าหน่ายเอกสาร	 ต�าราวิชาการ 

ด้านวิศวกรรม	 บูธคลินิกช่าง	 ให้บริการค�าปรึกษาด้าน

วิศวกรรมแก่ประชาชน	 โดยวิศวกรอาสา	 ฟรี	 กิจกรรม	

Super	 Engineer	 การมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่กรรมการ	

วสท.	รวมถงึเปิดตัวการสร้างองค์พระวษิณกุรรม	ในโอกาส	

วสท.	ครบรอบ	70	ปี		

สถานที	่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2555



304 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
เหตุการณ	์ วสท.	ได้จัดพิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม	(ในโอกาส

ครบรอบก่อตั้งสมาคมครบ	70	ปี	ในวันที่	30	พฤศจิกายน	 
พ.ศ.	 2556)	 โดยได้รบัความเมตตาจากพระเทพภาวนาวิกรม	 
(เจ้าคณุธงชยั)	วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร	เป็นประธาน 
ฝ่ายสงฆ์	 และพระเกจิอาจารย์จากวัดต่าง	 ๆ	 มานั่งปรก
ปลุกเสกในพิธี	ดังนี้

	 	 พระสมทุรวชริะโสภณ	วดับ้านแหลม	จงัหวดัสมทุรสาคร
	 	 พระครูภาวนาโสภณ	วัดป่าธรรมโสภณ	จังหวัดลพบุรี
  พระอาจารย์ขาว	กตปญุโญ	วดัสาวชะโงก	จงัหวดัฉะเชงิเทรา
	 	 พระสรภาณโกศล	วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
	 ประธานฝ่ายฆราวาส	 ได้รับเกียรติจาก	 พล.อ.อ.ก�าธน	 

สินธวานนท์	 องคมนตรี	 โดยมีพิธีพระสงฆ์สวดสุมไฟ	 
และการถวายเพลพระสงฆ์	 9	 รูป	 พิธีบวงสรวง	 และพิธ ี
เททองหล่อ	 ตามล�าดับ	 ซึ่งมีกรรมการ	 วสท.	 เจ้าหน้าที	่
สมาชิก	วสท.	และผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก	ส�าหรับ 
มวลสารทีน่�ามารวมหล่อองค์พระวษิณกุรรม	ท่านอาจารย์ 
สุชาติ	รัตนสุข	กรุณาน�ามวลสารมาให้ในการหล่อองค์พระ 
วิษณุกรรม	 จากนครวัด	 ประเทศกัมพูชา	 ซึ่งเป็นชิ้นส่วน

	 ทองแดงส่วนหน้าอกของพระอินทร์	 (ช่วง	 ปี	ค.ศ.	1080-1181)	ตามประวัต	ิพระอินทร	์ เป็นเทวดาองค์หนึ่ง 
ในพระคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ประเทศอินเดีย	 ถือเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม	 และเป็นเทพเจ้า 
แห่งพายฝุนฟ้าคะนอง	ในประหตัถ์ขวาทรงอาวธุ	“สายฟ้า”

สถานที	่ โรงหล่อพระตรีมูรติ
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2555

วันพุธที่ 22  สิงหาคม พ.ศ. 2555
เหตุการณ	์ คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ร่วมกบั 

กระทรวงอุตสาหกรรม	 และ	 วสท.	 จัดการบรรยาย 
พิเศษเรื่อง	“ทางเลือก	ทางรอด	ของโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมีความเส่ียงภัยสูง”	 เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
แนวความคดิ	 เพือ่หาแนวทาง	และมาตรการป้องกนัแก้ไข
อบุติัภยั	และวางแผนประเมนิความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม	

	 	 	 ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงาน 
	 	 ที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	

สถานที	่ อาคารนานาชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2555
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับสภาวิศวกร	 แถลงการณ์เรื่อง	 ความร่วมมือ 

กันในเรื่องต่าง	ๆ 	เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวหน้า	 

และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	และประเทศชาติ	ดังนี้

	 1.	 ร่วมมอืกนัพัฒนาวชิาชพีด้านวศิวกรรมเพ่ือรองรับการ 

	 เปิดการค้าเสรี	ปี	พ.ศ.	2558

	 2.	 ประสานความร่วมมอืในการให้ความเหน็ด้านวิชาการ 

	 แก่สาธารณะ	กรณีเกิดภัยพิบัติ	

	 3.	 สร้างมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมส�าหรับประเทศไทย	

	 4.	 บรกิารสมาชกิท้ังสององค์กรให้มีประสทิธภิาพมากขึน้	

	 5.	 ประสานความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมด้าน 

	 การต่างประเทศในฐานะตัวแทนด้านวิศวกรรมของ 

	 ประเทศไทย

	 ผู้ร่วมแถลงการณ์	

	 1.		นายสุวัฒน์		เชาว์ปรีชา		 นายก	วสท.

	 2.		นายไกร		ตั้งสง่า		 อุปนายก	วสท.

	 3.		นายธเนศ		วีระศิริ		 เลขาธิการ	วสท.	

	 4.		ดร.กมล		ตรรกบุตร		 นายก	สภาวิศวกร							

สถานที	่ โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	กรุงเทพฯ

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2555

วันเสาร์ที่ 20 ถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	 วสท.	 จัดโครงการ	 “เครือข่าย

วิศวกร	ครั้งที่	6”	 (Engineering	University	Network	

6	 :	 EUN	 6)	 เพื่อน�านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ทั่วประเทศเข้าร่วมท�ากิจกรรมสร้าง

เครือข่ายวิศวกรในอนาคต	การศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า	และ 

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน�้าเฉลิมพระเกียรติ	 

ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และค่ายฝึก

การรบพิเศษแก่งกระจาน	

สถานที	่ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 65	ฉบับที่	 5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2555



306 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	โดย	ผศ.ดร.วรรณสริ	ิ	พนัธ์อไุร	 

ประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์	 วสท.	พร้อมด้วย	 

นายประสงค์		ธาราไชย	อดีตนายก	วสท.	ประจ�าปี	พ.ศ.	 

2551-2553	 นายเยี่ยม	 จันทรประสิทธิ์	 ประธานสาขา

วิศวกรรมเคมี	 และคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์	 วสท.	

ร่วมกับ	 วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 1	 (จังหวัดเชียงใหม่)		

	 โดย	รศ.ดร.เสริมเกียรติ	จอมจันทร์ยอง		ประธานสาขาภาคเหนือ	1	และนายไพบูลย์	ภู่เจริญ	ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	 และประธานมูลนิธิอีซูซุร่วมเป็นเกียรติในพิธ ี

ส่งมอบ	“อาคารเรยีนมลูนธิกิลุม่อซีซู	ุวศิวกรรมสถานอปุถัมภ์	3”	และน�าเงินบริจาคสมทบทุนสร้างร้ัวสนาม

เดก็เล่น	และอปุกรณ์การเรยีน	อปุกรณ์กฬีา	เคร่ืองใช้อปุโภคบริโภค	แก่น้อง	ๆ 	โรงเรียนหนองสมณะ		อ�าเภอ

ป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษา

สถานที	่ จังหวัดเชียงใหม่	

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2555

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พร้อมด้วย 

พระองค์เจ้าศรรีศัม์ิ	พระวรชายาฯ	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 

ให้	นายสวุฒัน์	เชาว์ปรีชา	นายก	วสท.	พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

กองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกฎุราชกมุาร	 

น�านสิติ	นกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ชั้นปีสุดท้ายทีม่ผีล 

การเรยีนด	ี และสอบได้เป็นท่ีหนึง่ของคณะวศิวกรรมศาสตร์

	 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ	และเอกชน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2554	จ�านวน	27	คน	และ	พ.ศ.	2555	จ�านวน 

35	คน	และผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัโครงการประกวดต�าราดเีด่น	ประจ�าปีพทุธศกัราช	2554	จ�านวน	1	คน	เข้าเฝ้าฯ	 

รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	 และโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย 

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

สถานที	่ วังศุโขทัย	

ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	65	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2555
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอาทิตย์ที่ 16 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	วสท.	ร่วมประชมุ	Conference	of	ASEAN	 

Federation	 of	 Engineering	 Organizations	 2012	

(CAFEO	30)		ในหวัข้อ	“Advantage	of	the	Integration	

of	 Engineering	 Services	 for	 Least	 Developed	

ASEAN	 Member	 Countries”	 โดยมีผู ้ร่วมประชุม 

จากประเทศสมาชกิหลายร้อยคน	ในการประชมุนี	้นอกจาก 

จะมีการน�าเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว	ยังมีการประชุม 

ของคณะกรรมการ	AFEO,	YAFEO	และมีการมอบรางวัล 

ให้แก่บคุคล	และองค์กรทีท่�าประโยชน์แก่วงการวิศวกรรม	 

รวมถึงมีการประชุมกลุ่มความร่วมมืออื่น	ๆ	อีกด้วย

สถานที	่ กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	65	ฉบับท่ี	6	เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	

พ.ศ.	2555

รายงานประจ�าปี	2555
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310 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส	 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ

จัดกิจกรรมคลินิกช่าง	และคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์		
วสท.	จัดกิจกรรม	EIT	High	Tea	ครั้งที่	1	ประจ�าเดือน
มกราคม	2556		โดยได้รับเกยีรติจากนายประสงค์	ธาราไชย	 
อดีต	นายก	วสท.	มาเล่าประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม	 
และเทคนคิการเลือกผู้รับเหมา	ให้กบัวศิวกร	และประชาชน

	 ที่สนใจ	ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์สุดท้ายของแต่ละเดือน
สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	 วสท.	 จัดสัมมนาพิเศษ

เรื่อง	“บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย	สู่ความเป็นผู้น�า 
ในระดบัภมูภิาค”	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.ชัชชาต	ิสทิธพินัธุ	์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	บรรยายในหวัข้อ	“แนวทาง 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศด้านการขนส่ง”	 
และเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับด้าน

	 โลจิสติกส์	 ร่วมเสวนาหัวข้อ	 “โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ”	 และ	 “เมืองอาเซียน”	 รวมถึงประโยชน์
ของวิศวกรที่จะได้รับเมื่อมีการเข้าสู่	AEC	มีผู้ร่วมสัมมนากว่า	130	คน	

สถานที	่ ห้องสัมมนา	กรมการขนส่งทางบก	กรุงเทพฯ
ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพ	ีวสท.	จดั	“การแข่งขนั 

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี”	 เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต	
นักศึกษา	 ได้แสดงความคิดเห็นจากการแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมปฐพี	 และฐานราก	 และสร้างเครือข่ายของ
วิศวกรปฐพีรุ่นใหม่	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	 มูลนิธิ
ศาสตราจารย์	ดร.ชัย	มุกตพันธุ์

สถานที	่ 	 ห้องประชุมอาคาร	วสท.
ที่มา 		 	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	

พ.ศ. 2556
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ นางสาวอรญัญา	ขาวสวุรรณ	ผูจ้ดัการส�านกังาน	วสท.	ลงนามบนัทกึข้อตกลงการจดัอบรม	และสอบเพือ่รบั

การรบัรองในระดบัอาเซยีน	หลกัสูตร	“ผู้จัดการพลังงานระดับอาเซียน”	กบั	The	International	Copper	

Association	SOUTHEAST	ASIA	โดย	Mr.	Jean-Marc	Alexandre	AEMAS	Country	Manager

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ คณะกรรมการจดัสร้างพระวษิณกุรรม	ในโอกาสครบรอบ	

70	ปี	วสท.	เข้าตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระวิษณุ

กรรมเพื่อจะน�ามาประดิษฐาน	ณ	อาคาร	วสท.	 เนื่องใน

โอกาสครบรอบ	70	ปี	ใน	พ.ศ.	2556

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่66	ฉบบัที	่1	เดือนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2556	

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	ศ.ดร.สชุชัวร์ี		สวุรรณสวัสดิ	์

นายก	 วสท.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 

น�านิสิต	 นักศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ชั้นปีท่ี	 4	 ท่ีมี 

ผลการเรียนดี	 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	 3.60	 และ 

สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์	จากสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	จ�านวน	37	คน	และผู้ได้รับรางวัลการประกวดต�ารา 

ดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2555-2556	จ�านวน	2	คน	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเหรยีญ 

รางวัลเรียนดี	 และโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ของกองทุนเพ่ือการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 

ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556



312 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดท�าบุญเลี้ยงพระ	9	 รูปที่อาคาร	 วสท.	 เพื่อเป็น

สิริมงคล	 และจัดพิธีรดน�้าขอพรวิศวกรอาวุโส	 เน่ืองใน 

เทศกาลสงกรานต์	 ในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 

“พลงังานประเทศไทยในอนาคต”	โดยนายทองค�า	ปิยธรีวงศ์	 

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 และ

พล.อ.อ.ก�าธน	 สินธวานนท์	 องคมนตรี	 และอดีตนายก	

วสท.	 ได ้ให ้ข ้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้พลังงาน 

ในประเทศไทย	และการประกอบวชิาชพีของวศิวกรอย่าง

ซื่อสัตย์แก่สมาชิก	วสท.	การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	

พ.ศ.	2555	แถลงผลการด�าเนินงาน	และสถานะทางการ

เงินในปี	 พ.ศ.	 2555	 แก่สมาชิก	 วสท.	 โดย	 นายสุวัฒน	์

	 เชาว์ปรีชา	นายก	วสท.	นายไกร	ตั้งสง่า	อุปนายก	คนที่	1	นายธเนศ	วีระศิริ	เลขาธิการ	และนายทศพร	

ศรีเอี่ยม	เหรัญญิก	โดยมีกรรมการ	และสมาชิกเข้าร่วมประชุม	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจ�านวนมาก	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2556	

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	วสท.	ร่วมกบัสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย	จัดสัมมนาเรือ่ง	

“เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้าตาม	มอก.	ใหม่	และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่”

สถานที	่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2556

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ วสท.	 ส่งผู้แทนร่วมตรวจสอบสะพานรัตนโกสินทร์	 (สะพานแขวน	 200	 ปี)	 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 

ที่ลวดสลิงขาดท�าให้สะพานพังมีผู้บาดเจ็บ	 และเสียชีวิต	 ร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 โดยเป็นการตรวจสอบ

สาเหตุเบื้องต้น

สถานที	่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2556
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันองัคารที่ 8 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกบั	ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แห่งชาต	ิครัง้ที	่18	เรือ่ง	“วศิวกรรมโยธาเพือ่การตอบสนอง 

ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

สถานที	่ โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา			 วศิวกรรมสาร	ปีที	่66	ฉบบัที	่3	เดือนพฤษภาคม-มถุินายน	

พ.ศ.	2556

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย	วสท.	

จัด	“การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย	ครั้งที่	

4”ภายใต้หัวข้อ	 “วิศวกรรมความปลอดภัยกับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน”

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่66	ฉบบัที	่3	เดือนพฤษภาคม-มถุินายน	

พ.ศ.	2556

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่	โลหการ	และปิโตรเลียม	วสท.	จัดการบรรยายพิเศษ

เรื่อง	“วิกฤติความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	ความท้าทายของ	ปตท.สผ.”

สถานที	่ โรงแรมเซนทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2556

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	ร่วมกับ	Association	 

of	Geotechnical	Society	 in	East	Asia	 (AGSSEA)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี	และฐานราก	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และคณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์	 (TUTG)	 วสท.	 จัดการบรรยาย

พิเศษเรื่อง	“ประสบการณ์ทางธรณีวิศวกรรม	การก่อสร้างอาคาร	และโครงสร้างพื้นฐานในหิน”

สถานที	่ โรงแรม	เอส	ซี	ปาร์ค

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2556
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

เสดจ็พระราชด�าเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายา	ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกฎุราชกมุาร	ทรงประกอบพิธเีทวาภเิษกพระวษิณุกรรม	 
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์	 (วสท.)	และผูป้ระกอบอาชีพวิศวกรรม	 
ยังความปลาบปลื้มแก่คณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 วสท.	 
และเป็นอย่างยิ่ง	อนึ่ง	วสท.	จะมีอายุครบ	70	ปี	ในวันที่	
30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	ในการนี้	วสท.	จึงได้จัดสร้าง 
รูปหล่อพระวิษณุกรรมขนาดเท่าครึ่งของตัวคนจริง	 เพือ่ 
เชิญไปประดิษฐานที่อาคาร	 วสท.	 เนื่องจากตั้งแต่ก่อตั้ง 
วสท.	เมือ่	พ.ศ.	2486	ยงัไม่เคยมกีารสร้างพระวษิณกุรรม 
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก	 ที่จัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมขึ้น	
เพื่อฉลองการก่อตั้ง	วสท.	ครบรอบ	70	ปี	และได้จัดสร้าง
ขนาดต่าง	ๆ 	ให้สมาชกิ	ผู้ทีป่ระกอบวชิาชพีทางวศิวกรรม
หรือทางช่าง	 ตลอดจนบุคคลทั่วไป	 ได้มีโอกาสเชิญไป 
สักการบูชา	 เป็นที่เคารพ	 และยึดถือตั้งมั่นเชิงสัญลักษณ์	 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับความแม่นย�าเทีย่งตรง	การไม่เอนเอยีง 
ในการท�างาน	 ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีดีของวิศวกร	 หรือช่าง 
โดยทั่วไป	ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล	
ช่างไทยแขนงต่าง	 ๆ	 ให้ความเคารพพระวิษณุกรรม	 
หรือเรียกอีกชื่อว่า	 พระวิศวกรรม	 ในฐานะครูช่าง	 หรือ
เทพแห่งวศิวกรรมของไทย	เป็นระยะเวลามายาวนานแล้ว

สถานที	่ พระอุโบสถ	วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ที่มา 		 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	วาระปี	พ.ศ.	2557-2559	โดยนายกุมโชค	

ใบแย้ม	 ประธานฯ	ท�าการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง	 มีนายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	 นายก	 วสท.	 นายธเนศ	 วีระศิริ	
เลขาธิการ	 วสท.	นายเยี่ยม	จันทรประสิทธิ์	 ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี	 วสท.	และผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมเป็น
สักขีพยาน	เวลา	9.20	น.	และท�าการนับคะแนนเสร็จสิ้นเมื่อเวลา		19.30	น.	และประกาศผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	วาระปี	พ.ศ.	2557-2559	ทางเว็บไซต์	วสท.

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556



315
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัย 

การปกครองท้องถิน่	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	 โดยนายสุวัฒน์	 
เชาว์ปรชีา	นายก	วสท.	และรศ.ดร.ศภุวฒันากร	วงศ์ธนวสุ	 
คณบดวีทิยาลยัการปกครองท้องถิน่	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	 
โดยมีแนวทางความร่วมมือ	ดังนี้

	 ข้อที่	1		หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือกันในการพัฒนา 
	 	 ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

	 ข้อท่ี	2	 หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมในด้านการพัฒนาศักยภาพ	บุคลากรท้องถิ่น 
ข้อที่	3	 หน่วยงานทัง้สองจะร่วมมอืกนัในการจดักจิกรรมส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพี	วศิวกรควบคมุ 
  สาขาวศิวกรรมโยธาระดบัภาควิีศวกรพเิศษ	ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ	สาขาวศิวกรรมโยธา 
	 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่การขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

	 ข้อที่	4		หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ	เช่น	การวิจัย	การจัดอบรม	 
	 	 การจัดสัมมนา	 การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งสองหน่วยงาน 
	 	 ให้แก่ชุมชน	และท้องถิ่น

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556

วันพุธที่ 4 ถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า	 วสท.	 ร่วมกับ 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์	 และสมาคมอนุรักษ์ดินและน�้าโลก	 ร่วมกัน
จดัการประชุมวิชาการวศิวกรรมแหล่งน�า้แห่งชาต	ิครัง้ที	่5	 
ภายใต้หัวข้อ	 “องค์ความรู้แบบสหวิทยาการส�าหรับการ
จดัการภัยพบัิติน�า้”	ซึง่มผีูส้นใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	 
นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ	และสินค้าด้านวิศวกรรมแหล่งน�้า	และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สถานที	่ โรงแรม	เลอเมอริเดียน	เชียงราย	รีสอร์ท	จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2556



316 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ วสท.	 รับมอบเครื่องหมายความสามารถในการท�างาน 

ในอากาศ	ประเภทสือ่สารเป็นกติติมศกัด์ิ	มอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณ	 และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ	 จากกรม

สือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ทหารอากาศ	เนือ่งในโอกาสที	่วสท.	

ให้การสนับสนุน	 และท�าคุณประโยชน์แก่กรมสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ	

สถานที	่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

เหตุการณ	์ ผศ.ปรีชาวงศ์	 วิทวัส	 ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส�ารวจ	 วสท.	 น�าคณะอนุกรรมการสาขา

วิศวกรรมส�ารวจ	 และประชาชนผู้สนใจศึกษาดูงาน	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	 ส่วนต่อขยายสัญญา 

ที่	1	(หัวล�าโพง-สนามไชย)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2556

วันพุธที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ ์ คณะอนกุรรมการเครอืข่ายวิจยัและวิชาการ	ในคณะกรรมการ 

สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ	วสท.	ร่วมสนบัสนนุการจดัประชมุ 

วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ	ประจ�าปี	2556	(IE	 

Network	Conference	2013)	จดัเสวนาเรือ่ง	“การตพีมิพ์ 

งานวิจัยลงในวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล	

ISI”	 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ซึ่งมีผลงานวิจัยสาขา

	 วิศวกรรมอุตสาหการ	 ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ 

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง	 และมีผู้เข้าร่วมฟังเสวนากว่า	

100	คน

สถานที	่ โรงแรม	เอ-วัน	เดอะ	รอยัล	ครูส	พัทยา		จังหวัดชลบุรี			

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2556
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการ	วสท.	โดยนายสวุฒัน์	เชาว์ปรชีา	นายก	วสท.	 

เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์วศิวกรแห่งอาเซยีน	10	ประเทศ	 
ครั้งที่	 31	 (Conference	 of	 ASEAN	 Federation	 of	 
Engineering	 Organizations	 (CAFEO	 31)	 จ�านวน 
ผู ้เข ้าร่วมประชุม	 500	 คน	 เพ่ือส่งเสริมสมานฉันท	์ 
ความเข้าใจ	 และความร่วมมือ	 ตลอดจนแลกเปล่ียนองค์
ความรู้	และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม	และการพัฒนาประเทศ	และจัดพิธีมอบรางวัลแก่วิศวกรของ
ประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย	

สถานที	่ กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	6	เดือนธันวาคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2556

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
เหตุการณ	์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายา	 

ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกุมาร	เสดจ็ 
เป็นประธานในพธีิเปิดงานวศิวกรรมแห่งชาต	ิ 2556	 และ 
ทรงเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า	เมื่อวันพุธที่	13	พฤศจิกายน	
2556	ยงัความปลาบปลืม้แก่คณะกรรมการ	และเจ้าหน้าที่
เป็นอย่างยิ่ง

สถานที	่ อาคารชาเลนเจอร์	ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม	อิมแพค	เมืองทองธานี
ที่มา  	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหตุการณ	์ วสท.	จัดงานครบรอบ	70	ปี	 วสท.	 โดยช่วงเช้ามีพิธีการ 

บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม	(พิธีพราหมณ์)	พร้อมท�าพิธี 
เปิดป้ายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	 
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ร่วมแสดงความยินดี 
มากมาย	 หลังจากนั้นได้มีพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	 9	 รูป	 
ที่ห้องประชุมชั้น	6	และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างาน	วสท.	 
(ในวาระ	 พ.ศ.	 2554-2556)	 ที่ช่วยงาน	 วสท.	 โดยเป็น
ลักษณะจิตอาสา	 แบ่งปันความรู ้	 และประสบการณ	์ 
โดยไม่มีค่าตอบแทน	หรือเบี้ยประชุมใดๆ	

ที่มา  	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556



318 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ วสท.	 จัดงานกาล่าดินเนอร์	 ฉลองครบรอบ	 70	 ปีอย่าง 

ยิ่งใหญ่	โดยมีนิทรรศการผลงานเด่น	ๆ	ในแต่ละทศวรรษ 

ที่ผ่าน	และได้มีพิธีมอบรางวัล	“วิศวกรผู้ท�าคุณประโยชน ์

ให้กบั	วสท.”	ให้แก่		พล.อ.อ.ก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตร	ี

และอดีตนายก	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2556

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ ดร.วิชา	 จิวาลัย	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรม

ส�ารวจ	วสท.	และอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สภาวศิวกร	 

ได้รบัเชิญเป็นวทิยากรบรรยายในงานสมัมนา	“ช่างส�ารวจ 

สู่ประชาคมอาเซียน”	 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมช่างส�ารวจ	

งานนี้มีบุคลากรในสายวิชาชีพส�ารวจให้ความสนใจ 

เข้าร่วมสัมมนาจ�านวนมาก	 นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที ่

คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมส�ารวจ	วสท.	 ได้เปิด

ประตูความรู้สู่สายวิชาชีพนักส�ารวจ	

สถานที	่ โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	66	ฉบับที่	6	เดือนธันวาคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2556

พ.ศ. 2556

เหตุการณ	์ จัดท�าหนังสือ	“เจ็ดทศวรรษ	วสท.”	เพื่อรวบรวมประวัติ	

วสท.	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 รวมถึงประวัติศาสตร์ 

ทางวิศวกรรม	การเปลี่ยนแปลง	จุดเปลี่ยนทางวิศวกรรม

ในประเทศไทย	รวมถงึชวีประวตัขิองปชูนยีบคุคลในวงการ 

วิศวกรรมศาสตร์

ที่มา	 หนังสือเจ็ดทศวรรษ	วสท.	

รายงานประจ�าปี	2556
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ ศ.ดร.สชุชัวร์ี	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	น�าคณะกรรมการ

อ�านวยการ	วสท.	ประชมุหารอืร่วมกบักรรมการสภาวศิวกร	

ในการด�าเนินงานร่วมกันของสององค์กร	 พร้อมกันนี	้ 

ดร.กมล	ตรรกบุตร	นายก	สภาวิศวกร	มอบกระเช้าแสดง

ความยินดีกับคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ชุดใหม่

สถานที	่ ห้องประชุมสภาวิศวกร

ที่มา 		 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2557

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	อุปนายกคนที่	3	และประธาน

กรรมการต่างประเทศ	 วสท.	 และ	 ดร.ธีรธร	 ธาราไชย	

กรรมการ	วสท.	เป็นผู้แทน	วสท.	ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน

จาก	 Construction	 Association	 of	 Bhutan	 (CAB)	

ประเทศภูฏาน	 ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน	 และเจรจา

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ ์

ด้านการก่อสร้างร่วมกับประเทศไทย

สถานที	่ โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	กรุงเทพฯ

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2557

วันศุกร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วสท.	จัดอบรมเรื่อง	

“มาตรฐานการตดิต้ังทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	รุ่นที	่1”	 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวนมาก

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2557

พ.ศ. 2557



320 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ นายปราการ	กาญจนวตี	และ	ดร.	ชวลติ	ทสิยากร	ทีป่รกึษา

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 วสท.	 เป็น

ตัวแทน	วสท.	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรับทุนโครงการ

ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัย	และพัฒนากิจการ

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(ประเภทที่	1)

สถานที	่ ห้องวิภาวดี	บอลรูม	ซี	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ การประชุม	4	สมาคมวิชาชีพ	ครั้งที่	1/2557	โดยมีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดประชุมครั้งนี้	มีสมาคมเข้าร่วมประชุม	ได้แก่	วสท.	สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	และสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

แก่คณะกรรมการอ�านวยการชุดใหม่	วสท.	ในโอกาสรับต�าแหน่งวาระปี	พ.ศ.	2557-2559		ซึ่งรศ.สิริวัฒน์	

ไชยชนะ	เลขาธิการ	วสท.	เป็นผู้แทนรับมอบ

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ ผศ.ดร.คมสัน	 มาลีสี	 ประธานคณะกรรมการสมาชิก

สมัพนัธ์	และ	ผศ.ดร.วทิติ	ปานสุข	ประธานคณะกรรมการ 

ยุววิศวกร	 วสท.	 ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	 คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ประจ�าปีการศึกษา	2556	 เพื่อ 

แนะน�า	วสท.	ให้นักศึกษาได้รู้จัก	พร้อมแนะน�าแนวทาง 

ในการศึกษาต่อหรือท�างาน	 มีการให้โอวาทแก่นักศึกษา	

	 โดย	 ศ.ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และด�ารงต�าแหน่งนายก	วสท.	

ผู้เข้าร่วม 	 400	คน

สถานที	่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ วสท.	แถลงข่าวแก่สือ่มวลชน	ให้ความเหน็เชงิวชิาการด้าน

วิศวกรรม	 กรณีอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี	 (บางพลี)	

ถล่มขณะก่อสร้าง	พร้อมแนะน�าผูบ้รหิารโครงการก่อสร้าง	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุ	 

เพิ่มความปลอดภัยในการท�างานป้องกันเกิดเหตุซ�้าสอง	 

และแนะน�าโครงการอืน่ปฏบัิตติามมาตรฐานอย่างเคร่งครดั

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.			

ที่มา 		 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2557

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ วสท.	ส่งผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบท่ีเกดิเหต	ุRegulating	Well	 

ระเบิด	 ที่ต�าบลบางพระ	 อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี		

หลังจากท�าการทดสอบการใช้งานเป็นคร้ังแรก	 ส่งผลให้ 

เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน	 และรถยนต์บริเวณ 

ใกล้เคียง

สถานที	่ ต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี		

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2557

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ	 วสท.	 จัดงาน

มอบโล่พระราชทานรางวัล	 “วิศวกรเกียรติคุณ”	 ให้กับ

บุคคล	และองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์กับประเทศทางด้าน

วิศวกรรม	 ซึ่งเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภูมพิลอดลุยเดช	เนือ่งในปีมหามงคล 

ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ	84	พรรษา	พ.ศ.	2555

สถานที	่ ห้องแกรนด์ฮอลล์	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี	กรุงเทพฯ

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 67	 ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2557



322 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

เหตุการณ	์ คณะกรรมการสทิธแิละจรรยาบรรณ	วสท.	น�าบคุคล	และคณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	เป็นผู้แทนพระองค์ฯ	ในพิธีพระราชทานโล่รางวัลวิศวกรเกียรติคุณ	9	สาขา

สถานที	่ ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	53

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ จัดท�าสูจิบัตรวิศวกรเกียรติคุณตามรอยพระบาท	จ�านวน	 

1,000	เล่ม	และวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	และรางวลัวศิวกรเกยีรติคณุ	 

9	สาขา	ซึง่จัดแสดงในนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สถานที	่ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	54

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	วสท.	น�านิสิตนักศึกษาเรียนดี	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	เข้าเฝ้าฯ	โดย	ศ.ดร.สชัุชวีร์	สวุรรณสวสัดิ์	 

นายก	 วสท.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 

เพือ่การศกึษาและวจิยัทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ฯ	น�านิสิต 

นกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	ทีม่ผีลการเรยีนดี	 

มคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า	 3.60	และสอบได้เป็นทีห่นึง่

	 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	จากสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐั	และเอกชน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	จ�านวน	37	คน	 

เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	 และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดต�าราดี

เด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2555-2556	จ�านวน	2	คน	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2557
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ ์ วสท.	ร่วมกบัสภาวิศวกร	แถลงข่าว	“ภยัพิบตัจิากไฟไหม้บ่อขยะกบัแนวทางการป้องกนั	และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม 

อย่างยั่งยืน”

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2557

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดนิ	และอโุมงค์	(TUTG)	วสท.	จดัการบรรยายพเิศษเรือ่ง	“โครงข่ายอโุมงค์ส่งน�า้	 

และการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 และมุมมอง 

ต่อการพฒันาโครงข่ายอโุมงค์ส่งน�า้	รวมถงึเผยแพร่	เทคนคิการซ่อมแซมอโุมงค์ส่งน�า้	โดยได้รับการสนบัสนนุ

การจัดงานจาก	บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดิเวลล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2557

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ จัดเสวนาเรื่อง	“คอร์รัปชันในงานวิศวกรรม	เงื่อนไขหลัก 

ในการปฏริปูประเทศ”	โดย	นายประมนต์	สธุวีงศ์	ประธาน 

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน	(ประเทศไทย)	และ	ดร.สิรลิกัษณา	 

คอมันตร์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ปปช.	ด�าเนินรายการ 

โดย	ศ.ดร.สุชชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.	และการ 

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2556	แถลงผลการด�าเนินงาน	 

และสถานะทางการเงินในปี	พ.ศ.	2556	แก่สมาชิก	วสท.	 

โดยนายสุวัฒน์	 เชาว์ปรีชา	 (นายก	 วสท.	 วาระปี	 พ.ศ.	 

2554-2556)	นายธเนศ	วีระศิริ	(เลขาธิการ	วาระปี	พ.ศ.	 

2554-2556)	และนายทศพร	ศรีเอี่ยม	(เหรัญญิก	วาระปี	 

พ.ศ.	2554-2556)	โดยมกีรรมการ	สมาชกิเข้าร่วมประชมุ	 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 หลังจากนั้น	 ศ.ดร.สุชัชวีร	์ 

สุวรรณสวัสดิ์	 นายก	 วสท.	 คนปัจจุบัน	 (วาระปี	 พ.ศ.	 2557-2559)	 ได้แถลงนโยบายของคณะกรรมการ 

ชุดใหม่	ที่จะด�าเนินต่อเนื่องไปภายใต้	“ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย	เพื่อรับใช้สังคม”

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2557



324 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ วสท.	จดัแถลงข่าว	“แผ่นดินไหว	6.3	รกิเตอร์	ทีอ่�าเภอพาน	 

จังหวัดเชียงราย”	 เนื่องจากท�าให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพย์สิน	ถนน	และสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง	และเกี่ยวข้อง

กับงานด้านวิศวกรรมด้วย

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 67	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2557

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ์ 	 ผูแ้ทน	วสท.	ร่วมกบั	วสท.	สาขาภาคเหนอื	1	และสภาวิศวกร	 

เข้าตรวจสอบความเสยีหายจากแผ่นดนิไหว	ในอ�าเภอพาน	 

จงัหวดัเชียงราย	 ได้แก่	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์	 

โดยให้ความเหน็ว่าไม่มปัีญหาด้านโครงสร้าง	และให้ความ 

มัน่ใจกับผูบ้ริหารโรงพยาบาลว่าสามารถใช้การได้	หลังจาก 

การรื้อถอนวัสดุตกแต่งที่หลุดออกมา	 และได้ตรวจสอบ

ความเสียหายท่ีโรงพยาบาลพาน	 โรงพยาบาลแม่ลาว	 

บ้านสันกันแฮ้ว	 วัดอูปแก้ว	 วัดไตรมัคคาราม	 ซ่ึงได้ให้ 

ค�าแนะน�า	การแก้ไข	ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านโครงสร้าง

ภายนอก	 และให้ข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่กับศูนย์

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาต	ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ท่ีได้จัดวิศวกร	

และนักศึกษาคณะวิศวกรรมเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่

ได้รับความเดือดร้อน	 และอีกคณะได้เข้าตรวจสอบ

โครงสร้าง	ความเสียหายที่วัดร่องขุ่น	พร้อมให้ค�าแนะน�า

ด้านวิศวกรรม	

สถานที	่ อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	23



325
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 19	

ภายใต้หัวข้อ	 “วิศวกรรมโยธากับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”	(Civil	Engineering	and	ASEAN	Economic	

Community)	 จัดโดย	 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรม

โยธา	 และคณะกรรมการกลางจัดการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดย

การสนับสนุนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 จากสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ

สถานที	่ โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคิด

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	64

วันศุกร์ที่ 16 ถึง วันจันทร์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ์ 	 วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 1	 จัด	 “โครงการวิศวกรอาสา	 ช่วยเหลือกรณีเกิดแผ่นดินไหว”	 ร่วมกับ	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 จังหวัดเชียงราย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลล้านนา	 เขตพื้นที่เชียงราย	 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	บริษัท	วีแอนด์	พี	เอ็กซแพนด์	เมททรัล	จ�ากัด	โยธาธิการ

จังหวัดเชียงราย	อุตสาหกรรมเชียงราย		บริษัท	ฤทธา	จ�ากัด	และสภาวิศวกร

สถานที	่ ห้องประชุมใหญ่		อาคารศูนย์วิทยบริการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เขตพื้นที่เชียงราย

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	45

วันเสาร์ที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับสภาวิศวกร	 เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นไหว	 และส่งวิศวกรอาสาลงพื้นที่

ตรวจสอบความเสียหาย	 และให้ค�าแนะน�ากับประชาชน

ในหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว	

ในจังหวัดเชียงราย

สถานที	่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	จงัหวดัเชยีงราย

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่3	เดือนพฤษภาคม-มถุินายน	

พ.ศ.	2557



326 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ เสวนาเรื่อง	 “จาก	 3.5	 แสนล้าน	 สู ่ข้อเสนอเร่งด่วน 

การบริหารจัดการน�้าประเทศไทย”	 ระดมสมองรวบรวม

ข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	 เพื่อหาข้อสรุป	และจัดท�าเป็นข้อเสนอ

เร่งด่วนที่เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรม	และน�าเสนอ

ต่อ	คสช.	ส�าหรับประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการ

	 ด้านการบริหารการจัดการน�้า	ป้องกันอุทกภัย	และภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต		

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	24

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เหตุการณ์ 	 แถลงข่าว	“วสท.	รวมใจไทย...กู้ภยัแผ่นดินไหว	นวตักรรม

ต้นแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว”	 จากวิกฤติภัยพิบัติ 

แผ่นดนิไหว	6.3	รกิเตอร์	ครัง้รนุแรงท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ไทย	 

เมื่อวันที่	 5	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 ท�าให้โรงเรียนพาน

พทิยาคม	โรงเรยีนแม่ลาววทิยาคม	โรงเรยีนโป่งแพร่วทิยา	

	 และโรงเรยีนธารทองวทิยา	ได้รบัความเสยีหายอย่างหนกั	

	 ไม่สามารถใช้ในการเรยีนการสอนได้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงมพีระกรุณาธิคณุ	 

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์	เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม	โดยมีพระกระแสรับสั่งให้	 

วสท.	ออกแบบ	และเป็นทีป่รกึษาในการก่อสร้าง	วสท.	จึงได้เตรียมสร้างนวตักรรมโรงเรียนต้นแบบ	โดยการ 

ออกแบบ	และก่อสร้าง	โดยใช้เทคโนโลยีทนัสมยัด้วย	“โครงแกงแนงเยือ้งศนูย์”	และก�าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รับแรงเฉือน	เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวส�าหรับอาคารโครงสร้างเหล็ก	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	25

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการวชิาการวศิวกรรมความปลอดภยั	วสท.	 

ร่วมกับ	 โครงการปริญญาโท	 สาขาวิชาวิศวกรรมความ

ปลอดภยั	(ภาคพิเศษ)	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	สมาคมวนิาศภยัไทย	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

 และบริษัท	 นิปปอน	 เคมิคอล	 จ�ากัด	 จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ	 ครั้งที่	 5	 (5th 

National	 Safety	 Engineering	 Conference)	 ภายใต้หัวข้อ	 “วิศวกรรมความปลอดภัยกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่สากล	(Safety	Engineering	towards	International	Industrial	Development)	

สถานที ่ ห้องประชมุชัน้	2	อาคาร	E12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2557

 
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เหตุการณ	์ วสท.	 เข้าดูการทดสอบก�าลังรับน�้าหนักของพื้นอาคาร 

ที่มีผลกระทบจากผนังบันไดพังถล่มขณะก่อสร้าง	 และ 
กระแทกพืน้	ท�าให้เกิดการแตกร้าว	ภายหลังจากทีไ่ด้ท�าการ 
ซ่อมแซมแล้ว	 จึงจัดให้มีการทดสอบการรับน�้าหนัก	 เพื่อ 
ความมัน่ใจในความปลอดภยัส�าหรบัการใช้อาคาร	ซึง่เป็น 
ข้ันตอนสดุท้ายของการตรวจสอบเชงิลึก	โครงสร้างอาคาร
ทีเ่กดิการวบิตั	ิสถาบนัแพทย์จกัรีนฤบดินทร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยัมหดิล

สถานที	่ สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2557

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
เหตุการณ	์ คณะกรรมการยุววิศวกร	วสท.		ได้ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ	Asia	and	Pacific	Young	

Researchers	and	Graduates	Symposium	คร้ังท่ี	6	(YRGS2014)	ซ่ึงสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร	 
(SIIT)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ	และมีผู้ร่วมจัดงาน	ได้แก่	 	Asian	Concrete	Federation	
(ACF)	สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย	และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที	่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	61

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร	 กระทรวงคมนาคม	 (สนข.)	 ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)	และสมาคม
วิชาการ	และเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส	จัดเสวนาเรื่อง	“พัฒนา

ระบบขนส่งรางของประเทศไทย	ท�าอย่างไร?”

สถานที	่ ห้องประชุมยงยุทธ	สาระสมบัติ	ชั้น	5	อาคารส�านักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2557



328 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร	ครั้งที่	1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	

สถานที	่ อาคารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	62

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ บรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	มอบรถกระบะ	

TOYOTA	HILUK	จ�านวน	2	คัน	 ให้แก่	วสท.	 เพื่อใช้ใน

โครงการวิศวกรอาสา	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2557

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ ลงนามบนัทกึความร่วมมือด้านวชิาการวศิวกรรมงานทาง	

ระหว่าง	วสท.	โดยศ.ดร.สชุชัวร์ี	สวุรรณสวสัด์ิ	นายก	วสท.	

และกรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม	 โดยนายชัชวาลย์	 

บุญเจริญกิจ	 อธิบดีกรมทางหลวง	 จะร่วมมือกันในทาง

วิชาการด้านการอบรม	 การพัฒนาส่งเสริม	 วิจัย	 ด้าน

วิศวกรรมงานทาง	 ให้เจริญก้าวหน้า	 เป็นประโยชน์ 

ต่อสังคมส่วนรวม

สถานที	่ กรมทางหลวง

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	5	 เดือนกันยายน-ตุลาคม	

พ.ศ.	2557

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

เหตุการณ์ 	 งานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์	ดร.ชัย	 	มุกตพันธุ์	แก่	รศ.ดร.วันชัย	 เทพรักษ์	พร้อมการบรรยายพิเศษ

เรื่อง	“การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึกในกรุงเทพฯ”	จัดโดย	มูลนิธิศาสตราจารย์	ดร.ชัย	มุกตพันธุ์	

ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	

สถานที	่ โรงแรม	เซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว	กรุงเทพ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	66	



329
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด	 6.3	 ริกเตอร์	 เมื่อวันที	่ 

5	พฤษภาคม	2557	ท�าให้อาคาร	บ้านเรือน	และวัดต่าง	ๆ 	 

ได้รับความเสียหาย	 คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร 

ระดบัสงู	รุน่ท่ี	1	จากสถาบันการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรม	 

และการลงทุน	ได้รวบรวมเงินจากนักศึกษา	วธอ.	รุ่นที่	1	

มอบเงินให้กบั	วสท.	จ�านวน	5	ล้านบาท	เพ่ือจัดสร้างอาคาร

อเนกประสงค์	วัดดงมะเฟือง	เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

แผ่นดินไหว	 และอุตสาหกรรมชุมชน	 พร้อมทั้งมอบเงิน	

550,000	บาท	สมทบทุนส�าหรับการบูรณะวัดดงมะเฟือง	 

คณะนกัศกึษา	วธอ.	รุน่ที	่1	น�าโดย	นายสวุจัน์	ลปิตพลัลภ	 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธานนักศึกษา	 

ได้ลงพื้นที่วางศิลาฤกษ์	 และเปิดโครงการก่อสร้างอาคาร 

อเนกประสงค์	 วัดดงมะเฟือง	 ต.จอมหมอกแก้ว	 อ.แม่ลาว	 จ.เชียงราย	 และส่งมอบเงินจ�านวนข้างต้นให	้

ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.	เพื่อด�าเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ต่อไป

สถานที	่ อาคารอเนกประสงค์	วัดดงมะเฟือง	ต.จอมหมอกแก้ว	อ.แม่ลาว	จ.เชียงราย

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2557

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 ในคณะกรรมการ 

สาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 จัดงานแสดงเทคโนโลยี	 และ 

การประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1	 (National	

Exhibition	 and	 conference	 of	 Geotechnical	

Engineering	Society	of	Thailand)	เพือ่ส่งเสรมิถ่ายทอด 

ความรูท้ัง้ทางทฤษฎ	ีและทางปฏบิติัในงานวศิวกรรมปฐพี	 

เปิดเวทีให้บุคลากรวิชาชีพ	 ผู ้ประกอบการ	 และผู้รับเหมาก่อสร้างได้มาพบกัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง	 ถ่ายทอด	 และระดมข้อคิดเห็นระหว่างบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน

วศิวกรรมปฐพ	ีเสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่พฒันางานวศิวกรรมปฐพขีองประเทศไทย	และระหว่าง

