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ประวัติการศึกษาคร่าว ๆ

1    
กรณุาชว่ยเลา่ถึงประวตักิารศกึษา 

     และการกา้วเขา้สู่การท�างานครา่ว ๆ   
     ค่ะ
	 	 	 ผมจบการศึกษาจาก	ม.	เกษตรศาสตร์	จบมาก็ท�างาน

เลย	 ช่วงนั้นประเทศไทยอยู ่ในช่วงพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 

ที่เรียกว่ายุค	“NIC”	(ประเทศอุตสาหกรรมใหม่)	จึงมีความ

ต้องการใช้วิศวกรในการพัฒนาประเทศเป็นจ�านวนมาก	 

ผมเองหลังจากจบฯก็เร่ิมท�างานที่แรกที่	 บ.ปูนซีเมนต	์

นครหลวง	 มหาชนฯ	 ท�าได้สักพักหนึ่งก็ย ้ายมาท�างาน 

ที่	 บ.เจริญโภคภัณฑ์	 แล้วก็มาท�างานที่	 บ.	 EEC	 (EEC	 

Engineering	 Network	 co.,	 ltd)	 จนถึงปัจจุบัน	 และ 

ที	่บ.EEC	นีเ้องถอืได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้นของผมในการเข้าวงการ

ปรับอากาศและระบายอากาศ

2   กรุณาช่วยเล่าถึงประสบการณ ์
     การท�างานในวงการปรับอากาศ
	 	 	 	 เริ่มจากการเข้ามาร่วมงานกับทาง	 บ.	 EEC	 ซึ่งเป็น

บริษัทฯวิศวกรที่ปรึกษาชั้นน�าทางด้านวิศวกรรมงานระบบฯ	 

ท่ีมีเป้าหมายในการออกแบบท่ีค�านึงถึง	 Holistic	 Energy	

Saving,	Indoor	Air	Quality,	Life	Safety,	Environment,	

Green	&	 Sustainability	 ซึ่งงานออกแบบฯของ	 บ.	 EEC	 

ส่วนมากจะเป็น	 Innovation	 Design	 เพื่อเพิ่มมูลค่า	 

“Valued”	ทีเ่น้นทางด้าน	“การประหยดัพลงังาน	คณุภาพชวีติ/

สิง่แวดล้อม	และความปลอดภัย”	ให้แก่โครงการฯ

	 	 	 เดิม	บ.EEC	อยูท่ีอ่าคารสนิธร,	อาคารฟอร์จนู	จนล่าสดุ 

ปี	 2015	 บ.EEC	 ได้สร้างอาคารของเราเอง	 ชื่อ	 “EEC	 

ACADEMY	1”	 (อาคาร	EEC1)	และ	“EEC	ACADEMY	2”	 

(อาคาร	EEC	2)	และด้วยแนวคิดการออกแบบ	Holistic	Green	

&	Sustainability	Design	อาคาร	 EEC	CADEMY	1	และ	

อาคาร	 EEC	ACADEMY	2	 จงึได้รับการรบัรองจาก	 “THAI	

GREEN	BUILDING	INSTITUTE”	(TGBI)	TREES-NC	Certify	

ระดับ	 “Gold”	 และระดับ	 “Platinum”	ตามล�าดับ	 ด้วยงบ

ประมาณการก่อสร้างทีไ่ม่สงู	จากแนวความคดิทีเ่น้น	Innova-

tion	 ต่าง	 ๆ	มากมายภายในอาคารฯ	 จงึท�าให้อาคาร	 EEC	

ACADEMY	ทัง้	2	อาคาร	ได้รบัความสนใจจากภาครัฐฯและ

   	 	 วศ.บ.	(เครือ่งกล)	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

   			 วฒุวิิศวกร	เครือ่งกล	เลขทะเบยีน	วก.900

   			 สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม 

	 	 	 	 	 ราชปูถมัภ์	(วสท.)

   			 American	Society	of	Heating,	 Refrigerating	 

	 	 	 	 	 and	Air-Conditioning	Engineers	(ASHRAE)

   			 อนกุรรมการทดสอบความรูค้วามช�านาญการประกอบ 

	 	 	 	 	 วชิาชพี	ระดบัวฒุวิศิวกร,	ระดบัสามญัวิศวกร	และภาคี 

	 	 	 	 	 วิศวกร	 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 ประจ�าปี	 2562- 

	 	 	 	 	 ปัจจุบัน	ของสภาวิศวกร

   			 อุ ปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห ่ ง 

	 	 	 	 	 ประเทศไทย	ประจ�าปี	2562-2563	และ	2564-2565

   			 ประธานกรรมการวิชาการ	 สมาคมวิศวกรรม 

	 	 	 	 	 ปรับอากาศแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2558-2559	 

	 	 	 	 	 และ	2560-2561

   	 	 อนกุรรมการ	มาตรฐานความปลอดภยัอคัคภียัอาคาร 

	 	 	 	 	 โรงพยาบาล	 ประจ�าปี	 2560	 ของวิศวกรรมสถาน 

	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทย	(วสท.)

   	 Deputy	Managing	Director,

	 	 	 	 EEC	Engineering	Network	co.,	ltd

   	 	 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานป้องกัน 

	 	 	 	 	 อัคคีภัย	 ประจ�าป ี	 2560	 ของวิศวกรรมสถาน 

	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทย	(วสท.)

   	 	 อนุกรรมการร่างมาตรฐานปรับอากาศและระบาย 

	 	 	 	 	 อากาศ	 อาคารโรงพยาบาล	 ประจ�าปี	 2560	 ของ 

	 	 	 	 	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	(วสท.)

ต�าแหน่งการท�างาน

ต�าแหน่งทางสังคม

www.acat.or.th
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ภาคเอกชนจ�านวนมาก	ให้ความสนใจในการเย่ียมชมอาคาร	EEC	

ตลอดมาจนถงึปัจจบุนั	

	 	 	 ประสบการณ์การท�างานทีน่่าภาคภมูใิจ	กจ็ะม	ี รพ.ศริริาช	

ปิยมหาราชการุณย์	 ซึ่งเป็นอาคารรพ.ที่มีความพร้อมของ	 

Facilities	อาคารทัง้ทางด้าน	“Reliability	&	Health	Safety”	

ในระดบั	“World	Class”	โครงการนีเ้ป็นต้นแบบของการควบคมุ

ความชืน้ของอาคาร	 รพ.	 จ�านวนมากมายในปัจจบุนั	 ด้วยการใช้

ระบบ	“DOAS”		(Dedicated	Outdoor	Air	System)	ควบคุม

ความชื้นภายในอาคาร	 เพื่อสร้าง	 fresh	 air	 ที่เย็นและแห้ง 

จ่ายเข้าสู่พ้ืนท่ีภายในอาคาร	เพือ่ผลการ	Healing	และฟ้ืนฟผููป่้วย	

และควบคมุความชืน้ภายในอาคารเพือ่ป้องกนัการเจริญเตบิโต

ของเชือ้โรคภายในอาคารรพ.

	 	 	 อีกหนึ่งผลงานท่ีภาคภูมิใจในปัจจุบันคือโครงการ	 “The	

Forestias”	ซึง่เป็นโครงการ	Smart	City	Mix-Used	ขนาดใหญ่

บนพื้นที่.	 350	 ไร่	 ริมถนนบางนา-ตราด	 ท่ีเน้นแนวความคิด 

การออกแบบ	 “Holistic	 Well-being	 &	 Sustained	 

Innovation	Design”	มรีะบบ	“CUP”	(Central	Utility	Plant)	