ประเทศ	ตลอดจนเพือ่ให้เกดิการเช่ือมต่อระหว่างงานวจิยั	งานปฏบิติัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวชิาชีพ	สงัคม	

และเศรษฐกิจ

สถานที	่ โรงแรมสุโกศล

ที่มา 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	5	เดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2557



330 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 10 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

เหตุการณ ์ ศ.ดร.สชัุชวร์ี	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	พร้อมคณะกรรมการ	 

วสท.	เข้าร่วมงานการประชมุสมาพนัธ์วศิวกรแห่งอาเซยีน	

คร้ังท่ี	 32	 (Conference	 of	 ASEAN	 Federation	

of	 Engineering	 Organization	 2014	 (CAFEO	 32)	 

เพ่ือประชมุ	และแลกเปล่ียนความรู้	ประสบการณ์ด้านงาน

วิศวกรรมในภูมิภาคอาเซียน

สถานที	่ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์

ที่มา 		 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2557

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	ฯ	ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์

เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายาฯ	 เสดจ็แทนพระองค์	 ไปทรงเปิดงาน	 

วิศวกรรม’	57	และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ

สถานที	่ ศูนย์ประชุม	และนิทรรศการไบเทค	บางนา

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่67	ฉบบัที	่6	เดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม	

พ.ศ.	2557

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ	์ วสท.	 แถลงข่าว	 เรื่อง	 “ถอดรหัส...กรณีดิเอทัส	 เปิดมาตรฐานการรื้อถอนอาคารของไทย	ท�าอย่างไรให้

ปลอดภัย”

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	67	ฉบับที่	6	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2557

รายงานประจ�าปี	2557



331
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 ผู้แทน	วสท.	 เข้าร่วมประชุมกับส�านักงานราชเลขานุการ 

ในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี 

และผูแ้ทนโรงเรยีนพานพทิยาคม	โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม	

โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา	 โรงเรียนธารทองวิทยา	 (ป่ารวก)	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จท�าพิธ ี

วางศลิาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารเรยีนพระราชทาน	ทัง้	4	โรงเรยีน	พร้อมลงพืน้ทีด่คูวามคบืหน้าในการก่อสร้าง	 

วางแผนในการถวายรายงานที่เกี่ยวกับรูปแบบ	วิธีการก่อสร้างอาคาร	และรูปแบบบริหารโครงการต่อไป	

สถานที่ 	 ห้องประชุม	โรงเรียนพานพิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	20

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสดจ็ 

วางศลิาฤกษ์อาคารเรยีนพระราชทานต้านแผ่นดนิไหว	 และ 

ทอดพระเนตรนิทรรศการ	 และแบบจ�าลองอาคารของ	 

4	 โรงเรียน	 ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว	 ได้แก	่

โรงเรียนพานพิทยาคม	โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม	โรงเรียน

ธารทองวิทยา	และโรงเรียนโป่งแพร่พิทยา	โดยมีพระราช

ประสงค์ให้	 วสท.	 ด�าเนินการออกแบบอาคารดังกล่าว	

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง	

สถานที่ 	 โรงเรียนพานพิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	21

พ.ศ. 2558



332 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 การแถลงข่าว	“แนวคดิอาคารเรยีนพระราชทาน	ต้นแบบ

อาคารต้านแรงแผ่นดินไหวแห่งแรกในประเทศไทย”	 

เพื่อที่จะสามารถต้านแรงแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นซ�้า

ในอนาคตได้	 	คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี	พ.ศ.	2559	

ส่วนการควบคุมงานจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก	 วสท.	 

ให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	21

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 การแถลงข่าว	 “ข้อสรุปการแก้ปัญหากรณีเขื่อนแม่สรวย	 

ทีเ่กิดความเสียหายต้ังแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหว”	ภายหลงั

จากการเกดิแผ่นดนิไหว	เมือ่วนัที	่5	พฤษภาคม	2557	นัน้	

ชาวบ้านก็มีการตรวจพบการรั่วซึมของตัวเขื่อนแม่สรวย	

จนเป็นสาเหตุท�าให้ชาวบ้านในละแวกนั้น	 เกิดความวิตก

กังวล	ไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยในอนาคต	วสท.	จึงได้จัด

แถลงข่าว	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	21

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2558

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	ศ.ดร.สชุชัวีร์		สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	 

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา 

และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร		น�านสิติ	 

นักศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	ทีม่ผีลการเรยีนดี	

	 มคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า	3.60	และสอบได้เป็นทีห่นึง่ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	จากสถาบนัอดุมศกึษา

ทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2557	 จ�านวน	35	คน	และผู้ได้รับรางวัลการประกวดต�าราดีเด่น 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557		จ�านวน	2	คน		เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	

และโล่ประกาศเกียรติคุณ	ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	และคณะกรรมการ	วสท.	จ�านวน	8	คน	รบัพระราชทาน

เข็มที่ระลึก	

สถานที	่ วังศุโขทัย	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	หน้า	31

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 วสท.	 ลงนามความร่วมมือกับ	 องค์การขนส่งมวลชน

กรงุเทพ	(ขสมก.)	ด้านวชิาการ	และวชิาชพีวศิวกรรม	ดงันี้

	 1.	 ให้การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการให้ความร่วมมอื 

	 ด้านความรับผิดชอบทางสังคม	(CSR)

	 2.		ให้การสนบัสนนุวชิาการด้านวศิวกรรมความปลอดภยั	 

	 และที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสาร	 ขสมก.	 ประกอบด้วย 

	 การส่งเสริม	และการพัฒนาวิชาชีพ	รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรด้านความปลอดภัย	 

	 และยานยนต์

	 3.		ให้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างทั้งสององค์กร	เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

	 สูงสุดในการปฏิบัติงาน

	 4.		ให้การสนับสนุน	และพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีใหม่	และนวัตกรรมในอนาคตของรถโดยสาร	ขสมก.

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	22

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 จัดสัมมนาเรื่อง	 

“เหลก็ก่อสร้าง	:	มาตรฐานใหม่	และแนวทางการออกแบบ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”	สนับสนุนโดย	บริษัท	ทาทา	

สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

สถานที่ 	 โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	

กรุงเทพฯ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	61



334 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ	์ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์	วสท.	ได้น�า 

วิศวกรผู้สนใจ	 ลงพ้ืนที่เข้าเย่ียมชม	 โครงการรถไฟฟ้า 

สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย	 สัญญาท่ี	 2	 ช่วงสนามไชย	 -

ท่าพระ	ของ	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

สถานที	่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย	 สัญญาที่	 2	

ช่วงสนามไชย	-	ท่าพระ

ทีม่า 		 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 68	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2558

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 การประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี	2557”	เพือ่รายงานผลงาน 

ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	โดย	ศ.ดร.สชุชัวร์ี	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	 

วสท.	รศ.สิริวฒัน์	ไชยชนะ	เลขาธกิาร	วสท.	และผศ.ศกัดิช์ยั	 

สกานุพงษ์	 เหรัญญิก	 วสท.	 และจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง	 

“ระบบ	COST	เพือ่ความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้าง”	โดย

นายกลิุศ	สมบติัศริิ	ผู้อ�านวยการ	ส�านกังานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	24

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

เหตุการณ	์ วสท.	ร่วมกับ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

ลาดกระบัง	 และการบินไทย	 แถลงข่าว	 “ความร่วมมือ

กู้ภัยแผ่นดินไหวเนปาล”	 โดยเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรม	และภัยพิบัติ	ไปประเทศเนปาล	เพื่อช่วยเหลือ

ด้านการตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหาย

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 68	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2558
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558   

เหตุการณ์ 	 วสท.	 ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ร่วมต้านแผ่นดินไหว	

ณ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทรายขาว	 จังหวัดเชียงราย	

พร้อมกันนี้ได้ท�าพิธีมอบ	 และเปิดอาคารเรียนรู ้งาน

วศิวกรรมแผ่นดนิไหว	ให้แก่	นายก	อบต.	ทรายขาว	เพ่ือใช้ 

เป็นสาธารณประโยชน์ในการเรยีนรูเ้รือ่งแผ่นดนิไหวต่อไป	

สถานที่ 	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทรายขาว	จังหวัดเชียงราย

ทีม่า	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	24

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์   การแถลงข่าว	“วเิคราะห์ความเสยีหายแผ่นดนิไหวในเนปาล	 

และแผนความร่วมมือด้านวิศวกรรม	 ไทย-เนปาล”	 และ 

ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 (สจล.)	 ส่งทีม

ส�ารวจลงพื้นที่	 และให้ความช่วยเหลือทางวิศวกรรม	 

ที่นครกาฎมาณฑุ	 ประเทศเนปาล	 ซึ่งถือว่าเป็นทีมงาน

ด้านวศิวกรรมชดุแรกของโลก	ทีไ่ด้ลงพ้ืนทีใ่นประเทศเนปาล	และผู้แทนจากหลักสูตรผู้น�าประกาศนยีบัตร	 

ผูน้�ายคุใหม่ในระบอบประชาธปิไตย	(ปนป.1)	สถาบันพระปกเกล้า	มอบให้แก่	วสท.	จ�านวน	102,000	บาท	

เพื่อน�าไปช่วยเหลือชาวเนปาล	ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวอีกด้วย	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	25

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์  	 ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.	และ	รศ.สิริวัฒน์	

ไชยชนะ	เลขาธกิาร	วสท.	เป็นผูแ้ทน	วสท.	มอบเงนิสมทบ

ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวเนปาล	 โดยมี	

ม.ล.ปนัดดา	ดิศกุล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	

เป็นผูแ้ทนรฐับาลรบัมอบเงนิ	จ�านวน	300,000	บาท	โดยได้

จากการจ�าหน่ายเสือ้	วสท.	“Pray	For	Nepal”	เงนิบรจิาค 

จากสมาชกิ	และการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง	ๆ

สถานที่ 	 ตึกนารีสโมสร	ท�าเนียบรัฐบาล

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	25



336 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน

การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	ระหว่างกรมทรพัยากรน�า้	 

กบั	วสท.	เพือ่สร้างเจตนารมณ์ร่วมกนัในการจดัท�าข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	 

โดยนายจตุพร	บุรุษพัฒน์	 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	 และ	

ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.	มี	รศ.ดร.บัญชา	

	 ขวัญยืน	รองประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า	วสท.	และนายนิวัติชัย	คัมภีร์	รองอธิบดี

กรมทรัพยากรน�้า	ร่วมเป็นพยาน	

สถานที	่ ห้องริมชล	กรมทรัพยากรน�้า	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	25

วันพฤหัสบดีที่ 28 ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย	 วสท.	 ร่วมกับมูลนิธิ	 ดร.พิชนี	 โพธารามิก	 แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

ในจังหวัดจันทบุรี	ได้แก่	โรงเรียนบ้านซากไทย	และโรงเรียนวัดพลวง		

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	59

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์

(วสท.)	และ	การประปานครหลวง	(กปน.)	ลงนามบันทึก

ความเข้าใจ	 เพื่อจัดการศึกษา	และวิชาการทรัพยากรน�้า	

และการประปา	

สถานที ่ ห้องประชมุ	606	ชัน้	6	ส�านกังานใหญ่	การประปานครหลวง

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	26

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 คณะอนุกรรมการแหล่งน�้า	วสท.	รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ	ประจ�าปี	2557	ในงาน	SVN	

Awards	 ประจ�าปี	 2557	 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 

ภายในเนื้อแท้ของการด�าเนินกิจการ	 และเชิดชูองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์	 สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม	 

โดยมีนายอานันท์	ปันยารชุน	อดีตนายกรัฐมนตรี	เป็นผู้มอบโล่รางวัล	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	68
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกบั	สภาวศิวกร	จดัสมัมนาเรือ่ง	“กรณแีผ่นดนิไหวในประเทศไทย-เนปาล	และการออกแบบอาคาร 

โครงสร้างเหลก็ต้านแรงแผ่นดนิไหว”	และลงพ้ืนท่ีดูงานการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานต้านแผ่นดนิไหว

สถานที	่ โรงเรียนธารทองวิทยา	จังหวัดเชียงราย	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	26

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย	 จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย 

แห่งชาติ	ครั้งที่	6	“วิศวกรรมความปลอดภัยกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วย	PSM”	

สถานที่ 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน								

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	97

วันพุธที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการยุววิศวกร	 ได้น�า	 “ห้องจ�าลองการสั่นจาก

แรงแผ่นดินไหว”	 ไปแสดงพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ 

ในงานการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	20	

สถานที	่	 โรงแรมเดอะซายน์	พัทยาเหนือ	จังหวัดชลบุรี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	61

วันพุธที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 20	 ภายใต้หัวข้อ	 “วิศวกรรมโยธากับการก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	(Civil	Engineering	Moving	towards	ASEAN	Economic	Community)	

จัดโดย	คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	และคณะกรรมการกลางจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แห่งชาติ	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา	 และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

สถานที่ 	 โรงแรมเดอะซายน์	พัทยาเหนือ	จังหวัดชลบุรี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	61
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 การแถลงข่าว	“วิเคราะห์สาเหตถุนนทรดุ	พร้อมแนะแนวทางการแก้ไข”	กรณถีนนเลยีบคลองทรดุเสยีหาย

หนกัในพืน้ท่ี	จงัหวดัสระบุร	ีจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และจงัหวดัปทมุธาน	ี	พบว่าภาวะแล้งทีร่นุแรง	และ

ยดืเยือ้	ท�าให้น�า้ในแม่น�า้คคูลองลดเหลอืน้อยมาก	ท�าให้ถนนเลยีบแม่น�า้คคูลองมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความ

เสียหาย	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	26

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 การแถลงข่าว	 “ความมั่นคงของเข่ือนในวิกฤติภัยแล้ง”	 

สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน	 โดยมกีารประชมุผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านวิศวกรรมปฐพี	 วิศวกรรมเขื่อน	 วิศวกรรมแหล่งน�้า	 

พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เป็นผู ้ดูแลเขื่อน	 ได้แก่	

กรมชลประทาน	และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

แถลงต่อสื่อมวลชน	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	26

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 ผู้แทน	วสท.	ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ	ศกึษาปัญหา	และให้ค�าแนะน�า	 

จากกรณีรถพ่วงบริการน�าเที่ยวของสวนสัตว์ขอนแก่น 

เกิดอุบัติเหตุ	(เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558)	ท�าให ้

มีผู้เสียชีวิต	 และบาดเจ็บจ�านวนมาก	 ตามค�าร้องขอของ

สวนสัตว์ขอนแก่น	

สถานที	่ จังหวัดขอนแก่น	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	27

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ	์ ดร.วัชรินทร์	 กาสลัก	 อุปนายก	 วสท.	 และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและ 

วิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

น�าคณะกรรมการ	วสท.	ได้แก่	ศ.ดร.ปิติ	สุคนธสุขกุล	กรรมการอ�านวยการ	ผศ.พิศิษฐ์	แสง-ชูโต	กรรมการ
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บริหารกองทุนฯ	 ดร.อัญชลี	 แสงซ้าย	 กรรมการ	 และเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 และ 
เจ้าหน้าที่	 วสท.	 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล	แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 
ในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	68	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2558

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 บรรยายพเิศษเรือ่ง	“ระบบราง	...	ก้าวส�าคญัของประเทศไทยในการพฒันาเมอืง”	โดย	พล.อ.อ.ประจนิ	จัน่ตอง	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 วสท.	 ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	 โดยการสนับสนุนของ 
สภาวิศวกร		

สถานที	่ โรงแรม	สวิสโฮเต็ล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	27

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ลงพื้นท่ีส�ารวจเพื่อวิเคราะห์สภาพอาคารแฟลต 

ดนิแดง	เพือ่ให้ข้อมลูเชิงเทคนิคตามหลกัวชิาการแก่ชมุชน	 
และผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ที	่ ซึง่การส�ารวจนีเ้ป็นการส�ารวจเบือ้งต้น	 
และจะด�าเนนิการตรวจวเิคราะห์ทางวศิวกรรมอย่างละเอยีด 
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อท่ีจะได้น�าข้อมูลที่ได้ในเชิงลึก 
มาอธิบายให้แก่ผู ้อยู ่อาศัยได้รับรู ้ถึงข้อมูลความจริง 
ตามหลักวิชาการต่อไป	

สถานที่ 	 แฟลตดินแดง
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	28

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 การเสวนาพิเศษ	 เรื่อง	 “ประชาชนจะอยู่อย่างปลอดภัย 

ได้อย่างไรด้วยงานวิศวกรรม”	 และการสัมมนาพิเศษ
ภายใต้หัวข้อเรื่อง	 “วิศวกรรมกับงานป้องกันการก่อ
วินาศกรรม”	 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย
องค์กรที่เข้ามาแบ่งปันความรู้กัน	ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	28
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พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 ให้การต้อนรับ	 และ 

จัดประชุมร่วมกับนายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 ดร.วีระชัย	 
วีระเมธีกุล	และคณะ	เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ร่วมกันในห้วข้อ	“การยกระดับวชิาชพีวศิวกรรม”	เร่ืองการ 
ยกระดบัวชิาชพีวศิวกร	ความจ�าเป็นของการพฒันาประเทศ	 
การพัฒนาศักยภาพ	 ข้อเสนอแนะ	 และสิ่งที่ต้องการ

	 สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	
สถานที่ 	 ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	29

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	 
และผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน	 
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 ได้ทรงมีพระกระแส
รับสั่งให้	 วสท.	ด�าเนินการออกแบบอาคารเรียนหลังใหม่
ท่ีสามารถต้านทานแผ่นดินไหว	 เพ่ือทดแทนอาคารเรียน

	 ที่เสียหายจากแผ่นดินไหว	จังหวัดเชียงราย	เข้าเฝ้าฯ	และถวายรายงานความคืบหน้า	
สถานที่ 	 ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	29

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.	พร้อมด้วย	รศ.สิริวัฒน์	ไชยชนะ	เลขาธิการ	วสท.	ลงพื้นที่ส�ารวจ

ทาวน์เฮ้าส์	จงัหวดัปทมุธาน	ีและได้รับความช่วยเหลือจาก	สจล.	ท่ีอาสาช่วยในเร่ืองของการเก็บตัวอย่างดนิ	 
วัดระดับการทรุดตัวของบ้านแต่ละหลัง	 รวมถึงกรมโยธาธิการจะร่วมช่วยในการส่งทีมเจาะส�ารวจดิน 
ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณกลุ่มอาคารที่อาจเกิดปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง	และจะได้แก้ไขได้ตรงจุดต่อไป	

สถานที่ 	 ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	29

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 คณะอนุกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์	จัดสัมมนาเรื่อง	“มาตรฐานดาตาเซนเตอร์”	(National	Data	

Center	Standard)		ร่วมกับ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	และสมาคมนักวิจัย	
สถานที่ 	 อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	88
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วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เหตุการณ์ 	 จดังาน	“6	รอบ	วสท.	มนิมิาราธอน”	ชงิถ้วยพระราชทาน	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เพื่อ 
ฉลองครบ	6	รอบ	ในการก่อตั้ง	วสท.		(30	พฤศจิกายน	 
2486)	 และส่งเสริมให้สมาชิก	 และวิศวกรได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน	โดยจัดการแข่งขันเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	3,	6	และ	
12	กิโลเมตร	

สถานที่ 	 สวนหลวง	ร.9
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	30

วันอาทิตย์ที่ 22 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                
เหตุการณ์ 	 การประชุม	 CAFEO	 ครั้งท่ี	 33	 (33rd	 Conference	 of	

ASEAN	Federation	of	Engineering	Organizations	
2015)	เพือ่เป็นโอกาสในการน�าเสนอผลงานทางวศิวกรรม	
และเป็นช่องทางความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัย
และการด�าเนินการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งเป็นการ
ประชุมภายใต้หัวข้อ	 “The	 Lights	 to	 Bytes	 ASEAN	
Engineering	Evaluation	&	Future	Challenges”	

สถานที่ 	 เมืองปีนัง	ประเทศมาเลเซีย
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	56

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ 	 จัดงานสัมมนานิทรรศการ	และเฉลิมฉลอง	เนื่องในวาระ 

ครบ	6	รอบ	(72	ปี)	ของการก่อตัง้สมาคม	โดยมนีทิรรศการ	 
และการเสวนา	 “ประเทศไทย	 vs	 ภัยพิบัติ	 ปี	 2559	 ...	 
คนไทยพร้อมหรอืยงั”	จากวทิยากรผู้เชีย่วชาญด้านภยัพิบติั	 
รวมท้ังกิจกรรมคลินิกช่าง	 ที่ได้วิศวกรอาสา	 มาช่วยให้ 
ค�าปรกึษากบัประชาชน	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	และในช่วงเยน็ 
เป็นงานเฉลิมฉลอง	 Gala	 Dinner	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
ผู้ที่ให้การสนับสนุน	วสท.	มาโดยตลอด	

สถานที่ 	 ห้องคอนเวนชั่น	ชั้น	22	โรงแรมเซนทารา	แกรนด์	แอท	
เซ็นทรัลเวิลด์		

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	30



342 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ 	 วสท.	และกรมทางหลวง		จดังานแถลงข่าว	“ความร่วมมือ	

ในการเดินหน้าโครงการน�าร่องยกระดับความปลอดภัย

ของถนนทางหลวงหมายเลข	4	(วงัมะนาว-หวัหนิ-อทุยาน 

ราชภักด์ิ)	 ช่วงปีใหม่”	 ชี้จุดอันตราย	 ต้ังเป้าลดอุบัติเหต	ุ

20%	 เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือตามบันทึกความ 

ร่วมมือ	 (MOU)	 ด้านวิชาการวิศวกรรมงานทางระหว่าง

กรมทางหลวง	กบั	วสท.	เพือ่ใช้เป็นต้นแบบในการยกระดบั	 

และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ

ในอนาคต	 เป็นการช่วยลดความสูญเสียจากการเกิด

อุบัติเหตุ	 และประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการ

เดินทางยิ่งขึ้น	 และเตรียมความพร้อมของประเทศไทย

ในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม	 และโลจิสติกส์

ของอาเซียน		

สถานที่ 	 ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี	กรมทางหลวง	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	31

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

เหตุการณ	์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	ศ.ดร.สุชชัวร์ี	 สุวรรณสวสัดิ	์ 

นายก	 วสท.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ 

การศกึษาและวิจยัทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชปูถมัภ์	 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	น�านสิติ	 

นกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	ทีม่ผีลการเรยีนด	ี 

มคีะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต�า่กว่า	3.60	และสอบได้เป็นทีห่นึง่ 