เดนิท่อน�า้เยน็และระบบสาธารณปูโภคต่าง	ๆ	เป็นรปูแบบ	Ring	

Loop	รอบโครงการ	จงึท�าให้โครงการนีส้ามารถลด	CO
2 
(Carbon	

Footprint)	 ได้ถึง	 68,000	ตนั	CO
2
	 ในปีแรก	ซึง่เปรยีบเทยีบ 

ได้กบัการปลกูป่า	 ปลกูต้นไม้ยนืต้น	 6.4	 ล้านต้น	 ซ่ึงถอืได้ว่า

เป็นต้นแบบของเมือง	 “Smart	 City”	 ท่ีย่ังยืนโครงการหนึ่ง 

ของประเทศไทย

3   เริ่มเข้าไปร่วมงานกับทาง ACAT  
     ตั้งแต่เมื่อไหร่ 
	 	 	 ผมเข้าร่วมกบัทาง	ACAT	 ในปีคศ.2013	สมยัท่านนายก	

อ.ตุลย์	เฆมวฒันา	ซึง่ทีผ่่านมา	ACAT	จะประสบความส�าเรจ็อย่าง

มากในงานสนัทนาการ	ซ่ึงพีส่มนกึและทมีงานฯท�าไว้ได้ดมีาก	แต่

ส�าหรบังานวชิาการของ	ACAT	ช่วงนัน้	คนเข้าร่วมสมัมนา/อบรม

ค่อนข้างน้อย	ท่านอดตีนายก	อ.ตลุย์	จงึชวนผมเข้ามาช่วยในส่วน

ของงานวชิาการ	เพ่ือมุง่หวงัให้	ACAT	เด่นทัง้ทางด้านวชิาการและ

สันทนาการควบคู่กันไป	 ผมจึงได้เข้ามาเป็นกรรมการวิชาการ

ในปี’2013	 ได้เข้ามาจัด	contents	การสัมมนา,	 เป็นวทิยากร

บรรยายฯ	และช่วยจดัหลกัสตูรการอบรมวชิาชีพฯ	ทีม่พีีพ่สิฐิชยัเป็น

ประธานหลกัสตูรฯ	ซึง่ตอนนัน้	ACAT	จะมอีบรมฯเพยีงหลกัสตูร

เดยีวคอืหลกัสตูรอบรม	“วศิวกรระดบัต้น”	ผมจงึได้เข้ามาช่วย	set	

up	หลกัสตูร	 “อบรมวศิกรระดบักลาง”	 และหลกัสตูร	 “อบรม

วิศวกรระดบัสงู”	ในปีนัน้	ซึง่ด้วยแนวทางการก�าหนดหวัข้อสัมมนา

วชิาการทีน่่าสนใจ	 ทนัสมยั	 และหลกัสตูรอบรมฯวชิาชพีทีเ่น้น

ความรูพ้ืน้ฐานผสมผสานกบั	Application	 ในงานจรงิ	 จงึเป็น 

ผลให้งานวชิาชพีฯของ	ACAT	ทัง้งานสมัมนาฯและการอบรมฯ	 

ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก	มคีนเข้าร่วมมากกว่าร้อยคน	

จนเริม่ฮิตตดิลมต่อเนือ่งเรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั	

	 	 	 ผมเริ่มช่วยงาน	ACAT	 เป็นกรรมการบริหารฯ	 ตั้งแต่ 

ปีคศ.2013	 เป็น	กรรมการวชิาการฯ	1	 วาระ,	 เป็น	ประธาน

กรรมการวิชาการฯ	 2	 วาระ	 และเป็น	 อุปนายกฯ	 อีก	 

2	วาระจนถงึปัจจบุนั

4   งานสัมมนาและงานหลักสูตรการ 
     อบรมฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาชีพฯ 
ทีเ่ป็นเรือ่งทีน่า่เบือ่และมคีวามยากในการ
ท�าให้น่าสนใจ คุณอรรณพมีเคล็ดลับ
อย่างไรในการท�าให้ประสบความส�าเร็จฯ
	 	 	 จริง	ๆ	เคลด็ลับอยูท่ีอ่งค์ประกอบหลกั	ๆ	3	อย่าง	อนัดบั