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	 จากสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐั	 

และเอกชน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558	จ�านวน	37	คน	เข้าเฝ้าฯ	

รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69	ฉบับที	่1	เดือนมกราคม-กมุภาพันธ์	

	 พ.ศ.	2559
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกบั	กทม.	ตรวจสอบความปลอดภยัสถานบนัเทงิ

ก่อนปีใหม่	 โดยนายจุมพล	 ส�าเภาพล	 รองผู้ว่าราชการ

กรงุเทพมหานคร	ร่วมกบันางสาวบษุกร	แสนสุข	ประธาน

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้าน

อัคคีภัย	 วสท.	 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ	 ตามแผน

รณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน	 และสถานบริการ 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร	ปี	2559	เพื่อ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิต	 และทรัพย์สินของประชาชน	

ลดการสูญเสียให้เป็นศูนย์		

สถานที	่ ย่านสถานบันเทิง	RCA	ถนนจตุรทิศ	เขตห้วยขวาง

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2558	หน้า	31

รายงานประจ�าปี	2558



344 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ์  รศ.สิริวฒัน์	ไชยชนะ	เลขาธกิาร	วสท.	รศ.เอนก	ศริิพานชิกร	 
	 ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	พร้อมด้วย	ศ.ดร.อมร	 
	 พิมานมาศ	เลขาธิการ	สภาวิศวกร	เดินทางไปตรวจสอบ 
	 สถานที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างถล่ม	 สะพานข้ามแม่น�้า 
	 เจ้าพระยาแห่งใหม่สายอยธุยา-บางปะอนิ	และบางปะหนั- 
	 ปทุมธานี		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที	่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์	 
	 พ.ศ.	2559

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ์ 	 วสท.	และสภาวิศวกร	จัดแถลงข่าว	“กรณีเครนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาถล่ม”	สืบเนื่องจาก

วันท่ี	 5	 มกราคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 เกิดเหตุการณ์เครนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาถล่ม	 จังหวัด
พระนครศรอียธุยา	โดย	รศ.สริวิฒัน์		ไชยชนะ	เลขาธกิาร	วสท.	รศ.เอนก	ศริพิานชิกร	ประธานคณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	ดร.กมล	ตรรกบุตร	นายกสภาวิศวกร	และ	ศ.ดร.อมร	พิมานมาศ	เลขาธิการ
สภาวิศวกร

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา			 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกับ	สภาวศิวกร	จดัโครงการสมัมนาเร่ือง	“กรณศึีกษา	 
 เครน	Launching	truss	ถล่มในระหว่างก่อสร้างสะพานที	่ 
	 จ.พระนครศรีอยุธยา”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายกมล	 
	 ตรรกบุตร	 นายกสภาวิศวกร	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน		 
	 สืบเนื่องจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้า 
	 เจ้าพระยาถล่ม	เมือ่วนัที	่5	มกราคม	ทีผ่่านมา	วสท.	จึงจัด 
	 สัมมนาเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ	 ให้ได้รับความรู ้
	 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	ๆ	ได้อย่างถูกต้องต่อไป
สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์	 
	 พ.ศ.	2559

พ.ศ. 2559
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 29 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม และวันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ และวันพฤหัสบดีที่ 11 ถึง 

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ วสท.	 สาขาภาคเหนือ	 1	 ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏวิไลยอลงกรณ์	 จัดการอบรมเรื่อง	 “หลักสูตรกฎหมาย

ปกครอง	:	การปฏิบัติราชการ	1	รุ่นที่	1”	

สถานที	่ โรงแรมธาริน	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	80	

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ 	 ศ.ดร.สชุชัวีร์	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	น�าทมีคณะกรรมการ 

วสท.	ร่วมกนัแถลงข่าว	“สรปุผลการเข้าตรวจสอบอาคาร

ไฟไหม้ที่ซอยนราธิวาส	18”	โดยผู้เข้าร่วมแถลงเป็นผู้ที่ได้

เข้าไปร่วมตรวจสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่	7	กุมภาพันธ์	2559	

ประกอบด้วย	 รศ.สิริวัฒน์	 ไชยชนะ	 เลขาธิการ	 วสท.	

นางสาวบุษกร	 แสนสุข	 ประธานสาขาวิศวกรรมความ

ปลอดภัย	วสท.	และ	รศ.ดร.นันทวัฒน์	จรัสโรจน์ธนเดช	

หวัหน้าภาควชิาวิศวกรรมโยธา	สถาบนัเทคโนโลยพีระเจ้า

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2559

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ 	 วสท.	น�าโดย	ศ.ดร.สชุชัวร์ี	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	และ

รศ.สริวิฒัน์	ไชยชนะ	เลขาธกิาร	วสท.	เข้าร่วม	“พธิลีงนาม 

ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมกรณี 

การเกดิอบุตัภิยัทีเ่กีย่วกบัอาคาร”	ร่วมกบักรมโยธาธกิาร

และผังเมือง

สถานที	่ กรมโยธาธิการและผังเมือง	กระทรวงมหาดไทย 
ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69	ฉบบัที	่1	เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2559



346 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ วสท.	จัดแถลงข่าว	“ถอดบทเรียนกรณไีพโรเจน…แอโรซอล	 

อาคารเอสซีบี	 ปาร์ค”	 โดย	 ศ.ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 

นายก	วสท.	นางสาวบษุกร	แสนสุข	ประธานคณะกรรมการ 

สาขาวศิวกรรมความปลอดภัย	วสท.	นายวเิชยีร	บุษยบัณฑูร	 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย	 วสท.	

และนายเยี่ยม	 จันทรประสิทธิ์	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สาขาวิศวกรรมเคมี	และปิโตรเคมี	วสท.	โดย	วสท.	ได้ให ้

ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยของระบบอุปกรณ  ์

ดับเพลิง	 เพื่อเป็นบทเรียนในการรักษาความปลอดภัยใน

เหตุฉุกเฉิน	 และพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารขนาด

ใหญ่ต่อไป

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	55

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการยุววิศวกร	จัดกิจกรรม	“โครงการก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร	ครั้งที่	1”	

สถานที ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยสยาม

ที่มา  	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	97

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ 	 วสท.	 จัดงานท�าบุญเล้ียงพระ	 พร้อมกับพิธีรดน�้าด�าหัว	 

ขอพรวิศวกรอาวุโส	เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์	ปี	2559	

โดยได้รับเกียรติจากวิศวกรอาวุโส	 และอดีตนายก	 วสท.	

คณะกรรมการ	สมาชิก	รวมถึงเจ้าหน้าที่	วสท.	

สถานที ่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	 69	ฉบับที่	 2	 เดือนมีนาคม-เมษายน	

พ.ศ.	2559
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

เหตุการณ์  วสท.	จดัเสวนาในหวัข้อเรือ่ง	“ทศิทางธรุกจิพลงังาน	และ 

ปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน�้ามันตกต�่า”	 โดย	 นายวีรศักด์ิ	 

โฆษิตไพศาล	Chairman	of	the	Board	of	Directors	 

บริษัท	 เอ็ช	 เอ็ม	 ซี	 โปลีเมอส์	 จ�ากัด	 เป็นวิทยากร	 

หลังจากนั้นได้จัด	 “ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558”		

โดย	ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.	

รศ.สิริวัฒน์	 ไชยชนะ	 เลขาธิการ	 วสท.	 และ	 ผศ.ศักด์ิชัย	 สกานุพงษ์	 เหรัญญิก	 เพ่ือรายงานผลงานในปี 

ที่ผ่านมาให้แก่คณะกรรมการ	และสมาชิก	วสท.	ทั้งยังมีพิธีมอบรางวัลขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนโครงการ

ปรับปรุงอาคาร	วสท.	ด้านระบบความปลอดภัย	

สถานที่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา   วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	2	เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2559

วันอังคารที่ 24 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ ์ คณะกรรมการต่างประเทศ	วสท.	เข้าร่วมประชุม	“Mid-Term	AFEO	Program”	

สถานที ่ Hanoi	ประเทศเวียดนาม	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	92

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกับสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย	จัดแถลงข่าว 

ในหวัข้อ	“ลฟิต์ในอาคารของไทยได้มาตรฐานความปลอดภยั 

ในระดับสากลแล้วหรือ?”

สถานที ่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69	ฉบบัที	่3	เดือนพฤษภาคม-มถุินายน	

พ.ศ.	2559

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ 	 วสท.	จัดแถลงข่าว	เรื่อง	“การวิเคราะห์กรณีโรงแรมสยามบีชรีสอร์ท	เกาะช้าง	พังถล่ม”

สถานที ่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	3	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2559
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พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ์  วสท.	โดยนางสาวบษุกร	แสนสขุ	กรรมการอ�านวยการ	วสท.	 

เป็นผู้แทนน�าเงินที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก	และสิ่งของที่
จ�าเป็น	 ไปบริจาคแก่โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา	จังหวัด
เชียงราย	 ที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้	 (วันที่	 22	
พฤษภาคม	2559)	และผู้แทนจากบริษัท	เครื่องดับเพลิง
อิมพีเรียล	จ�ากัด	มอบเครื่องดับเพลิงให้แก่โรงเรียนด้วย

สถานที	่ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา	จังหวัดเชียงราย
ที่มา 		 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	69	ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	 

พ.ศ.	2559

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมความปลอดภยั	วสท.	ร่วมกบั 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร	 
จัดงานเสวนา	 “ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม	 (reunion)”	 
ซึง่จดัขึน้เพือ่รวมผูเ้ชีย่วชาญทางด้านงานตรวจสอบอาคาร	 
มาแลกเปลีย่นความคิดเหน็ทางด้านงานตรวจสอบอาคาร	 
ท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรม	 ที่ท�างานทางด้านความปลอดภัย
อาคารอยู่แล้วได้มีการเพิ่มพูนความรู้	 และเรียนรู้จาก

	 ประสบการณ์ตรง	ของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่รยีกได้ว่าเป็นแนวหน้า
ของประเทศอีกด้วย

สถานที	่ โรงแรมสวิสโซเทล	เลอคองคอร์ด	ถนนรัชดาภิเษก
ที่มา	 วศิวกรรมสาร	ปีที	่69		ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2559

 
วันอังคารที่ 28 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	21	
หัวข้อ	“วิศวกรรมโยธาสู่พรมแดนใหม่	และความท้าทาย
ในอนาคต”

สถานที	่ โรงแรม	บีพี	สมิหลา	บีช	สงขลา
ที่มา  	 วศิวกรรมสาร	ปีท่ี	69	ฉบบัที	่3	เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	

พ.ศ.	2559
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วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ คณะกรรมการต่างประเทศ	วสท.	ท�าความร่วมมือระหว่าง	EIT	&	MES	ส่งมอบเครื่องกรองน�้า	ให้กับพม่า		
สถานที	่ ด่านท่าขี้เหล็ก	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	92

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคค	ี 

และเปิดอาคารอเนกประสงค์ต้านแผ่นไหว	ณ	วดัดงมะเฟือง	 
อ�าเภอแม่ลาว	จงัหวดัเชยีงราย	ทีเ่สียหายจากแผ่นดินไหว	 
ปี	 พ.ศ.	 2557	 ด้วยการบริจาคของนักศึกษาหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	 และ
การลงทุน	(วธอ.	รุ่นที่	1)	โดย	วสท.	และมูลนิธิมดชนะภัย	 
ออกแบบ	 และควบคุมก่อสร้างจนส�าเร็จ	 เมื่อวันท่ี	 16	
กรกฎาคม	2559

สถานที	่ วัดดงมะเฟือง	อ�าเภอแม่ลาว	จังหวัดเชียงราย
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	59

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ รศ.ดร.วชัรนิทร์	กาสลกั	อปุนายก	วสท.	น�าคณะกรรมการ

อ�านวยการ	 และเจ้าหน้าที่	 วสท.	 เข้าถวายพระพรแด่
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เนือ่งใน 
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	60

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ วสท.	ลงพืน้ท่ีส�ารวจความเสยีหายอาคารเมเจอร์ซินเีพลก็ซ์	

ป่ินเกล้า	จากเหตเุพลงิไหม้	(เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม)	ร่วมกบั 
ส�านักการโยธา	 กรุงเทพมหานคร	 สภาวิศวกร	 กรมโยธา
ธิการและผังเมือง	 ส�านักงานเขตบางพลัด	 สภาสถาปนิก	
และสมาคมผูต้รวจสอบและบรหิารความปลอดภยัอาคาร	

สถานที	่ เมเจอร์ซินีเพล็กซ์	ปิ่นเกล้า
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	60



350 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ คณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ	 วสท.	

วาระปี	พ.ศ.	2560-2562	ท�าการเปิดหีบ	และนับคะแนน

การเลือกต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ	 วาระปี	 พ.ศ.	 

2560-2562	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	60

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	นายก	วสท.		รศ.สิริวัฒน์	ไชยชนะ	เลขาธิการ	วสท.	นางสาวบุษกร	แสนสุข	

ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย	วสท.	ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จัดการ

แถลงข่าวการจัดงาน	 “วิศวกรรมแห่งชาติ	 2559”	 ภายใต้ธีม	 “วิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะ”	 

ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่	25-26	พฤศจิกายน	2559	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

สถานที	่ ห้องบอร์ดรูม	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	60

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ 	 วสท.	จัดเทคนิคพิจารณ์	 เรื่อง	“มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม”	ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่	1	ซึ่งเป็น

ความร่วมมือกันระหว่าง	วสท.	และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2559

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	ร่วมแสดงความยินดีกับ	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายก	

วสท.	วาระ	ปี	พ.ศ.	2560-2562

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	61
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วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ์  วสท.	โดยคณะกรรมการต่างประเทศ	น�าโดย	รศ.ดร.สทุธศิกัด์ิ	 

ศรลมัพ์	อปุนายก	และประธานคณะกรรมการต่างประเทศ	
และประธานกลุ่ม	Disaster	Preparedness;	by	ASEAN	
Federation	 of	 Engineering	Organisation	 (AFEO)	 
จัดงานสัมมนา	“Engineering	Technology	and	Roles	
of	Engineers	on	Disaster	Management	in	ASEAN”

สถานที ่ ห้องประชุมชั้น	4	อาคาร	วสท.
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	

พ.ศ.	2559

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ รศ.สริวิฒัน์	ไชยชนะ	เลขาธิการ	วสท.	และ	รศ.เอนก	ศริพิานชิกร	ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	ร่วมกับ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง	 และกรุงเทพมหานคร	 เข้าตรวจสอบพื้นที่ระเบียงอาคารพาณิชย์พังถล่ม	 
ย่านตลาดประชานิเวศน์	1	พร้อมให้ค�าแนะน�าด้านวิศวกรรม	

สถานที	่ ย่านตลาดประชานิเวศน์	1
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	61

วันอังคารที่ 20 ถึง วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ	 “การประชุมวิชาการนานาชาติ	 The	 8th	 IEEE	 International	 Conference	 on	 

Management	 of	 Innovation	 and	 Technology	 Management	 (ICMIT	 2016)”	 หัวข้องาน	 
“STI-Based	Entrepreneurs	/	Start-up	and	Ecosystem	Development”	

สถานที	่ โรงแรมสวิสโซเทล	เลอคองคอร์ด	รัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	125

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพร่ีวมกบัมลูนธิศิาสตราจารย์	ดร.ชยั	มกุตพนัธุ	์จดั	“งานพธีิมอบรางวลั 

ศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 มุกตพันธุ์	 แก่รองศาสตราจารย์	 ดร.สุทธิศักด์ิ	 ศรลัมพ์”	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พร้อมฟังการบรรยายพิเศษเร่ือง		“วศิวกรรมปฐพีเพ่ือสังคม”		และงานประกาศ
เกียรติคุณในฐานะปูชนียบุคคลด้านวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทย	 แก่ศาสตราจารย์	 อรุณ	 ชัยเสรี	 และ 
รองศาสตราจารย์	ดร.วิชาญ	ภู่พัฒน์	

สถานที	่ ห้องวิภาวดีบอลรูม	A-B	โรงแรม	เซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	107
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พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ร่วมกับสภาวิศวกร	 น�าคณะกรรมการอ�านวยการ	

เจ้าหน้าที่	รวมถึงวิศวกร	ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในพระบรมโกศ	(พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ)

สถานที ่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	

พ.ศ.	2559

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า:	ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีติ่ดตัง้บนหลังคา	พมิพ์คร้ังท่ี	1	 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2559
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	147

 
วันจันทร์ที่ 21 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ์  คณะผูแ้ทน	วสท.	เดนิทางเข้าร่วมงาน		“34th		Conference	of	

the	ASEAN	Federation	of	Engineering	Organisations”	 
หรือ	CAFEO	2016

สถานที ่ เกาะปาลาวัน		ประเทศฟิลิปปินส์		
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	

พ.ศ.	2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ์ 	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	พลเอกอาชวนิทร์	เศวตเศรนี	 
เป็นผู้แทนพระองค์	 เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2559	 
ซ่ึงจัดโดย	 วสท.	 ภายในงานได้มีการจัดบูธแสดงสินค้า	 

ผลิตภณัฑ์	 รวมถึงบริการทางด้านวศิวกรรมจากหลากหลาย
	 หน่วยงาน	และยงัมกีจิกรรมแจกของรางวัลต่าง	ๆ	มากมาย	 

ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
มากมายเป็นอย่างดี	

สถานที ่ ห้องบอลรูม	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2559



353
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ	วสท.	จัด	โครงการ 

ส่งเสริมผลงานจัดท�ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ	 และสถานประกอบการ	 
(EIT-CSR	 Awards	 2016)	 เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม	 สร้างเสริมคุณธรรม	 ทัศนคติ	 และ 
ปลูกจิตส�านึกท่ีดีในความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยผู้ชนะผลการตัดสินได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี	 
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	และจัดพิธีมอบโล่รางวัล

สถานที ่ ห้องคอนเวนชั่น	เอ	โรงแรมเซนทาราแกรนด์	แอทเซนทรัลเวิร์ด	ชั้น	22
ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	พ.ศ.	2559

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เหตุการณ	์ ศ.ดร.สชุชัวร์ี	สวุรรณสวัสดิ	์นายก	วสท.	พร้อมด้วย	รศ.สิริวฒัน์	 

ไชยชนะ	เลขาธิการ	วสท.	รศ.เอนก	ศิริพานิชกร	ประธาน 
สาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 และนายหฤษฏ์	 ศรีนุกูล	 
อนกุรรมการวศิวกรรมยกหิว้	และป้ันจัน่ไทย	วสท.	ลงพืน้ที ่
ตรวจสอบกรณีเครนถล่ม	 ที่สถานท่ีก่อสร้างโรงเรียน 
นานาชาติ	 บริเวณหลัง	 รพ.ปิยะเวท	 เป็นบทเรียนว่าการ 
ท�างานในทีส่งู	 เป็นอนัตรายอย่างย่ิง	ซึง่นอกจากผู้ปฏบิติังาน 
จะต้องท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว	 ยังต้องเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย	 จะต้องให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน	และตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	

สถานที	่ โรงเรียนนานาชาติ	บริเวณหลัง	รพ.ปิยะเวท
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	63

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ วสท.	โดย	ศ.ดร.สชัุชวีร์	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	พร้อมด้วย	รศ.สริวิฒัน์	ไชยชนะ	เลขาธิการ	วสท.	ศ.ดร.ปิต	ิ 

สุคนธสุขกุล	 กรรมการอ�านวยการ	 วสท.	 และ	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 กรรมการ	 วสท.	 ร่วมกับกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง	 กรุงเทพมหานคร	 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารซอยสุขุมวิท	 87	 ที่พังถล่มลงมาขณะท�าการร้ือ

ถอน	ซึ่งเป็นการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม	รวมทั้งไม่มีการป้องกันพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ

สถานที	่ ซอยสุขุมวิท	87

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	63



354 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ	์ ศ.ดร.ปิติ	 สุคนธสุขกุล	 ปฏิคม	 วสท.	 เป็นผู้แทน	 วสท.	 

ขึน้รับมอบใบประกาศนยีบัตรหน่วยงานพนัธมติรการจัดงาน	 

ประชุมวิชาการ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ประจ�าปี	 2559	

PEACON2016	&	Innovation	Day	จาก	พลเอกอนุพงษ์	

เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

สถานที	่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2559	หน้า	64

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ์  สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	คณะกรรมการบรหิาร 

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร	์ 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ	น�านิสติ	นักศึกษา	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทาน 

เหรยีญรางวลัเรียนด	ีและผูไ้ด้รบัรางวลัการประกวดต�ารา

ดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เฝ้าฯ	 รับพระราชทานโล	่

ประกาศเกียรติคุณ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

สถานที ่ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ที่มา  	 วิศวกรรมสาร	ปีที่	69	ฉบับที่	4	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	

พ.ศ.	2559

รายงานประจ�าปี	2559



355
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 วสท.	แถลงข่าวร่วมกบักองบัญชาการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ	(ส่วนหน้า)	จ.สรุาษฎร์ธาน	ีเพือ่ชีแ้จง

แนวทางการจัดทีมวิศวกรอาสา	 ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟ	ู

ทางด้านวิศวกรรม

สถานที	่ จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	58	

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 วสท.	 มอบถุงยังชีพ	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

ภาคใต้	ตัง้แต่ปลายปี	2560	เบือ้งต้น	500	ถงุ	โดย	นาวาเอก	 

วิธนรัชต์	คชเสนี	รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ	(1)	

เป็นผู้รับมอบ	

สถานที	่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	58

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	วาระ	ปี	พ.ศ.	2560-2662	 

น�าโดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	จัดพิธีบวงสรวงบูชา 

พระวิษณุกรรม	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กรรมการ	 และ 

เจ้าหน้าที่	 ในการด�าเนินกิจกรรมของ	 วสท.	 และพัฒนา

วิชาชีพวิศวกรรมต่อไป	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	58

พ.ศ. 2560



356 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 
เหตุการณ์ 	 วสท.	ประชมุวศิวกรอาสาท่ีจะลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัยภาคใต้	จงัหวดัชมุพร	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	

และจังหวัดนครศรีธรรมราช	ในวันที่	20-22	มกราคม	2560	โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	และนาย
สมจิตร์	 เปี่ยมเปรมสุข	อุปนายก	ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบอาคาร	การแบ่งกลุ่ม	และการ
ให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในพื้นที่

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	60

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ส่งวิศวกรอาสา	 ลงพื้นที่ช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้	

โดยการให้ค�าแนะน�าด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานในพื้นที่	
และชาวบ้านเรื่องความเสียหาย	และการซ่อมแซม	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	60

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เหตุการณ์  	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้คณะกรรมการ	วสท.	ร่วมรับ 
เสด็จ	 และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก	 ในโอกาสเสด็จ
พระราชด�าเนินเปิดอาคารเรียนพระราชทาน	 (ต้านทาน
แรงแผ่นดินไหว)	 ท่ีจังหวัดเชียงราย	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	
ได้แก่	 โรงเรียนพานพิทยาคม	 โรงเรียนธารทองวิทยา	
โรงเรียนโป่งแพร่พิทยา	 และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว	ที่จังหวัดเชียงราย	เมื่อปี	พ.ศ.	 
2557	ท�าให้เกดิความเสียหายแก่อาคารเรยีนทัง้	4	โรงเรียน	 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 
จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์	 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่	 โดยให้สามารถต้านทานแรง 
แผ่นดินไหวได้	 และมีพระราชประสงค์ให้	 วสท.	 ด�าเนิน
การออกแบบอาคาร	และให้ค�าแนะน�าในการก่อสร้าง	อนึง่
ในวันที่	 2	กุมภาพันธ์	 2558	 ได้เสด็จท�าพิธีวางศิลาฤกษ์
ในการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานท้ัง	 4	 โรงเรียน	 
จนกระท่ังอาคารเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จเมือ่ปลายปี	2559

สถานที่ 	 จังหวัดเชียงราย
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	61



357
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิว	และป้ันจ่ันไทย	จดัการอบรมเรือ่ง	“เทคนคิการตรวจสอบและบ�ารงุรกัษา

รอกโซ่ชนิดมือสาว	และชนิดรอกโยกตามมาตรฐานญี่ปุ่น		รุ่นที่	1”	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	158

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการวิศวกรหญิง	 วสท.	 จัดโครงการ	 EIT	สัญจร	ครั้งที่	 1	 “Walk	Together	 2017	by	EIT”	 

โดยการเดินเท้าจากอาคาร	 วสท.	 ถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย	 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้า 

ท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย	 โดยในระหว่างทางมีการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม	 และความปลอดภัย 

ของอาคารสิ่งปลูกสร้างตามเส้นทางส�าคัญ	เช่น	ชุมชนตึกแถวตลาดโบ้เบ้	และตลาดนางเลิ้ง	

สถานที่ 	 สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	138

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 วสท.	 และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นท่ีตรวจสอบ	 และวิเคราะห์	

ความเสียหายบริเวณใต้สะพานสะพานไทย-เบลเยี่ยม	 

ถนนพระราม	4	จากเหตุการณ์ไฟไหม้สะพาน

สถานที	่ ถนนพระราม	4	กรุงเทพมหานคร

ที่มา	 	รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	61

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	ให้	วสท.	ร่วมเป็น

เจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณ	และถวายเป็นพระราชกุศล	

สถานที่ 	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	62



358 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดิน	และอุโมงค์	จัดโครงการศึกษา	และดูงาน	เรื่อง	“การก่อสร้างทางรถไฟ

ทางคู่	ช่วงวิหารแดง-บางใหญ่	และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย”	
สถานที	่ อ�าเภอวิหารแดง	จังหวัดสระบุรี
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	148

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	ร่วมกับ	วสท.	ภาคเหนือ	1	(จังหวัดเชียงใหม่)	ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่ตื่น	

ต.แม่ตืน่	อ.อมก๋อย	จ.เชยีงใหม่	เพือ่ความปลอดภยัหากเกดิแผ่นดินไหวในพ้ืนทีบ่ริเวณภาคเหนอืในอนาคต	
สถานที	่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	62

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร	 และเขตวังทองหลาง	 เข้าตรวจสอบอาคารหอพัก	 2	 ชั้นทรุดตัวจมลง

มากกว่า	1	เมตร	ในซอยรามค�าแหง	39	แยก	23	ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง	ผลมาจาก 
เสาเข็ม	และฐานราก	เจ้าหน้าที่ได้ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยเข้าไปในอาคาร	เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย	

สถานที	่ ซอยรามค�าแหง	39	แยก	23	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	63

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมยานยนต์	จัดการสัมมนาเร่ือง	“ความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร	ร่วมเสนอ 

ข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล”	ผู้ร่วมสัมมนา	90	คน	โดยจะน�าความคิดเห็น	ปัญหา	และแนวทางการแก้ไข	สรุปผล
เสนอต่อรัฐบาล	ในการหามาตรการป้องกันความสูญเสีย	และลดอุบัติเหตุ	ให้ยั่งยืนต่อไป

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	168

วันพุธที่  29 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  
เหตุการณ์ 	 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว	และปั้นจั่นไทย	จัดการอบรมเรื่อง	“เทคนิคการติดตั้ง	เพิ่ม-ลดความสูง	

และรื้อถอนทาวเวอร์เครน		(Tower	Crane)	รุ่นที่	1”
สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	160



359
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

เหตุการณ์ 	 วสท.	โดย	ดร.ธเนศ	วรีะศริ	ินายก	วสท.	นายพชิญะ	จนัทรานวุฒัน์	เลขาธกิาร	และ	รศ.เอนก	ศริพิานิชกร	ประธาน

คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ	รศ.ดร.นคร	ภู่วโรดม	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

นายนรินทร์	 ศรีสมพันธุ์	 ผู้อ�านวยการ	 ส�านักก่อสร้างสะพาน	 กรมทางหลวง	 และผู้แทนการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย	เข้าตรวจสอบสะพาน	บริเวณถนนเทพรัตนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้	พร้อมน�าเครื่องมือท�าการ

ตรวจสอบสะพาน	ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้	ด้วย	Velocity	sensors	 (วัดค่าความเร็วของ

การสั่นสะเทือน)	และ	Ultrasonic	test	โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ	

สถานที	่ ถนนเทพรัตน

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	64

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

เหตุการณ	์ วสท.	โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิร	ินายก	วสท.	นายพชิญะ	จนัทรานวุฒัน์	เลขาธกิาร	รศ.เอนก	ศริพิานชิกร	ประธาน 

คณะกรรมการจดัการภยัพบิตั	ิและนางสาวบษุกร	แสนสขุ	ประธานสาขาวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั	เข้าตรวจสอบ 

อาคารคอนโด	ที่ก�าลังก่อสร้าง	เกิดเพลิงไหม้	ถนนอโศกมนตรี	พร้อมให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงซ่อมแซม	

สถานที	่ ถนนอโศกมนตรี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	64

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

เหตการณ์ 	 คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	น�าโดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	 

ท�าพธิบีวงสรวงพระวษิณกุรรม	 เนือ่งในเทศกาลวันสงกรานต์	 

2560	และจัดท�าบุญเลี้ยงเพลพระ	9	รูป	เพื่อเป็นสิริมงคล	

ต่อด้วยพธิรีดน�า้ด�าหวัขอพรวศิวกรอาวโุส	และในช่วงบ่าย 

ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง	 “ประเทศไทยกับรถยนต ์

ไฟฟ้า	 (EV)”	 ต่อจากนั้นได้จัด	 “การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ�าปี	2559”	โดย	ศ.ดร.สชุชัวีร์	สวุรรณสวสัดิ	์นายก	วสท.	และ	รศ.ศกัดิช์ยั	สกานพุงษ์	เหรญัญิก	วาระปี	 

พ.ศ.	 2557-2559	 เพื่อรายงานผลงาน	 และผลประกอบการประจ�าปี	 2559	 เพื่อให้สมาชิกรับทราบ 

หลังจากนั้น	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	นายพิชญะ	จันทรานุวัฒน์	เลขาธิการ	และนายอุทัย	ค�าเสนาะ	

เหรญัญกิ	วสท.	วาระปี	พ.ศ.	2560-2562	ได้แนะน�าคณะกรรมการอ�านวยการชดุใหม่	พร้อมแถลงนโยบาย	

และเสนอแผนการด�าเนินการในวาระนี้	ต่อสมาชิก

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	65



360 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 
เหตุการณ์  	 วสท.	สาขาภาคตะวันตก	จัด	EIT	สัญจร	ครั้งที่	2	“ล่องเรือชมโบราณสถาน	ประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม”	

โดย	 วิทยากร	 ดร.สุวิชญ์	 รัศมิภูติ	 อดีตอธิบดีกรมศิลปากร	 และท่านยังเป็นวิศวกร	 มาให้ความรู้ทั้งงาน
วิศวกรรม	และประวัติศาสตร์	

สถานที	่ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	129

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	น�าโดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข	อุปนายก	และนายมั่น	ศรีเรือนทอง	 

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง	 ร่วมกับส�านักงานเขตดอนเมือง	 กองพิสูจน์หลักฐาน	 และกรุงเทพมหานคร	 
เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	โครงสร้างในส่วนของ	SUPPORT	ของ	LAUNCHER	ที่ใช้ส�าหรับการติดตั้ง 
ทางรถไฟยกระดับ	 หลุดจากหัวเสารับน�้าหนัก	 บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง	 
(บางซื่อ-รังสิต)	ถนนก�าแพงเพชร	6	ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	และบาดเจ็บ	

สถานที	่ ถนนก�าแพงเพชร	6
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	66

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ	์ วสท.	 ร่วมกับต�ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน	ส�านักงานเขตทุ่งครุ	 และกรุงเทพมหานคร	 เข้าตรวจสอบอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	2	คูหา	(อาคาร	4	ชั้น)	ซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องดนตรี	ที่เกิดเพลิงไหม้	ซึ่งเกรง
จะเกิดอาคารถล่ม	เพราะเพลิงไหม้นานกว่า	36	ชั่วโมง	

สถานที	่ เขตทุ่งครุ	กรุงเทพมหานคร
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	66

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	แถลงข่าว	“กรณฐีานเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าล้ม	:	สาเหต	ุ

และมาตรการป้องกนัเพือ่ความปลอดภยัของประชาชน”	
ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวง
แรงงาน	 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 
สสปท.	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	เพือ่เสนอมาตรการ 
ความปลอดภยัในการท�างานก่อสร้างทางส�าหรับ	รถไฟฟ้า

	 และเตรยีมร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการให้ความรู	้สร้างคูม่อื	และมาตรฐานต่าง	ๆ 	เพือ่ลดอบุตัเิหตุ
จากการก่อสร้างต่อไป	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	67



361
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีฯ	

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัศนูย์การเรียน	ตชด.บ้านห้วยตง	 

อ.นบพติ�า	จ.นครศรธีรรมราช	ทรงเปิดศนูย์การเรยีน	ตชด.

บ้านห้วยตง	และอาคารห้องสมดุศนูย์การเรยีน	ตชด.	ห้วยตง	 

ซึ่ง	วสท.	ร่วมกับ	บริษัท	เหล็กสยามยามาโตะ	จ�ากัด	ได ้

ก่อสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารีฯ	เพ่ือให้ศนูย์การเรียน	 

ตชด.	บ้านห้วยตงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป	

สถานที่ 	 บ้านห้วยตง	อ.นบพิต�า	จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	68

พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหตุการณ์  	 วสท.	สาขาภาคเหนือ	2	โครงการออกแบบ	และสร้างศาลาพระองค์ด�านาลนัทา	โดย	วสท.	สาขาภาคเหนอื	2	 

ได้รับการร้องขอจากหลวงแม่รณา	บุญธรรม	ให้ช่วยออกแบบศาลาคลุมพระองค์ด�านาลันทา	(จ�าลอง)		ซึ่ง 

ประดษิฐานอยูก่ลางแจ้งในศนูย์ปฏบัิตธิรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิ84	พรรษา	ราชนครนิทร์	อ�าเภอแม่นายายอาม	 

จังหวัดจันทบุรี		ช่วงเดือน	พฤษภาคม	-	มิถุนายน	วสท.	สาขาภาคเหนือ	2	ได้เดินทางไปส�ารวจพื้นที่	และ

ได้ด�าเนินการออกแบบศาลาพระองค์ด�านาลันทาเสร็จ	และมอบให้หลวงแม่รณา		บุญธรรม	และ	หลวงพ่อ

มานพ	อุปสโม		พิจารณาด�าเนินการต่อไป	

สถานที	่ อ�าเภอแม่นายายอาม	จังหวัดจันทบุรี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	126

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 วสท.	จัดแถลงข่าวเรื่อง	“ข้อเสนอต่อรัฐบาล	กรณีการเร่งรัดด�าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน	

ระยะที่	1	กรุงเทพ-นครราชสีมา”	

สถานที	่ ห้องรามค�าแหง	2	โรงแรม	เอสซีปาร์ค

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	69



362 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดิน	และอุโมงค์	วสท.	เข้าร่วม	“ประชุมอุโมงค์โลก	2017	(World	Tunnel	

Congress	 2017):	 Surface	 challenges	 -	 underground	 solutions”	 วันท่ี	 9-16	 มิถุนายน	 2560	 
ณ	Bergen,	Norway	โดยผูแ้ทนกลุม่คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดนิและอโุมงค์	(TUTG)	พร้อมหน่วยงาน
พันธมิตร	การประปานครหลวง	บริษัท	ไร้ท์	ทันเน็ลลิ่ง	จ�ากัด

สถานที	่ Bergen,	Norway
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	150

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เหตุการณ์  	 วสท.	จัดเสวนาโต๊ะกลม	เรื่อง	“รถไฟไทย-จีน	:	ท�าอย่างไรได้ประโยชน์ชาติสูงสุด”	เพื่อขอความเห็นจาก

สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม	 หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนที่เก่ียวข้อง	 ในเรื่องความส�าคัญ	 กระบวนการ	 
รูปแบบการรับถ่ายโอนเทคโนโลยี	และผลักดันให้วิศวกรไทยมีส่วนร่วมในโครงการนี้	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	70

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ท�าบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ	 และวิชาชีพ

วศิวกรรม	กบัสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(องค์การมหาชน)	หรือ	
สสปท.	โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	นางสาวบุษกร	
แสนสุข	ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภยั	วสท.	และ
นายชัยธนา	 ไชยมงคล	ผู้อ�านวยการ	สสปท.	ดร.จุฑาสิริ	

	 โรหิตรัตนะ	นักวิจัย	สสปท.	เพื่อความร่วมมือในทางวิชาการ	และวิชาชีพวิศวกรรม	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	
เพิม่ศกัยภาพบุคลากรด้านความปลอดภยัให้มีความรู	้ความสามารถ	และความช�านาญในด้านความปลอดภยั	
และอาชีวอนามัย

สถานที	่ โรงแรม	เซ็นทรา	บายเซนทารา
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	71

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม และ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการบริหารสถาบันวิศวพัฒน์	จัดการสัมมนาเรื่อง	“EIT	MINI	Civil	รุ่นที่	1”	
สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	194



363
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
เหตุการณ	์ วสท.	 จัดการแถลงข่าว	 “งานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2560”	 ภายใต้หัวข้อ	 วิศวกรรม	 4.0	 และเสวนาเร่ือง	 

“อนาคต	Thailand	4.0		ภายใต้การลงทุน	EEC	ส�าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต		(New	S	curve)”		โดย	 
รศ.ดร.ชติ	 เหล่าวฒันา	 ผูก่้อตัง้สถาบนัวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
ธนบรีุ	นายดรุณ	แสงฉาย	อธบิดีกรมท่าอากาศยาน	นายเจน	น�าชยัศิร	ิประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
และดร.ธเนศ	วรีะศริ	ินายก	วสท.	ซึง่งานวศิวกรรมแห่งชาต	ิ2560	จดัระหว่างวนัที	่16-18	พฤศจกิายน	2560	 
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

สถานที	่ โรงเแรมเอส	31	ถนนสุขุมวิท
ที่มา 	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	71

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์  	 วสท.	 เข้าลงนามถวายพระพร	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ	(28	กรกฎาคม	2560)	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	72	

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ	์ มูลนธิิวศิวโยธาลาดกระบัง	โดย	รศ.สริวิฒัน์	ไชยชนะ	ประธานมลูนธิฯิ	มอบเงนิบริจาค	จ�านวน	100,000	บาท	 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดย	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 นายก	 วสท.	 เป็นผู้แทน 
รับมอบ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	72

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 วสท.	 จัดแถลงข่าว	 “โครงการวิศวกรอาสา	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 ตรวจอาคารหลังน�้าท่วม	 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื”	โดย	ดร.ธเนศ	วรีะศริ	ินายก	วสท.	ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์	ชุม่ชืน่	ประธานคณะอนกุรรมการ 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า	รศ.เอนก	ศิริพานิชกร	ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	และประธาน
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ	เพื่อแถลงข่าวถึงสถานการณ์น�้าท่วม	และสาเหตุ	บทบาทของ	วสท.	ในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	72



364 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 9 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 วสท.	 ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร	 เพื่อตรวจสอบอาคาร	 และให้ค�าแนะน�าทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงาน

ราชการ	อนามัย	 โรงเรียน	 วัด	และหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากน�้าท่วม	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานในพื้นที่	ได้แก่	กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่	29	จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนรถ	6	ล้อ	ในการ 

เดินทางเข้าพื้นท่ี	 การอ�านวยความสะดวกจากอ�าเภอสว่างแดนดิน	 นายอ�าเภอวานรนิวาส	 ให้ความ

อนุเคราะห์พาหนะ	ที่พัก	และสิ่งอ�านวยความสะดวก	รวมถึงหน่วยงานอื่น	ๆ	

สถานที	่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่	29	จังหวัดสกลนคร

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	72

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์  วสท.	โดย	ดร.ธเนศ	วรีะศริ	ินายกฯ	วสท.	และสมาคมผูบ้รหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงแห่งอาเซียน	 (ACIOA)	 

โดย	นายไชยเจริญ	อติแพทย์	นายกสมาคมฯ	ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	73

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	และ	รศ.เอนก	ศิริพานิชกร	

ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ	 วสท.	 ร่วมกับ

กรมโยธาธิการและผังเมือง	 เข้าตรวจสอบอาคารสนาม

แบดมินตัน	NP	ซอยเรวดี	55	ติวานนท์	ที่พังถล่มเสียหาย

จากเหตุการณ์พายุฝน	 เมื่อวันท่ี	 12	 กันยายนท่ีผ่านมา	 

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยสาธารณะ	 แนะน�าการ 

รื้อถอนซากอาคาร	ที่จะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	

สถานที	่ อาคารสนามแบดมินตัน	NP	ซอยเรวดี	55	ติวานนท์

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	74



365
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

เหตุการณ์  	 วสท.	 โดยคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเข้า

ตรวจสอบ	 และให้ค�าแนะน�าระบบความปลอดภัยด้าน

อัคคีภัย	อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า	ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการ

ท�างาน	 เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	 และเพิ่มความปลอดภัย

ของบุคลากร	และทรัพย์สินที่มีความส�าคัญของประเทศ	

สถานที	่ หอรัษฎากรพิพัฒน์	ในพระบรมมหาราชวัง

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	74

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ	์ วสท.	 โดยคณะกรรมการอ�านวยการ	 มอบน�้าด่ืมจ�านวน	

3,999	 ขวด	 ร่วมโครงการโรงครัวอาหารพระราชทาน

กรุงเทพมหานครร่วมกับวัดเจดีย์หอย	 โดยหลวงพ่อ	 

ดร.สุนทร	 คุณธาดา	 และพลอากาศเอกประจิน	 จ่ันตอง	 

รองนายกรฐัมนตรี	เป็นผูแ้ทนรบัมอบ	และร่วมปฏบิตังิาน

จิตอาสาในโรงครัวพระราชทาน	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	75

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่	 วสท.	 ร่วมถวายดอกไม้

จันทน์	 เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร	ณ	ซุ้มถวายดอกไม้จนัทน์	บรเิวณเชงิสะพาน 

พระราม	 8	 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา	 โครงการโรงครัว

อาหารพระราชทาน	โดย	กทม.	และวัดเจดีย์หอย

สถานที ่ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์	บริเวณเชิงสะพานพระราม	8

ที่มา  	 วิศวกรรมสารฉบับออนไลน์	ปีที่	70	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2560



366 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
เหตุการณ์ 	 วสท.	 จัดแถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2560	

พร้อมเสวนาชปูระเดน็	“วศิวกรรม	4.0	และบ้านเหลก็	4.0	 
(EIT	 Smart	 Home)	 เพ่ือชีวิตที่ทันสมัย	 และปลอดภัย	
นวตักรรมหุน่ยนต์ทีม่บีทบาทในชวีติ	พร้อมแสดงหุน่ยนต์	 
“สุดซอย”	 กู้ภัยในซากอาคาร	 โดย	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 
นายก	วสท.	นายทศพร	ศรเีอีย่ม	ประธานจดังานวศิวกรรม

	 แห่งชาติ	 2560	 และ	 ดร.สุภชัย	 วงศ์บุณย์ยง	 จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 ที่จะมีขึ้นในงาน
วิศวกรรมแห่งชาติ	2560

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	76

วันพุธที่ 15 ถึง วันเสาร์ที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เหตุการณ	์ คณะกรรมการต่างประเทศ	วสท.	เป็นเจ้าภาพจัดงาน	35th  

Conference	of	the	ASEAN	Federation	of	Engineering	
Organizations	คร้ังท่ี	35	(CAFEO	35)	Theme:	Towards	 
a	Sufficiency	Economy:	pathways	to	sustainable	
development	ประเทศสมาชกิ	ASEAN	Federation	of	 
Engineering	Organization	(AFEO)	ได้แก่	ไทย	สาธารณรฐั 
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	กมัพชูา	ฟิลปิปินส์	อนิโดนเีซยี	
บรูไน	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 เวียดนาม	 และสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์	รวมทั้งประเทศอื่นๆ	เช่น	ญี่ปุ่น	เกาหลี	
ออสเตรเลีย	จีน	ฯลฯ		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู	้ประสบการณ์ในภมูภิาคอาเซียน	ด้านงานวศิวกรรม	 
และมีการมอบรางวัลให้กับวิศวกรที่ท�าคุณประโยชน์ 
ในงานด้านวิศวกรรมของแต่ละประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

สถานที	่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพมหานคร
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	136

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เหตุการณ์ 	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	ฯ	ให้พลเอก	บณัฑติย์	มลายอรศินูย์	 
เป็นผู้แทนพระองค์	 ไปเป็นประธานเปิดงานวศิวกรรมแห่งชาต	ิ 
ประจ�าปี	2560	ซึง่จดัโดย	วสท.	และเปิดงาน	Conference	 
of	the	ASEAN	Federation	of	Engineering	Organizations	 
ครัง้ท่ี	35	ซึง่	วสท.	เป็นเจ้าภาพจดัในนามประเทศไทยร่วมกบั 
สมาพนัธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน	(AFEO)	หวัข้อ	Engineering	4.0