แรกคือ	 “Contents”	 ต้องทันสมัยน่าสนใจ,	 ถัดมาคือ	 

“Key	Speakers”	 ต้องมคีวามรู/้ความช�านาญในเรือ่งน้ัน	 ๆ	

และข้อสดุท้ายคือ	 “ความสามารถในการสือ่สาร”	 ของ	 Key	

Speakers	ต้องมทีกัษะในการบรรยาย	สามารถสือ่สารและร้อย

เรยีงเรือ่งราว	พวกเราเป็นวศิวกร	เป็นงานวิชาชพี	มันจงึหนีไม่

พ้นความรูท้างวชิาการซึง่เป็นเรือ่งทีจ่ะน่าเบือ่ส�าหรบัคนทัว่ไป	

ดงัน้ัน	“ความรูจ้รงิในวชิาการ,	ความมปีระสบการณ์จริงในเร่ือง

นัน้	ๆ 	ของผูบ้รรยายฯ	จงึเป็นสิง่ส�าคัญ	ทีจ่ะท�าให้พูดได้สนุกและ
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ถกูใจคนฟัง	และการตัง้หวัข้อการอบรม/สมัมนาทีม่	ีContents	ที่

ด	ีจะช่วยให้คนอยากจะเข้ามาฟัง	เพราะฉะน้ัน	contents	เราต้อง	

In-trend,	มคีวามล�า้สมยั	และเป็นทิศทางในอนาคต”	รบัรองได้

ว่าจะเป็นหลกัสตูรท่ีไม่มวีนัตาย	 โดยเฉพาะเรือ่งของสุขภาพ	ซึง่

เป็นสิง่จ�าเป็นขัน้พ้ืนฐานของมนษุย์	คนส่วนใหญ่อาจจะคดิว่าระบบ

ปรบัอากาศมหีน้าทีแ่ค่ท�าให้พืน้ทีเ่ยน็	 แต่ความจรงิ	 ระบบปรบั

อากาศและระบายอากาศ	 เป็น	Key	 Factor	หนึง่ทีท่�าให้เรามี

สุขภาพท่ีดใีนการอยูใ่นอาคารนัน้	ๆ	,	ช่วยส่งเสรมิ	Productivity	

ทีด่,ี	ช่วยสร้าง	Environment	ทีด่ภีายในอาคารเพือ่ควบคุมการ

เจรญิเติบโตของเชือ้โรคภายในอาคารและบ้าน	ยกตัวอย่างง่าย	ๆ 	

ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีระบบปรับอากาศที่มันไม่ดี	 อาจส่ง 

ผลเสยีแก่สขุภาพเรา	ทัง้ในระยะต้น,	ระยะกลาง	หรอืระยะยาวได้	

ทีเ่รยีกว่า	“Silent	Killer”

5   ส่ิงที่ท�าให้ประทับใจจนท�าให้อยู่ใน 
     วงการนี้มายาวนาน
	 	 	 ส�าหรับวงการปรับอากาศและระบายอากาศ	 (HVAC)	 

ถ้าเรามคีวามรู้จรงิ	ๆ 	เราจะทราบได้ว่า	ระบบ	HVAC	ไม่ได้มีหน้า

ทีแ่ค่ท�าให้อาคารหรือพืน้ทีป่รบัอากาศเยน็	จรงิ	ๆ 	แล้วระบบ	HVAC	 

มส่ีวนในการสร้างคุณภาพชวีติทีด่ด้ีวย	อนันีค้อืภาพใหญ่ทีส่�าคญั	

ส�าหรบัคนทีอ่ยูท่ีท่�างาน	 อาศยัในอาคารหรอือยูใ่นบ้าน	 ระบบ	

HVAC	ที่ดี	 จะสร้างคุณภาพอากาศที่ดี	 ซึ่งจะมีส่วนท�าให้เกิด	

Productivity	 ที่ดี	 ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีในการท�าสิ่งต่าง	 ๆ	 