367
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

	 The	Next	Revolution	 in	Engineering	 (วศิวกรรม	4.0	 วิศวกรรมแห่งอนาคต)	 โดยได้รับความร่วมมือ 
จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	มีผู้ร่วมงานรวม	3	วัน	กว่า	12,000	คน

สถานที	่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	77

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เหตุการณ์  คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส	วสท.	จัดเสวนาโต๊ะกลมเร่ือง	“ปัจจุบนัสูอ่นาคตการรับมอืน�า้ท่วมลุม่เจ้าพระยา”	
สถานที่ 	 อาคาร	วสท.	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	138

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เหตุการณ์   วสท.	ร่วมกบักรมเจ้าท่า	เข้าตรวจสอบความเสยีหายเบือ้งต้น	สะพานข้ามแม่น�า้ท่าจนี	วดัไทยาวาส	อ.นครไชยศรี	 

จ.นครปฐม	ท่ีถกูเรอืเฉีย่วชนเป็นเหตใุห้พืน้สะพานร่วงหล่นลงแม่น�า้	พร้อมให้ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นด้านความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างสะพานที่คงค้างอยู่	ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง	

สถานที	่ สะพานข้ามแม่น�้าท่าจีน	วัดไทยาวาส	อ�าเภอนครไชยศรี	จังหวัดนครปฐม
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	78

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์  	 วสท.	จัดพิธีเทวาภิเษกพระวิษณุกรรม	เนื่องโอกาสฉลอง

ครบรอบ	75	ปี	(วันที่	30	พฤศจิกายน	2560)	โดยมีการ
จัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมให้เช่าบูชา	เพื่อเป็นสิริมงคล	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	79

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เหตุการณ์  	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	วสท.	น�านสิติ	นกัศกึษาเรยีนดี	 
เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	 ประจ�าป	ี 
พ.ศ.	 2560	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

สถานที	่ พระที่นั่งอัมพรสถาน	
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2560	หน้า	80

รายงานประจ�าปี	2560



368 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ	และ

วชิาชพีวศิวกรรม	ระหว่าง	วสท.	และกรมทางหลวงชนบท	
โดย	ดร.ธเนศ	วรีะศริิ	นายก	วสท.	นายพิศักด์ิ	จิตวริิยะวศิน	
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท	 ร่วมด้วย	 รศ.ดร.เสริมเกียรติ	
จอมจันทร์ยอง	ประธานสาขาภาคเหนอื	1	รศ.ดร.อดุมผล	

	 พืชน์ไพบูลย์	 ประธานสาขาภาคใต้	 2	 ดร.กิตติ	 จันทรา	
	 ประธานสาขาภาคตะวันออก	 1	 และนายจีรวุฒิ	 ภูศรีโสม	ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 1	 ซึ่ง

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้	 สายวิชาชีพ	 วิชาการ	 และการฝึก
อบรมที่สอดคล้องกัน	

สถานที	่ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์	กรมทางหลวงชนบท
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	46

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 
เหตุการณ	์ ดร.ทศพร	ศรีเอี่ยม	เหรัญญิก	เป็นผู้แทนนายก	วสท.	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การประสานงาน

ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	โดยศนูย์ประสานงานปฏบิตัทิี	่1	กองอ�านวยการรกัษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร	 (กอรมน.)	 และได้หารือความร่วมมือ	 ทางด้านวิชาการกันระหว่างวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยฯ	กับ	กอรมน.	ที่จะร่วมกันช่วยเหลืองานด้านภัยพิบัติของชาติต่อไป	

สถานที	่ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	46

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ วสท.	ลงนามความร่วมมอืกับ	American	Society	of	Civil	

Engineers	 (	ASCE-TIS	 )	 โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	
วสท.	รศ.ดร.พิชัย	ปมาณิกบุตร	อุปนายก	รศ.เอนก	ศิริพา
นิชกร	ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา	และนายปิยะ	เศรษฐ
รัตนพงษ์	นายก	American	Society	of	Civil	Engineers	
(ASCE)	โดยมีคณะกรรมอ�านวยการร่วมเป็นสักขีพยาน	

สถานที	่ ห้องประชุมชั้น	3	อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	47

พ.ศ. 2561
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	วสท.	จัดการสัมมนา

เรื่อง	 “โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ	 อาคารประกอบ 

พระเมรุมาศ	และงานภมูทิศัน์งานพระราชพธิถีวายพระเพลิง 

พระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช	บรมนาถบพิตร”	ร่วมกบั	กรมศลิปากร	

สถานที	่ ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	102

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรม	วสท.	ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม	“พธิมีอบใบจดทะเบียน

การเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน	SDOs”เพือ่รับประกาศนยีบตัรในฐานะองค์กรก�าหนดมาตรฐานแห่งชาติ	 

จ�านวน	8	สาขา	 ในงานสัมมนาเรื่อง	 “การเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานของ	สมอ.”	ซึ่งจัดโดยส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 ให้กับหน่วยงานเครือข่าย	 34	 หน่วยงาน	 โดยมีนายปราการ		 

กาญจนวตี		กรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ตัวแทนรับมอบ

สถานที	่ ห้อง	Mayfair	Ballroom	B		โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน�้า	กรุงเทพมหานคร			

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	149

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ พิธีลงนามความร่วมมือ	(MOU)	ด้านวิชาการและวิชาชีพ

วิศวกรรม	ระหว่าง	วสท.	และสถานีโทรทัศน์	ไทยพีบีเอส	

โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	รศ.สิริวัฒน์	ไชยชนะ	 

ที่ปรึกษาสมาคม	 นายบุญพงษ์	 กิจวัฒนาชัย	 กรรมการ

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล	 และนายอนุพงษ์	 ไชยฤทธิ์	 

รอง	ผอ.	ส.ส.ท.	ด้านปฏิบัติการ	ไทยพีบีเอส	นายชนาธิป	

ไพรพงค์	โปรดิวเซอร์	ไทยพีบีเอส	

วัตถุประสงค์ เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจในงานวศิวกรรมอนัจะน�าไปสู ่

การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง	

และสร้างสรรค์แก่สาธารณะ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	48



370 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ การแถลงข่าว	 “มาตรฐานระบบรางไทย...สู ่แนวคิด

มาตรฐานอาเซียน	 และพิธีลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	

ด้านวิชาการ	 และวิชาชีพวิศวกรรมระหว่าง	 วสท.	 และ

ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร	(สนข.)”	โดย	

ดร.ธเนศ	วรีะศริ	ินายก	วสท.	และนายชยัวฒัน์	ทองค�าคูณ	

ผู้อ�านวยการ	สนข.	ผศ.ดร.รัฐภูมิ	ปริชาตปรีชา	ประธาน

	 คณะกรรมการระบบราง	นายพชิญะ	จนัทรานวุฒัน์	เลขาธกิาร	วสท.	และนายพเิชฐ	คณุาธรรมรกัษ์	ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานโครงการพัฒนาระบบราง	 สนข.	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการ

จัดการศึกษา	 และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท�างานบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง 

ทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	และที่เกี่ยวข้อง	

และเป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรม	

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	48

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ วสท.	 น�าคณะกรรมการ	 และผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาให้ข้อแนะน�ากับอาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช

การุณย์	ในด้านสภาพความเสื่อมของอาคาร	ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการดูแลรักษา	ระบบโครงสร้าง	รวมทั้ง

งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

สถานที	่ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ที่มา  	 วิศวกรรมสารฉบับออนไลน์	ปีที่	71	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ วสท.	จดัสมัมนา	“บทเรยีนเพลงิไหม้อาคารสงูซอยเพชรบรุ	ี

18	 และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า”	 

พร้อมจัดนิทรรศการ	 และให้ค�าแนะน�าในการติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยส�าหรับอาคารจากบริษัทชั้นน�า 

แก่ผู้สนใจฟรี	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า	300	คน	

สถานที	่ ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	



371
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
เหตุการณ์  	 ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	ดร.ทศพร	ศรีเอี่ยม	ประธาน

จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2561	 และ	 รอ.ดร.ต้องการ	 
แก้วเฉลิมทอง	กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2561	 
เข้าพบนายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว ่าการ	
กระทรวงคมนาคม	 พร้อมกับนายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	
ปลัดกระทรวงคมนาคม	 และผู้บริหารหลายหน่วยงาน	 
เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2561		

สถานที	่ กระทรวงคมนาคม
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	180

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ คณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	น�าโดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	 

ท�าพธิบีวงสรวงพระวษิณกุรรม	 เนือ่งในเทศกาลวันสงกรานต์	 
2561	และจัดท�าบุญเลี้ยงเพลพระ	9	รูป	เพื่อเป็นสิริมงคล	
ต่อด้วยพธิรีดน�า้ด�าหวัขอพรวศิวกรอาวโุส	และในช่วงบ่าย 
ได้จดัการเสวนาเรือ่ง	“ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก”	 
โดยวิทยากรจากภาครัฐ	 และเอกชน	 หลังจากนั้นได้จัด	 
“การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560”	 เพื่อรายงาน
ผลงาน	 และผลประกอบการประจ�าปี	 2560	 เพื่อให้ 
สมาชิกรับทราบ

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	52

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เหตุการณ	์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 

(NECTEC)	ร่วมท�าบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	กบั	วสท.	เร่ือง	 
“ความร่วมมือด้านการรับรองดาตาเซนเตอร์ตามมาตรฐาน 
ท่ีประกาศโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ”	 โดย 
นายศรัณย์	 สัมฤทธิ์เดชขจร	 ผู้อ�านวยการ	และนายกมล	 
เอื้อชินกุล	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ	 NECTEC	และ	นายสมจิตร์	 เปี่ยมเปรมสุข	 อุปนายก	 วสท.	 และนายประสิทธิ์	 เหมวราพรชัย	 
กรรมการ	เพื่อรับรองดาตาเซนเตอร์ตามมาตรฐานที่จัดท�าและเผยแพร่โดย	วสท.	รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ 
เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

สถานที	่ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	52



372 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
เหตุการณ	์ วสท.	จัดกิจกรรมจิบน�้าชายามบ่าย	“ฟังประวัติศาสตร์	กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์”	บรรยาย

โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	รศ.สิริวัฒน์	ไชยชนะ	อดีตเลขาธิการ	รศ.เอนก	ศิริพานิชกร	ประธาน 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 และรศ.ดร.สุทัศน์	 ลีลาทวีวัฒน์	 ประธานคณะอนุกรรมการสาขา
โครงสร้างเหลก็	เรือ่ง	พระปรางค์สามยอด	วศิวกรรมยคุขอมโบราณกบัการเรยีงหนิ	ระบบโครงสร้างอาคาร	
และงานวิศวกรรมในลพบุรี	และประวัติศาสตร์สมัยขุนหลวงนารายณ์

สถานที	่ ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	53

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ วสท.	 โดย	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 นายก	 วสท.	 นายประสงค	์ 

ธาราไชย	ที่ปรึกษา	นายพิชญะ	จันทรานุวัฒน์	เลขาธิการ	
นางนันทัชพร	 ศรีจาด	 ผู้บริหาร	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	
จ�ากดั	นายเฉลมิเกยีรต	ิอศิรางกรู	ณ	อยธุยา	ผูจ้ดัการธรุกจิ
สินค้าและบริการครบวงจร	บริษัท	 เหล็กสยามยามาโตะ	
จ�ากัด	(SYS)	ร่วมพิธีเปิดอาคาร	“วิศวกรรมสถานอุปถัมภ์	
4”		ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับ
นักเรียน	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	 มูลนิธิวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 
รศ.สิริวัฒน์	 ไชยชนะ	 ประธานมูลนิธิโยธาลาดกระบัง	
บรษิทั	เหลก็สยามยามาโตะ	จ�ากดั	(SYS)	บรษิทั	ผลติภณัฑ์
และวัสดุก่อสร้าง	จ�ากัด	

สถานที	่ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม	อ.วานรนิวาส	จ.สกลนคร
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	54

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ การประชุมระดมความคิดเห็น	“กรณีปลดล็อก	12	อาชีพสงวนคนไทย”	โดย	วสท.	ผู้ร่วมระดมความเห็น	

ได้แก่	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	รศ.สิริวัฒน์	ไชยชนะ	ที่ปรึกษาสมาคม	รศ.เอนก	ศิริพานิชกร	ประธาน
สาขาวิศวกรรมโยธา	นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข	อุปนายก	ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อแสดงจุดยืน
ว่าวิศวกรรมโยธายังคงต้องเป็นวิชาชีพสงวนส�าหรับคนไทย	 ในกรณีท่ีต่างชาติเข้ามาท�างานด้านโยธาต้อง
ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 เพราะงานวิศวกรรมโยธาหลายด้านของประเทศไทยไม่เหมือนท่ีอื่นๆ	
ผู้ด�าเนินงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ	 ดังเช่นความช�านาญเฉพาะด้านในพ้ืนท่ีของประเทศไทย	 อาทิ	 งาน
วิศวกรรมฐานราก	งานระบบดิน	เป็นต้น	

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	54



373
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ วสท.	น�าโดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	นายกฤตวัฒน์	

สุโกสิ	 ประธานยุววิศวกร	 นายนฤชิต	 คงณศิริ	 ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสาขาภาคตะวันตก	นายสิทธิโชค	เหลาโชติ	
กรรมการสาขาภาคตะวนัตก	และทมีวิศวกรอาสา	ร่วมเป็น 
อีกหนึ่งก�าลังส�าคัญลงพื้นที่ส�ารวจ	 ระบุพิกัดเบี่ยงทางน�้า	 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	และลงพื้นที่ร่วมค้นหาน้อง	ๆ 	และ
โค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี่	ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน	

สถานที	่ ถ�้าหลวงนางนอน	จ.เชียงราย
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	55	

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เหตุการณ์ 	 วสท.	โดยนายประสงค์	ธาราไชย	ที่ปรึกษาสมาคม	ผู้แทน

นายก	วสท.	และนางสาววรรณษิา	จักภลิะ	ประธาน	วสท.	
สาขาภาคตะวันตก	 พร้อมด้วยคณะกรรมการสาขาภาค
ตะวันตก	 ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	 ตาก	 โดย	 ผศ.ธงชัย	 เบ็ญจลักษณ์	 
รองอธิการบดี	 นายขวัญชัย	 เทศฉาย	 รองคณบดี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และได้รับเกียรติจาก	 นายอุดร	 
ตันติสุนทร	 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	มาร่วมพิธีพร้อมด้วยข้าราชการท้องถ่ินในพื้นที	่
จ.ตาก	และใกล้เคียงมาร่วมเป็นสักขีพยาน	

สถานที่ 	 ห้องประชุมทองกวาว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	56

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เหตุการณ์ 	 ดร.ทศพร	 ศรีเอี่ยม	 ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาต	ิ 

2561	ดร.ธีรธร	ธาราไชย	ประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์	 
และกรรมการจัดงานฯ	 ดร.ศศิธร	 ศรีเฟื่องฟุ้ง	 กรรมการ 
จัดงานฯ	พร้อมกับนางสาวอรัญญา	ขาวสุวรรณ	ผู้จัดการ	
วสท.	 เข้าพบนายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม	นายพสุ	โลหารชุน	ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม	และนายอดทิตั	วะสนีนท์	รองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	เพือ่ประชาสัมพนัธ์
งานวิศวกรรมแห่งชาติ	2561	

สถานที	่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	184



374 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ์  	 การ	“แถลงข่าวการจดังานวศิวกรรมแห่งชาต	ิ2561”	โดย	

วสท.	ภายใต้หัวข้อ	Engineering	for	Society	:	Smart	

Engineering	Smart	Life	Smart	Nation	ระหว่างวันที่	 

1-4	พฤศจิกายน	2561	โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วสท.	

ดร.ทศพร	 ศรีเอี่ยม	 ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	

2561	 พร้อมจัดเสวนาพิเศษหัวข้อนวัตกรรมยานยนต์

แห่งอนาคตเพ่ือชีวิตวันพรุ่งนี้	 โดย	 นายวีรวัจน์	 บัวทอง	 

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	ดร.ชนะ	เยีย่งกมลสงิห์	 

อปุนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย	นายชาญยทุธ	 

ฉายาวัฒนะ	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	เอน็เนอร์จ	ี 

โซลูชั่น	เมเนจเมนท์	จ�ากัด	ในกลุ่มบริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	

จ�ากัด	(มหาชน)	และท�าพิธีลงนาม	MOU	ระหว่าง	วสท.	

และบริษัท	พลังงานมหานคร	จ�ากัด	

สถานที่ 	 ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรม	S31	สุขุมวิท

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	56

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 นายพิชญะ	จันทรานุวัฒน์	เลขาธิการ	วสท.	และนางสาว

บุษกร	 แสนสุข	 ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

และป้องกันอัคคีภัย	 เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ	 “คู่มือ

ข้อแนะน�าทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ”	 โดย

นายเจตก�าจร	พรหมโยธ	ีนายกสภาสถาปนกิ	และนายวรีะ	

ถนอมศักดิ์	อุปนายก	เป็นผู้มอบ	ซึ่งหนังสือคู่มือดังกล่าว

สภาสถาปนิกได้รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถจัดท�า

ขึน้เพือ่แนะน�าแนวทางสถาปัตยกรรมเพือ่รองรบัภยัพบัิต	ิ

และเสริมสร้างการเรียนรู้	การรับรู้	แนวทางป้องกัน	เมื่อ

เกิดภัยพิบัติ	

สถานที	่ อาคาร	วสท.	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	57



375
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วสท.	 และ 

คณะกรรมการกลางจดัการประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธา 
แห่งชาติ	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
และกองวชิาวศิวกรรมโยธาส่วนการศกึษา	โรงเรยีนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า	 ได้ร่วมกันจัด	 “การประชุมวิชาการ 
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 23”	 ภายใต้หัวข้อ	 “วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม”	 (SMART	
Civil	Engineering	and	Social	Enterprise)	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	550	คน

สถานที	่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	105

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เหตุการณ์ 	 วสท.	จดัการเสวนา	“ถอดบทเรยีนปฏิบตักิารทางวศิวกรรมช่วย	13	หมูป่า…กูภ้ยัระดบัโลก”	โดย	ดร.ธเนศ	

วรีะศริ	ินายก	วสท.	กล่าวเปิดงาน	และได้รบัเกยีรตจิาก	นายจงคล้าย	วรพงศธร	รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 	นายสมหมาย	 เตชวาล	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 และนายกสมาคมธรณีวิทยา
แห่งประเทศไทย	นายกอบชัย 	บุญอรณะ	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความรู้ภายในงาน	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	57

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ วสท.	จัดงาน	EIT	Smart	Run	2018	ในโอกาสครบรอบ	75	ปี	วสท.
สถานที	่ ค่ายพระราม	6	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา  	 วิศวกรรมสารฉบับออนไลน์	ปีที่	71	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ์ 	 วสท.	 และมหาวิทยาลัย	 Curtin	 ประเทศออสเตรเลีย	 

ลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	 ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรมร่วมกัน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู้	และประสบการณ์ของทั้ง	2	หน่วยงาน	น�ามา
ใช้ในการจัดหลักสูตรอบรม-สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของวิศวกรไทยให้พัฒนาก้าวสู่ระดับสากล	

สถานที	่ อาคาร	วสท.
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	58



376 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหสับดทีี่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ์  	 วสท.	 แถลงข่าว	 “เทอร์มินัล	 2	 สุวรรณภูมิ...ความท้าทายทางวิศวกรรมและความปลอดภัย”	 เพื่อเสนอ

แนะข้อคิดเห็นทางวิศวกรรม	 และความปลอดภัย	 ส�าหรับการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร	 

(เทอร์มินัล)	หลังที่	2	สนามบินสุวรรณภูมิ	ซึ่งข้อแนะน�า	ได้แก่	โครงการควรมุ่งออกแบบเพื่อบริหารจัดการ	 

การออกแบบ	และวัสดุที่ใช้ควรค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก	น�าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้น 

ในการบริหารจัดการเทอร์มินัล	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต	

สถานที่ 	 อาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	59

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิว	 และปั้นจั่นไทย	 วสท.	

จัดเสวนาพิเศษเร่ือง	 “เครนล้ม!	 อุบัติภัยซ�้าซาก	 ใคร?	 

รับผิดชอบ”	

สถานที	่ ห้องประชุมอาคาร	วสท.

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	133

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ วสท.	โดยนายพิชญะ	จันทรานวุฒัน์	เลขาธกิาร	เป็นผูแ้ทน

รับมอบเกียรติบัตร	จาก	ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ในการร่วม

เป็นพันธมิตรการจัดงานประชุมวิชาการ	 และนวัตกรรม	

กฟภ.	 ปี	 2561	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู ้ 

ด้านวิชาการในหัวข้อ	“	PEA	4.0	ROAD	TO	DIGITAL	

UTILITY	เส้นทางสู่องค์กรดิจิทัล”	

สถานที	่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	

แจ้งวัฒนะ	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	60



377
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ์ 	 วสท.	 จัดแถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2561	

และจัดการเสวนาหัวข้อ	 “Smart	 Home	บ้านอัจฉริยะ	
เพื่อบ้านที่ทันสมัย	 และอยู่สบาย”	 โดยนายศรัณย์พงศ์	 
อาชว์สนุทร	ผูช่้วยผูว่้าการ	วางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า	 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	นายวชริะชยั	คนู�าวฒันา	ผูอ้�านวยการ

	 ส�านักงาน	 Business	 Transformation	 และกรรมการ 
ผู้จัดการธุรกิจ	Innovative	Solution	บริษัท	เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด	

สถานที่ ลาน	Atrium	3	ชั้น	3	ศูนย์การค้า	เซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	60

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ์ 	 วสท.	 ร ่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร ์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 สภาวิศวกร	 และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา 
แห่งประเทศไทย	 จัดงานเชิดชูเกียรติ	 ศาสตราจารย์
กิตติคุณ	อรุณ	ชัยเสรี	และการบรรยาย	“Arun	Chaiseri	
Symposium”	 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะน�ามา
จัดต้ัง	 “กองทุนเพื่อจัดท�ามาตรฐานทางด้านวิศวกรรม”	
อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	และประเทศไทย	ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

สถานที	่ ห้องวิภาวดีบอลรูม	A	และ	C	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลลาดพร้าว
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	61

ตุลาคม พ.ศ. 2561
เหตการณ์ 	 คณะท�างานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 ภายใต้สาขาวิศวกรรมโยธา	 ได้จัดพิมพ์มาตรฐาน 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	เล่ม	1	ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป	(พิมพ์ครั้งที่	1)
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	150

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เหตุการณ	์ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	พลเอก	บณัฑติย์	มลายอรศินูย์	 

องคมนตรี	 เป็นผู้แทนพระองค์	 เปิดงานวิศวรรมแห่งชาติ	

2561	และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ	

สถานที	่ ฮอลล์	9	อิมแพ็คฟอรั่ม	เมืองทองธานี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	61



378 จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
พุทธศักราช 2486-2561

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 งานฉลองครบรอบ	75	ปี	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	

(วสท.)	ยนืหยดัเป็นหน่วยงานกลางทางด้านวศิวกรรม	เพือ่

รบัใช้สงัคม	ดงัปณธิานทีว่่า	“วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยฯ	หลักน�าวิศวกรรม	ที่พึ่งประชาชน”	ซึ่งได้รับเกียรติ

จากอดตี	นายก	วสท.	และคณะกรรมการเข้าร่วมงานอย่าง

คับคั่ง	

สถานที	่ อิมแพ็คเมืองทองธานี

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	62

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ์  	 วสท.	โดย	รศ.สิริวัฒน์	ไชยชนะ	ที่ปรึกษาสมาคม	อาจารย์วุฒินันทน์	ปัทมวิสุทธิ์	ประธานคณะอนุกรรมการ

วิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย	 และนายหฤษฏ์	 ศรีนุกูล	 อนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิว	 และปั้นจั่นไทย	 

ลงพืน้ทีต่รวจสอบเหตเุครนล้มในพืน้ท่ีก่อสร้างย่านถนนเทพารักษ์	จ.สมทุรปราการ	โดยได้แนะน�าวธิกีารน�า

ชิ้นส่วนเครนออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย

สถานที	่ ถนนเทพารักษ์	จ.สมุทรปราการ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	62	

วันจันทร์ที่ 12 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ เข้าร่วมประชุม	 36th	 Conference	 of	 the	 ASEAN	

Federation		of	Engineering	Organizations	(CAFEO	

36)	Theme:	“Engineering	Rail	Connectivity	and	

Fostering	Excellence	 in	Engineering	Education”	

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์ใน

ภูมิภาคอาเซียน	 ด้านงานวิศวกรรม	 และในการเข้าร่วม

ประชุม	 ในคร้ังนี้	 AFEO	 ได้เร่ิมมีการจัดท�ามาตรฐาน

วิศวกรรมอาเซียนร่วมกัน	 นอกจากนี้	 AFEO	 ยังจัดให้

มีการมอบรางวัล	 AFEO	 ให้กับวิศวกร	 หรือหน่วยงาน	 

ที่ท�าคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมของแต่ละประเทศ 

มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สถานที	่ Resort	World	Sentosa,	Singapore

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	97



379
จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เหตุการณ์ 	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 นายก	 วสท.	 และนายจีรวุฒิ	 ภูศรีโสม	

ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 1	 นายชัยชาญ	 
วรนิทัศน์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	วรนิทัศน์	จ�ากัด	และ
อดตีประธานสาขาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	1	พร้อมด้วย
ทีมงานจาก	PPS	Group	มอบอุปกรณ์กีฬา	อุปกรณ์การ
เรียน	และเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	และนม
โรงเรยีน	พร้อมสิง่ของท่ีจ�าเป็นแก่น้องผ่าน	“โครงการ…ปันน�า้ใจเพือ่น้อง”	โรงเรยีนบ้านนกเหาะ	อ.ยางสสีรุาช	 
จ.มหาสารคาม	โดยมีนายสัมฤทธิ์	โคตรโสภา	ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะ	เป็นตัวแทนรับมอบ

สถานที	่ จังหวัดมหาสารคาม
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	63

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เหตุการณ์  วสท.	 ได้จัดสร้าง	“วิศวกรรมสถานอุปถัมภ์	 4”	 เพื่อเป็น 

ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม	 จ.สกลนคร	
และจัดโครงการรับบริจาคหนังสือจากสมาชิก	 และผู้มี 
จิตศรัทธา	 ในการนี้สโมสรโรตารี	หนองแขม	ภาค	3350	
โรตารสีากล	ร่วมให้การสนบัสนนุหนงัสอืเพือ่เปิดโลกกว้าง
แก่	น้อง	ๆ	เสริมสร้างการเรียนรู้	

สถานที	่ จังหวัดสกลนคร
ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	63

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เหตุการณ์  	 วสท.	เปิดให้ดาวโหลด	E-Book	“Behind	the	Scenes	

บันทึกจาก	 “นายช่าง”	 กับภารกิจ	 13	 ชีวิต	 ต้องรอด!”	 
เจาะลึกเบื้องหลังปฏิบัติการระดับโลก	 ภารกิจช่วยเหลือ	
13	ชวีติ	ทีมฟตุบอลหมปู่าอะคาเดมแีละโค้ช	ติดถ�า้หลวง	-	 
ขุนน�้านางนอน	

สถานที	่ อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	64
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พุทธศักราช 2486-2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 นายก	 วสท.	 และ	 รศ.ดร.อุดมผล	 

พืชน์ไพบูลย์	 ประธาน	 วสท.	 สาขาภาคใต้	 2	 มอบ 

อุปกรณ์กีฬา	 อุปกรณ์การเรียน	 และสิ่งของที่จ�าเป็น	 

“โครงการ…ปันน�้าใจเพื่อน้อง”	 โรงเรียนหาดทรายทอง	

ต.เกาะสุกร	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	

	 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมนี้	 ได้แก	่

บริษัท	วรนิทัศน์	จ�ากัด	บริษัท	โปรเจ็ค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

บริษัทเมก้า	แพลนเน็ต	จ�ากัด	และบริษัท	ฟุตบอลล์ไทย

สปอร์ตติ้งกู๊ดส์	จ�ากัด	(FBT)	

สถานที	่ ต�าบลเกาะสุกร	อ�าเภอปะเหลียน	จังหวัดตรัง

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	64

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้คณะกรรมการบริหาร

กองทุนเพื่อการศึกษา	และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	

ในพระราชปูถมัภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุ 

ราชกุมาร	 น�านิสิต	 นักศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้นปีสุดท้าย	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561	 ที่มีผลการเรียนดี	 

และสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์	จ�านวน	

46	คน	เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี	พร้อมทั้ง 

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดต�าราดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	

2561	 จ�านวน	 2	 คน	 เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศ

เกียรติคุณ	 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้นายเกษม	

วัฒนชัย	องคมนตรี	เป็นผู้แทนพระองค์	

สถานที่ 	 ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	141
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วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เหตุการณ	์ วสท.	 โดย	 นายพิชญะ	 จันทรานุวัฒน์	 เลขาธิการ	 และ	

ดร.พงศ์ธร	 ธาราไชย	 กรรมการ	 และผู ้บริหารบริษัท	 

โปรเจ็ค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และทีมงาน

มอบอุปกรณ์กีฬา	อุปกรณ์การเรียน	และสิ่งของที่จ�าเป็น

แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	 

ต.แม่นาจร	 อ.แม่แจ่ม	 จ.เชียงใหม่	 “โครงการ…ปันน�้าใจ 

เพื่อน้อง”	โดยมีร้อยต�ารวจโทบัณฑิต	เครือริยะ	ครูใหญ่ฯ	 

เป ็นตัวแทนรับมอบ	 ซึ่งโครงการปันน�้าใจเพื่อน ้อง	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง	

และส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

สถานที่ 	 ต�าบลแม่นาจร	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	65

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

เหตุการณ์ 	 คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม	 วสท.	 จัดท�ามาตรฐานในรูปแบบ	 E-Book		

เป็นครั้งแรก	ผ่านเว็บไซต์	www.eitstandard.com	ส�าหรับจ�าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ

ที่มา	 รายงานประจ�าปี	2561	หน้า	148

รายงานประจ�าปี	2561





จดหมายเหตุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รายนามคณะกรรมการ
อ�านวยการ วสท. 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2486-2561)
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พุทธศักราช 2486-2561

พล.อ.ต.มุนี มหาสันทนะ  เวชยันตรังสฤษฏ์  
   ประธานกรรมการ
พระประกอบยันตรกิจ  เลขาธิการ 
   และเหรัญญิก
นายสวัสดิ์  อิ่มทรัมพรรย์  ผู้ช่วยเลขาธิการ
ม.ร.ว.สลับ  ลดาวัลย์  ปฏิคม
น.ต.มหิดล  หงสกุล  บรรณาธิการ
พล.ต.ศัลวิธานนิเทศ  กรรมการ
พระยาประกิตกลศาสตร์  กรรมการ

น.อ.พระยาจักรานุกรกิจ ร.น. กรรมการ
ม.จ.รัชฎาภิเศก  โสณกุล  กรรมการ
หลวงวิเทศยนตรกิจ  กรรมการ
ม.ร.ว.ระพีพันธุ์  เกษมศรี  กรรมการ
น.ต.โอบศิริ  วิเศษสมิต  กรรมการ
นายก้าน  รัตนสาขา  กรรมการ
นายอุทัย  วุฒิกุล  กรรมการ
นายประยงค์  กาญจนวิโรจน์ กรรมการ

พล.ร.ต.จักรานุกรกิจ              ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2486-2491

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2492

น.ท.พระพิจารณ์กลจักร ร.น. ประธานกรรมการ
นายกาญจนะ  เฮงสุวนิช  ปฏิคม 
   และบรรณารักษ์
นายจ�ารัส  ฉายะพงษ์  เลขาธิการ 
   และเหรัญญิก
น.อ.มหิดล  หงสกุล  กรรมการ
หลวงสัมฤทธิ์วิศวกรรม  กรรมการ
นายเป๋า  ข�าอุไร  กรรมการ
หลวงวิศลวิธีกัลป์  กรรมการ

นายก้าน  รัตนสาขา  กรรมการ
นายพร  ศรีจามร  กรรมการ
หลวงบุรกรรมโกวิท  กรรมการ
พระประกอบยันตรกิจ  กรรมการ
ม.ล.ชูชาติ  ก�าภู  กรรมการ
นายเรืองแสง  สินธุวณิชย์  กรรมการ
พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ ร.น. กรรมการ
พล.อ.ท.เพิ่ม  ลิมปสวัสดิ์  กรรมการ

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2493-2496 
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พ.อ.หลวง บุรกรรมโกวิท              ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2497-2498 

ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์              นายก

ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์              นายก

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2499-2500

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2501-2502

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2503-2504 

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2505-2506 

นายวิชา  เศรษฐบุตร              นายก

ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์              นายก

ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์    นายก 
นายพิเศษ  ปัตตะพงษ์   อุปนายก
พล.อ.ต.โอบศิริ  วิเศษสมิต  เลขาธิการ 
นายประยุงค์  กาญจนวิโรจน์ นายทะเบียน 
นายอัช  อรุณลักษณ์  เหรัญญิก
นายอ�านวย  อุดมศิลป์  ปฏิคม 
น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  บรรณาธิการ

ศ.อรุณ  สรเทศน์  กรรมการ
ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ  กรรมการ
ดร.ชัย  มุกตพันธ์  กรรมการ
นายเกษม  จาติกวณิช  กรรมการ
นายเล็ก  สาวนายน  กรรมการ
นายมนัส  คอวนิช  กรรมการ
นายชลิต  เวชชาชีวะ  กรรมการ

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2507-2508
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พุทธศักราช 2486-2561

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2509-2510

นายวิชา  เศรษฐบุตร  นายก     
นายอุทัย  วุฒิกุล  อุปนายก         
ดร.เลื่อน  บิณฑสันต์  เลขาธิการ   
นายสมบัติ  ปฐมนุพงศ์  นายทะเบียน     
นายประเสริฐ  ตู้จินดา  เหรัญญิก
นายมนัส  คอวนิช  ปฏิคม   
นายเลขา  ศิริพงษ์  บรรณาธิการ
ดร.ชัย  มุกตพันธ์  กรรมการ

นายนิธิพัฒน์  ชาลีจันทร์  กรรมการ
นายอุดม  ศรีเสาวชาติ  กรรมการ
น.อ.จอม  กุลละวณิชย์  กรรมการ
นายประกายพฤกษ์  ศรุตานนท์ กรรมการ
นายจรูญ  มีเดช  กรรมการ
นายธารา  โรจน์ธนะ  กรรมการ
ดร.ประจวบ  วรรณพฤกษ์  กรรมการ

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2511-2512

ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ  นายก
นายวิชา  เศรษฐบุตร  อุปนายก
ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์   เลขาธิการ
นายธารา  โรจน์ธนะ  นายทะเบียน
นายประเทือง  กมลโชติ  เหรัญญิก
น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  ปฏิคม
นายเลขา  ศิริพงษ์  บรรณาธิการ
พลเรือตรี เทียม  มกรานนท์  กรรมการ

พลอากาศตรี จอม  กุลละวณิชย์ กรรมการ
นายกาญจนะ  เฮงสุวณิชย์  กรรมการ
นายเฉลียว  วัชรพุกก์  กรรมการ
นายสมศักดิ์  วงศ์อารยะ  กรรมการ
นายจรูญ  มีเดช  กรรมการ
นายประกายพฤกษ์  ศรุตานนท์ กรรมการ
นายทวี  จองพานิช  กรรมการ

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2513-2514

ศ.อรุณ  สรเทศน์    นายก 
ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ   อุปนายก   
ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์   เลขาธิการ
นายธรรมนูญ  อังศุสิงห์   นายทะเบียน  
นายอัช  อรุณลักษณ์  เหรัญญิก   
นายมนัส  คอวนิช            ปฏิคม                                                                  
น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  บรรณาธิการ
ดร.ชัย  มุกตพันธุ์   กรรมการ

นายกาญจนะ  เฮงสุวนิช  กรรมการ
นายเฉลียว  วัชรพุกก์  กรรมการ
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  กรรมการ
ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์  กรรมการ
ดร.ไพโรจน์  ธีระวงศ์   กรรมการ
ดร.กัญจน์  นาคามดี   กรรมการ
นายสฤต  วัฒนสุข   กรรมการ
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2515-2516

ศ.อรุณ  สรเทศน์  นายก 
นายพงศ์ศักดิ์  วรสุนทโรสถ  อุปนายก
รศ.ดร.นิวัตต์  ดารานันทน์  เลขาธิการ
ศ.ดร.ชัย  มุกตพันธุ์  นายทะเบียน
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  เหรัญญิก
นายสมเจตน์  วัฒนสินธุ์  ปฏิคม 
ดร.กัญจน์  นาคามดี  บรรณาธิการ
ดร.มยูร  วิเศษกุล  กรรมการ
นายมนัส  คอวนิช  กรรมการ
ดร.เชาวน์  ณศีลวันต์  กรรมการ

ผศ.อรุณ  ชัยเสรี  ประธานวิชาการ
   สาขาโยธา
ดร.พร  ศรีจามร  ประธานวิชาการ
   สาขาเครื่องกล
ดร.ก�าแหง  สถิรกุล  ประธานวิชาการ
   สาขาไฟฟ้า
ผศ.ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์  ประธานวิชาการ
   สาขาอุตสาหการ   
นายชุมเจษฎ์  จรัลชวนะเพท ประธานวิชาการ
   สาขาเหมืองแร่            

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2517-2518

ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์  นายก 
นายวิชา  เศรษฐบุตร  อุปนายก  
รศ.อรุณ  ชัยเสรี  เลขาธิการ
ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์  เหรัญญิก  
นายสมเจตน์  วัฒนสินธุ์  ปฏิคม 
นายสุนทร  ทวีโภค  นายทะเบียน
น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  บรรณาธิการ
ดร.มยูร  วิเศษกุล  กรรมการโครงการ   
ดร.หริส  สูตะบุตร  กรรมการสวัสดิการ        
ดร.พร  ศรีจามร  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ
นายลิขิต  ขาวเธียร  ประธานกรรมการ
   วิชาการสาขา
   วิศวกรรมโยธา

นายประกายเพ็ชร  อินทุโสภณ ประธานกรรมการ
   วิชาการสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  ประธานกรรมการ
   วิชาการสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
นายประสิทธิ์  ณรงค์เดช  ประธานกรรมการ
   วิชาการสาขา
   วศิวกรรมอตุสาหกรรม   
นายชนะ  นิลคูหา  ประธานกรรมการ
   วิชาการสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2519-2520

ศ.อรุณ  สรเทศน์  นายก 
ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์  อุปนายก
ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูล  เลขาธิการ
ดร.อดิศัย  โพธารามิก  นายทะเบียน
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  เหรัญญิก
น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  ปฏิคม 
ดร.สุบิน  ปิ่นขยัน  บรรณาธิการ
นายสุนทร  ทวีโภค  กรรมการสวัสดิการ    
ดร.จักรกฤษณ์  บูรณะสัมฤทธิ กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

ดร.สุเชษฐ์  สิทธิชัยเกษม  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมโยธา
ดร.ทองธัช  หงส์ลดารมภ์  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล
ดร.อาชว์  เตาลานนท์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมอตุสาหกรรม
ม.จ.พิริยดิศ  ดิศกุล  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2521-2522

ศ.อรุณ  สรเทศน์    นายก 
นายเกษม  จาติกวณิชย์  อุปนายก
ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูน  เลขาธิการ
ดร.ทองธัช  หงส์ลดารมภ์  นายทะเบียน
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  เหรัญญิก
นายสัณฐาน  สุริยค�า  ปฏิคม
ดร.สุบิน  ปิ่นขยัน  บรรณาธิการ
ม.จ.พิริยดิศ  ดิศกุล  กรรมการโครงการ
ศ.ดร.สิรินทร์  เศรษฐมานิต  กรรมการสวัสดิการ
นายเฉลียว  วัชรพุกก์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

นายสุกรีย์  ธีระกุล  ประธานวิชาการ
   วิศวกรรมโยธา
ดร.อดิศัย  โพธารามิก  ประธานวิชาการ
   วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพัฒน์  เกษส�าลี  ประธานวิชาการ
   วิศวกรรมเครื่องกล
ศ.ดร.ปกรณ์  อดลุพนัธุ ์  ประธานวิชาการ
   วิศวกรรมอุตสาหกรรม
นายสฤต  วัฒนสุข  ประธานวิชาการ
   วิศวกรรมเหมืองแร่
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จดหมายเหตุ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) พทุธศักราช 2486-2561

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2523-2524

ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ  นายก
ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์  อุปนายก
น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  อุปนายก
นายสัณฐาน  สุริยค�า  อุปนายก 
ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์  เลขาธิการ
รศ.อรุณ  ชัยเสรี  เหรัญญิก    
นายสุกรีย์  ธีรกุล  ปฏิคม 
ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ์  นายทะเบียน  
ดร.กัญจน์  นาคามดี  สาราณียกร 
นายฉดับ  ปัทมสูต  กรรมการสวัสดิการ
ดร.หริส  สูตะบุตร  กรรมการโครงการ
ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

นายวิศาล  เชาวน์ชูเวชช  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
ดร.จรวย  บุญยุบล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  ประธานสาขา
   วศิวกรรมอตุสาหกรรม
ดร.บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี
นายกรีธา  จิตรปฏิมา  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2525-2526

ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ  นายก  
ศ.อรุณ  สรเทศน์  อุปนายก 
ศ.ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์  อุปนายก 
นายกระจก  ศุภกิจวิเลขการ อุปนายก 
ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์  เลขาธิการ 
ผศ.ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  เหรัญญิก 
นายวิศาล  เชาวน์ชูเวชช  ปฏิคม  
ศ.สวาสดิ์  ไชยคุณา  นายทะเบียน 
รศ.ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์  สาราณียกร 
รศ.ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์  กรรมการสวัสดิการ
รศ.ดร.จรวย  บุญยุบล  กรรมการโครงการ
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

นายประสงค์  ธาราไชย  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์   ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
นายบุญเยี่ยม  มีศุข  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
รศ.ดร.สมศักดิ์  ด�ารงค์เลิศ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี 
ม.จ.พิริยดิศ  ดิศกุล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
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พุทธศักราช 2486-2561

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2527-2528

นายบุญเยี่ยม  มีศุข  นายก   
นายกระจก  ศุภกิจวิเลขการ อุปนายก  
ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูล  อุปนายก  
รศ.วิเชียร  เต็งอ�านวย  อุปนายก  
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  เลขาธิการ  
ผศ.ดร.ส�ารวย  สังข์สะอาด   เหรัญญิก  
นายอุดม  จะโนภาษ  ปฏิคม   
ศ.ดร.สมศักดิ์  ด�ารงค์เลิศ  นายทะเบียน
ศ.ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์  สาราณียกร
นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการสวัสดิการ  
ผศ.ดร.สุธี  อักษรกิตติ์  กรรมการโครงการ 
รศ.ดร.ประโมทย์  อุณห์ไวทยะ กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ  

นายปราโมทย์  ธาราศักดิ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา     
นายเกษม  อภินันทกุล   ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล 
นายเกษม  กุหลาบแก้ว   ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.อัตถกร  กลั่นความดี  ประธานสาขา
   วศิวกรรมอตุสาหกรรม  
ศ.ดร.สมศักดิ์  ด�ารงค์เลิศ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี  
ดร.สันต์  รัชฎาวงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2529-2530

ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ  นายก   
ศ.อรุณ  สรเทศน์  อุปนายก 
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  อุปนายก 
รศ.วิเชียร  เต็งอ�านวย  อุปนายก 
ศ.ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์  เลขาธิการ 
ผศ.ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์   เหรัญญิก 
ดร.ธวัชชัย  ติงสัญชลี  ปฏิคม  
นายฉลาด  ชุ่มฤทธิ์  ปฏิคม  
รศ.ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์  สาราณียกร 
รศ.ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม กรรมการสวัสดิการ
รศ.ดร.สุศักดิ์  ทองธรรมชาติ กรรมการโครงการ
นายต่อตระกูล  ยมนาค  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

ศ.ดร.พิสิทธิ์  การสุทธิ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
นายปรีชา  จูงวัฒนา  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม   ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า  
นายปรีชา  อรรถวิภัชน์  ประธานสาขา
   วศิวกรรมอตุสาหกรรม
นายวิระ  มาวิจักขณ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี 
ดร.สันต์  รัชฎาวงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2531-2532

ศ.ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์  นายก
ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ  อุปนายก
ศ.อรุณ  สรเทศน์  อุปนายก
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  อุปนายก
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  เลขาธิการ
ผศ.ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  เหรัญญิก
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  ปฏิคม
รศ.ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์  นายทะเบียน
รศ.ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  สาราณียกร
รศ.ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม กรรมการสวัสดิการ
นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการโครงการ
ศ.ดร.พิสิทธิ์  การสุทธิ์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
ศ.ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
นายสวาสดิ์  ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
นายมนัส  สุขสมาน  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวิระ  มาวิจักขณ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี
นายภักดี  รัตนวิเชียร  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2533-2534

น.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  นายก  
ศ.ดร.นิวัตต์  ดารานันทน์  อุปนายก 
ศ.ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูล  อุปนายก 
ดร.กัญจน์  นาคามดี  อุปนายก 
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  เลขาธิการ 
รศ.วิเชียร  เต็งอ�านวย  เหรัญญิก
นายต่อตระกูล  ยมนาค  ปฏิคม  
นายสว่าง  จ�าปา  นายทะเบียน 
พ.ต.ประพัฒน์  อุทโยภาศ  สาราณียกร 
นายสัณฐาน  สุริยค�า  กรรมการสวัสดิการ
นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการโครงการ 
ศ.ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
ดร.จักรกฤษณ์  บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร.สุศักดิ์  ทองธรรมชาติ ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวณิช  ประธานสาขา
   วศิวกรรมอตุสาหกรรม
ศ.ดร.สมศักดิ์  ด�ารงค์เลิศ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี 
ดร.สันต์  รัชฎาวงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2535-2536

พล.อ.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  นายก
ศ.ดร.นิวัตต์  ดารานันท์  อุปนายก
ศ.ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูล         อุปนายก
ศ.ดร.กัญจน์  นาคามดี  อุปนายก
ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  เลขาธิการ
รศ.วิเชียร  เต็งอ�านวย  เหรัญญิก
ม.ล.รจิต  เกษมศรี  ปฏิคม
นายต่อตระกูล  ยมนาค  นายทะเบียน
พ.ต.ประพัฒน์  อุทโยภาศ  สาราณียกร
ศ.ดร.ธวัชชัย  ติงสัญชลี  กรรมการสวัสดิการ
รศ.ดร.ธวัชชัย  สุมิตร  กรรมการโครงการ
รศ.ดร.สุศักดิ์  ทองธรรมชาติ กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

ศ.ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
นายประพนธ์  แสงพันธ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.โกวิท  ศตวุฒิ  ประธานสาขา
   วศิวกรรมอตุสาหกรรม
นายวิระ  มาวิจักขณ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี
รศ.ฉดับ  ปัทมสูต  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
นายสงบ  แก้วไพฑูรย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2537-2538

พล.อ.ต.ก�าธน  สินธวานนท์  ที่ปรึกษา
นายวิศาล  เชาวน์ชูเวชช  ที่ปรึกษา 
นายอุดม  จะโนภาษ  ที่ปรึกษา 
นายจิตต์  ลีลาวิวัฒน์  ที่ปรึกษา 
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  นายก
ศ.ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์  อุปนายก
นายวีระ  สุสังกรกาญจน์  อุปนายก
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  อุปนายก
ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  เลขาธิการ
ม.ล.รจิต  เกษมศรี  เหรัญญิก
นางนิตยา  มหาผล  ปฏิคม
ศ.ดร.ธวัชชัย  ติงสัญชลี  นายทะเบียน
ศ.ดร.มงคล  เดชนครินทร์  สาราณียกร
นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการโครงการ
ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  กรรมการสวัสดิการ
รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

ศ.ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
ดร.ประศาสน์  จันทราทิพย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.โกวิท  ศตวุฒิ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวิระ  มาวิจักขณ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี 
นายวารินทร์  เชิดบุญเมือง  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
รศ.วงศ์พันธ์  ลิมปเสนีย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นายศิววงศ์  จังคศิริ  กรรมการกลาง
ดร.การุญ  จันทรางศุ  กรรมการกลาง
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2539-2540

นายวิศาล  เชาวน์ชูเวชช  ที่ปรึกษา
ม.ล.รจิต  เกษมศรี  ที่ปรึกษา
นายอุดม  จะโนภาษ  ที่ปรึกษา
นายจิตต์  ลีลาวิวัฒน์  ที่ปรึกษา
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  นายก
ศ.ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูล  อุปนายก
นายวีระ  สุสังกรกาญจน์   อุปนายก
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  อุปนายก
ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  เลขาธิการ
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  เหรัญญิก
นางนิตยา  มหาผล  ปฏิคม
รศ.ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม นายทะเบียน
ศ.ดร.มงคล  เดชนครินทร์  สาราณียกร
นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการโครงการ
ดร.การุญ  จันทรางศุ  กรรมการสวัสดิการ
นายศิววงศ์  จังคศิริ  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา 
ดร.ประศาสน์  จันทราทิพย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.กมล  ตรรกบุตร  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
ดร.ธีระ  พันธุมวนิช  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ
ศ.ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพานิชกุล ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี
นายเรืองศักดิ์  วัชรพงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่  
รศ.วงศ์พันธ์  ลิมปเสนีย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย  กรรมการกลาง
รศ.ดร.กิตติ  อินทรานนท์  กรรมการกลาง

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2541-2542

รศ.ณรงค์  อยู่ถนอม  นายก 
ศ.ดร.สมิทธิ์  ค�าเพิ่มพูล  อุปนายก
รศ.ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม อุปนายก
นายต่อตระกูล  ยมนาค  อุปนายก
ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  เลขาธิการ
รศ.สฤทธิ์เดช  พัฒนเศรษฐพงษ์ เหรัญญิก
ดร.กวีพจน  วรยิ่งยง  ปฏิคม
รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์  นายทะเบียน
ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย  สาราณียกร
ศ.ดร.นิวัตต์  ดารานันทน์  กรรมการสวัสดิการ
นายไกร  ตั้งสง่า  กรรมการโครงการ
ดร.สมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ
รศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา

นายสุรินทร์  วาณิชเสนี  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.กมล  ตรรกบุตร  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
ศ.ดร.กิตติ  อินทรานนท์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ
ศ.ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพาณิชกุล ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี
ดร.จรัญ  อจลภูติ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่
รศ.สุรี  ขาวเธียร  ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นายจิตต์  ลีลาวิวัฒน์  กรรมการกลาง
รศ.ดร.ศักดิ์  กองสุวรรณ  กรรมการกลาง
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2543-2544

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  นายก 
นายประสงค์  ธาราไชย  เลขาธิการ
รศ.ต่อตระกูล  ยมนาค  อุปนายก 
ดร.การุญ  จันทรางศุ  อุปนายก 
ดร.พิชนี  โพธารามิก  อุปนายก 
ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการกลาง 
ดร.กัญจน์  นาคามดี  กรรมการกลาง 
รศ.สฤทธิ์เดช  พัฒนเศรษฐพงษ์ เหรัญญิก
นางนิตยา  มหาผล  ปฏิคม 
รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง  นายทะเบียน
รศ.ดร.นพดล  เพียรเวช  สาราณียากร 
ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  กรรมการสวัสดิการ
นายไกร  ตั้งสง่า  กรรมการโครงการ

ดร.สมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ
ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ช�านาญ  ห่อเกียรติ  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายจ�ารูญ  มาลัยกรอง  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ
ศ.ดร.ปราโมทย์  ไชยเวช  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมเคมี 
นายเรืองศักดิ์  วัชรพงศ์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
รศ.สุรี  ขาวเธียร  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2545-2546

พล.อ.ต.ก�าธน  สนิธวานนท์  องคมนตรี
ศ.ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  ที่ปรึกษา  
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  ที่ปรึกษา  
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  ที่ปรึกษา  
รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ที่ปรึกษา            
ดร.การุญ  จันทรางศุ  นายก
ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม  อุปนายก คนที่ 1
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  อุปนายก คนที่ 2
รศ.ดร.เจษฎา  เกษมเศรษฐ์  อุปนายก คนที่ 3
นายประสงค์  ธาราไชย  เลขาธิการ
นายเกชา  ธีระโกเมน  เหรัญญิก
นายมานะ  นพพันธ์  ปฏิคม
รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง  นายทะเบียน
ดร.วันชัย  เทพรักษ์  สาราณียกร
นายมั่น  ศรีเรือนทอง  กรรมการโครงการ
รศ.ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล กรรมการสวัสดิการ
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ กรรมการกลาง
นายสืบศักดิ์  พรหมบุญ  กรรมการกลาง
ดร.จิรยุทธ์  มหัทธนกุล  ประธานกรรมการ
   ยุววิศวกร
รศ.ดร.ทวีป  ชัยสมภพ  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ช�านาญ  ห่อเกียรติ  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล
นายจ�ารูญ  มาลัยกรอง  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ
ดร.มณฑป  วัลยะเพ็ชร  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
   ปิโตเลียม และโลหการ
ศ.ดร.ปราโมทย์  ไชยเวช  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2547-2548

พล.อ.ต.ก�าธน  สนิธวานนท์  ที่ปรึกษา
ศ.ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  ที่ปรึกษา
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ณรงค์  ยู่ถนอม  ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ที่ปรึกษา 
ดร.การุญ  จันทรางศุ  ที่ปรึกษา
รศ.ต่อตระกูล  ยมนาค  นายก
ดร.อาชอ�าพล  ขัมพานนท์  อุปนายก คนที่ 1
รศ.วิเชียร  เต็งอ�านวย  อุปนายก คนที่ 2
รศ.ดร.เจษฎา  เกษมเศรษฐ์  อุปนายก คนที่ 3
นางอารยา  เพ็งนิติ  เลขาธิการ 
นายสุชิน  สุขพันธ์  เหรัญญิก
รศ.ดร.วันชัย  เทพรักษ์  นายทะเบียน
ดร.มนตรี  วีรยางกูร  ปฏิคม
รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร  สาราณียกร
นายมั่น  ศรีเรือนทอง  กรรมการโครงการ
รศ.ดร.ทวีป  ชัยสมภพ  กรรมการสวัสดิการ
ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ
ศ.ดร.สุรินทร์  เศรษฐมานิต  กรรมการกลาง

ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม  กรรมการกลาง
พ.ต.ประพัฒน์  อุทโยภาศ  ประธานวิศวกรอาวุโส
ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ ประธานยุววิศวกร
ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมโยธา
ดร.ชวลิต  ทิสยากร  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล
ผศ.ดร.เกชา  ลาวัลยะวัฒน์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ
นายเรืองศักด์ วัชรพงศ์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่
ดร.วรพัฒน์  อรรถยุกติ  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมเคมี
ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม
รศ.พูลพร  แสงบางปลา  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมยานยนต์
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2549-2550

พล.อ.ต.ก�าธน  สนิธวานนท์  ที่ปรึกษา 
ศ.ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  ที่ปรึกษา
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค  ที่ปรึกษา 
ดร.การุญ  จันทรางศุ  นายก
ศ.ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  อุปนายก คนที่ 1
นายเกชา  ธีระโกเมน  อุปนายก คนที่ 2
นายไกร  ตั้งสง่า  อุปนายก คนที่ 3
นางอารยา  เพ็งนิติ  เลขาธิการ
รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง  เหรัญญิก
นายสืบศักดิ์  พรหมบุญ  นายทะเบียน
ดร.มนตรี  วีรยางกูร  ปฏิคม
ดร.ชวลิต  ทิสยากร  สาราณียกร
นายธิติ  ปวีณชนา  กรรมการโครงการ
ดร.พิชนี  โพธารามิก  กรรมการสวัสดิการ
นายสุวิน  เลาหประสิทธิ์  กรรมการสิทธิ
   และจรรยาบรรณ
ดร.กมล  ตรรกบุตร  กรรมการกลาง

รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร  กรรมการกลาง
ดร.ประศาสน์  จันทราทิพย์  ประธานวิศวกรอาวุโส
ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานยุววิศวกร
ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมโยธา
ผศ.อุทัย  ไชยวงค์วิลาน  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ
นายเรืองศักด์  วัชรพงศ์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
   ปิโตรเลียม และโลหการ
ดร.วรพัฒน์  อรรถยุกติ  ประธานวิชาการ
   สาขาวิศวกรรมเคมี
ผศ.ยุทธนา   มหัจฉริยวงศ์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม
นายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมยานยนต์
นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์  ประธานวิชาการ
   สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล
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พล.อ.ต.ก�าธน  สนิธวานนท์  ที่ปรึกษา 
ศ.ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  ที่ปรึกษา
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค  ที่ปรึกษา
ดร.การุญ  จันทรางศุ  ที่ปรึกษา
นายเรืองศักดิ์  วัชรพงศ์  ที่ปรึกษา
พล.ท.ราเมศร์  ดารามาศ  ที่ปรึกษา
นายอ�านวย  กาญจโนภาศ  ที่ปรึกษา
นายประสงค์  ธาราไชย  นายก
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  อุปนายก คนที่ 1
นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา  อุปนายก คนที่ 2
ศ.ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  อุปนายก คนที่ 3
นายเกชา  ธีระโกเมน  เลขาธิการ
รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง  เหรัญญิก
นายสืบศักดิ์  พรหมบุญ  นายทะเบียน
นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  ประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ  โฆษก
รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์  สาราณียกร
นายธเนศ  วีระศิริ  ประธานกรรมการสิทธิ 
   และจรรยาบรรณ
นายทศพร  ศรีเอี่ยม  ประธานกรรมการโครงการ
นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์  ประธานสมาชกิสมัพนัธ์
รศ.ดร.วันชัย  เทพรักษ์  ปฏิคม
รศ.ด�ารงค์  ทวีแสงสกุลไทย  ประธานกรรมการ
   ต่างประเทศ
รศ.ดร.ปิยะบุตร  วานิชพงษ์พันธุ์ ประธานกรรมการ
   สวัสดิการ
ผศ.ดร.สัจจา  บุญยฉัตร  กรรมการกลาง 1
นายโสภณ  เหล่าสุวรรณ  กรรมการกลาง 2

นายธิติ  ปวีณชนา  ประธานวิศวกรอาวุโส
รศ.พูลพร  แสงบางปลา  ประธานวิศวกรหญิง
ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานยุววิศวกร
รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา
นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่   
   โลหการ และปิโตรเลยีม
นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน  ประธานสาขา
   วิศวกรรมยานยนต์
นายกุมโชค  ใบแย้ม  ประธานสาขา
   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.เสรมิเกียรต ิ จอมจนัทร์ยอง ประธานสาขาภาคเหนอื 1
รศ.วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต  ประธานสาขาภาคเหนอื 2
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ประธานสาขาภาค
   ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1
ผศ.ดร.สงวน  วงษ์ชวลิตกุล  ประธานสาขาภาค
   ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2
รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  ประธานสาขาภาคใต้

คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2551-2553
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คณะกรรมการอ�านวยการ ประจ�าปี พ.ศ. 2554-2556

พล.อ.อ.ก�าธน  สินธวานนท์  ที่ปรึกษา 
ศ.ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  ที่ปรึกษา
ศ.อรุณ  ชัยเสรี  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค  ที่ปรึกษา
ดร.การุญ  จันทรางศุ  ที่ปรึกษา
นายประสงค์  ธาราไชย  ที่ปรึกษา
นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา  นายก
นายไกร  ตั้งสง่า  อุปนายก คนที่ 1
รศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ  อุปนายก คนที่ 2
ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย  อุปนายก คนที่ 3
นายธเนศ  วีระศิริ  เลขาธิการ 
นายทศพร  ศรีเอี่ยม  เหรัญญิก
นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์  นายทะเบียน
ดร.ธีรธร  ธาราไชย  ประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.วันชัย  เทพรักษ์  โฆษก
รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์  สาราณียกร
นายชัชวาลย์  คุณค�้าชู  ประธานกรรมการสิทธิ 
   และจรรยาบรรณ
รศ.ดร.อมร  พิมานมาศ  ประธานกรรมการโครงการ
ผศ.ดร.วรรณสิริ  พันธ์อุไร  ประธานสมาชกิสมัพนัธ์
ดร.ชวลิต  ทิสยากร   ปฏิคม 
รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร  ประธานกรรมการ
   ต่างประเทศ 
นายชูลิต  วัชรสินธุ์  ประธานกรรมการ
   สวัสดิการ 
รศ.ดร.ทวีป  ชัยสมภพ  กรรมการกลาง 
นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  กรรมการกลาง 
รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  กรรมการกลาง

นางอัญชลี  ชวนิชย์   ประธานวิศวกรหญิง
นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย ประธานวิศวกรอาวุโส
ดร.ประวีณ  ชมปรีดา  ประธานยุววิศวกร
รศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา 
นายลือชัย  ทองนิล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ด�ารงค์  ทวีแสงสกุลไทย  ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ 
รศ.ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่ 
   โลหการ และปิโตรเลยีม
นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี 
ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.ก่อเกียรติ  บุญชูกุศล  ประธานสาขา
   วิศวกรรมยานยนต์
นายกุมโชค  ใบแย้ม  ประธานสาขา
   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.เสรมิเกียรต ิ จอมจนัทร์ยอง ประธานสาขาภาคเหนอื 1
รศ.วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต  ประธานสาขาภาคเหนอื 2
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ประธานสาขาภาค
   ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1
รศ.ดร.สงวน  วงษ์ชวลิตกุล  ประธานสาขาภาค
   ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2
รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์   ประธานสาขาภาคใต้
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ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  นายก  
รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก  อุปนายกคนที่ 1 
ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกคนที่ 2 
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์  อุปนายกคนที่ 3 
   และประธานกรรมการ
   ต่างประเทศ 
รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  เลขาธิการ 
ผศ.ศักดิ์ชัย  สกานุพงษ์  เหรัญญิก                                                                                                                                      
นางสาวบุษกร  แสนสุข  นายทะเบียน 
ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย  ประชาสมัพนัธ์และโฆษก
ศ.ดร.อมร  พิมานมาศ  สาราณียกร 
นายชัชวาลย์  คุณค�้าชู  ประธานกรรมการสิทธิ  
   และจรรยาบรรณ
รศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล ประธานกรรมการโครงการ
ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล  ปฏิคม 
รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี  ประธานสมาชกิสมัพนัธ์
นายไกร  ตั้งสง่า  ประธานกรรมการ
   สวัสดิการ
ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย  กรรมการกลาง 
รศ.ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม กรรมการกลาง 
นายสืบศักดิ์  พรหมบุญ  กรรมการกลาง 
ดร.ชวลิต  ทิสยากร  กรรมการกลาง 
นางจินตนา  ศิริสันธนะ  ประธานวิศวกรหญิง
นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย ประธานวิศวกรอาวุโส
รศ.ดร.วิทิต  ปานสุข  ประธานยุววิศวกร
รศ.เอนก  ศิริพานิชกร  ประธานสาขา
   วิศวกรรมโยธา 
นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธานสาขา
   วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเครื่องกล 
รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานสาขา
   วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสุรชัย  พรจินดาโชติ  ประธานสาขา
   วิศวกรรมเหมืองแร่ 
   โลหการ และปิโตรเลยีม
รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค�า   
   ประธานสาขา
   วิศวกรรมเคมี  
   และปิโตรเคมี
ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์  ประธานสาขา
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นายพิศาล  จอโภชาอุดม  ประธานสาขา
   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ณัฐ  วรยศ  ประธานสาขา
   ภาคเหนอื 1 (เชยีงใหม่) 
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสาขา
   ภาคเหนอื 2 (พษิณโุลก)
นายชัยชาญ  วรนิทัศน์  ประธานสาขา
   ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1 
   (ขอนแก่น) 
ศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  ประธานสาขา
   ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 
   (นครราชสีมา)  
ผศ.ปรีชา  สะแลแม  ประธานสาขาภาคใต้ 
   (สงขลา)
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รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร  อุปนายก คนที่ 2 
นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข  อุปนายก คนที่ 3 
นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์  กรรมการและเลขาธกิาร
ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม  กรรมการและเหรญัญกิ
ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร  กรรมการและนายทะเบยีน
ดร.ธีรธร  ธาราไชย  กรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์  กรรมการ
   และประธานกรรมการสิทธ ิ
   และจรรยาบรรณ
ศ.ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์  กรรมการและประธาน 
   กรรมการโครงการ
   และต่างประเทศ 
นางสาวบุษกร  แสนสุข  กรรมการและ
   กรรมการกจิกรรมพเิศษ
นายมนูญ  อารยะศิริ  กรรมการและประธาน
   วิศวกรอาวุโส
นางสาวศุทธหทัย  โพธินามทอง กรรมการและประธาน
   วิศวกรหญิง
นายกฤตวัฒน์  สุโกสิ  กรรมการและประธาน
   ยุววิศวกร
รศ.เอนก  ศิริพานิชกร  กรรมการและประธาน
   สาขาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.อุทัย  ไชยวงค์วิลาน  กรรมการและประธาน 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวจิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ กรรมการและประธาน 
   สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล
รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร  กรรมการและประธาน
   สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ
รศ.ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์   กรรมการและประธาน
   สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
   โลหะการ และปิโตรเลยีม

รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค�า   
   กรรมการและประธาน 
   สาขาวศิวกรรมเคมี
   และปิโตรเคมี
รศ.สุเทพ  สิริวิทยาปกรณ์  กรรมการและประธาน 
   สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม
รศ.พูลพร  แสงบางปลา  กรรมการและประธาน
   สาขาวศิวกรรมยานยนต์
ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม  กรรมการและประธาน 
   สาขาวิศวกรรม
   คอมพิวเตอร์
รศ.ดร.เสรมิเกยีรติ  จอมจนัทร์ยอง กรรมการและประธาน 
   สาขาภาคเหนือ 1
รศ.วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต  กรรมการและประธาน 
   สาขาภาคเหนือ 2
นายจีรวุฒิ  ภูศรีโสม  กรรมการและประธาน
   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 1
ผศ.นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา  กรรมการและประธาน 
   ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2
ดร.กิตติ  จันทรา  กรรมการและประธาน
   สาขาภาคตะวันออก 1 
นายอทิธพิล  เนธยิคปุต์ สงิขรแก้ว กรรมการและประธาน 
   สาขาภาคตะวันออก 2
นางสาววรรณิษา  จักภิละ  กรรมการและประธาน
   สาขาภาคตะวันตก
นายธนินท์รัฐ  เมธีวัชรรัตน์  กรรมการและประธาน
   สาขาภาคใต้ 1 
รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ กรรมการและประธาน 
   สาขาภาคใต้ 2 
นายณัฐพล  สุทธิธรรม  กรรมการกลาง
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  วิศวกรรมเครื่องกล
5. ดร.รณชัย  ศิโรเวฐนุกูล ผู้แทนสาขา
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  วิศวกรรมเหมืองแร่ 
  โลหการ และปิโตรเลยีม
7. นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์ ผู้แทนสาขา
  วิศวกรรมเคมี
  และปิโตรเคมี

8. นายโกวิทย์  สกุลแสงจันทร์  ผู้แทนสาขา
  วิศวกรรมเคมี
  และปิโตรเคมี
9. ผศ.ดร.ฐิติมา  รุ่งรัตนาอุบล  ผู้แทนสาขา
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10. นายธิบดี  หาญประเสริฐ ผู้แทนสาขา
  วิศวกรรมยานยนต์

11. นายกุมโชค  ใบแย้ม  ผู้แทนสาขา

  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

12. นางสาวกนกอร  ศักดาเดช   ผู้แทน
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