แต่อกีสิง่หนึง่ทีเ่ป็นมมุท่ีเราต้องตระหนกัให้มาก	คอื	 ระบบปรบั

อากาศถ้าเราออกแบบไม่เหมาะสม	 ก็จะสามารถสร้างภาระ 

ผลกระทบให้กบัโลกได้	 ทัง้การสิน้เปลอืงพลงังาน	สร้างปัญหา	

Heat	Urban	Effect,	Global	Warming,	Climate	Change,	

Healthy	และรวมไปถงึ	Health	Safety	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในช่วงการแพร่ระบาด	 COVID19	 ที่ผ่านมา	 ดังนั้นระบบ 

ปรับอากาศและระบายอากาศท่ีดีท่ีเหมาะสม	ออกแบบและ	 

Implementation	 ได้ดี,	 มีประสทิธิภาพ	กจ็ะท�าให้ช่วยสร้าง

คุณภาพชวิีตทีดี่และลดภาระของโลกได้

6   แล้วตั้งแต่ท�างานพบปัญหาด้าน 
     ไหนที่ท�าให้รู้ สึกหนักใจ และท�า
อย่างไรถึงผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นมาได้
	 	 	 ผมว่างานวศิวกรเป็นงานวชิาชพี	 งานวชิาชพีมนัเป็นงาน 

ที่ตรงไปตรงว่าอะไรใช่	 อะไรไม่ใช่	 อะไรเหมาะสม	 อะไรไม่ 

เหมาะสม	โดยมมีาตรฐานฯ	รองรบั	ดงัน้ันการท�างานทีพ่ยายาม

หาช่องทางในการเลี่ยงมาตรฐานฯ	 เป็นส่ิงที่ไม่สมควรท�า	 

(ถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมาย)	 เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพและ 

ความปลอดภัยของผู้ที่ท�างาน	 ผู้อาศัยอยู่ในอาคารหรือบ้าน 

นัน้	ๆ	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้	ปัญหาของสขุภาพต่าง	ๆ	

ทีเ่กดิขึน้บางครัง้คน	ๆ	นัน้อาจจะไม่ทราบว่าอาจเกดิจาก	“การ

ท�างานหรือการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อาคาร	 บ้าน	 ที่มีระบบ 

ปรบัอากาศ	 ระบายอากาศทีค่ณุภาพอากาศไม่ดไีม่เหมาะสม

เป็นเวลานาน	 ๆ	 (Silent	 Killer)”	 ดังนั้นการท�างานตาม 

มาตราฐานที่ดีในวิชาชีพจึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญที่เราไม่ควร

ประนปีระนอม	 เพราะ	 “เรือ่งคณุภาพชวีติและสขุภาพเป็นส่ิงที่

ไม่ควรประนปีระนอม”

	 	 	 และอกีสิง่นงึทีส่�าคญัส�าหรบัอาชพีวศิวกร	คอื	“ทกัษะการ

สือ่สาร”	 เพราะอาชพีนีศ้พัท์ทาง	 Technical	 term	 เยอะมาก	

และเป็นศัพท์เฉพาะทาง	 เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูด/สื่อสาร 

กับคนที่ไม่ได้เป็นวิศวกร	 ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ 

ได้ง่าย	คนกจ็ะไม่เข้าใจ	พอไม่เข้าใจสิง่ดี	ๆ	 ต่าง	ๆ	ทีเ่ราตัง้ใจ

จะท�า	 จะสร้างให้เขามนักจ็ะเกดิขึน้ได้ยาก	 เพราะคงไม่มใีคร 

Developer	รายใดทีจ่ะใช้เงนิในสิง่ท่ีเค้าไม่เข้าใจ	หรอืไม่เห็น	

“Value”	 เพราะฉะนัน้แล้วส�าหรบัวศิกรสิง่ส�าคญัท่ีสดุ	 (นอก

เหนือจากองค์ความรู้)	 คือการสื่อสารในภาพที่คนท่ัวไปให้

สามารถเข้าใจเป็นภาพง่าย	ๆ 	ได้	ว่าท�าเพ่ืออะไร	?	มันดต่ีอการ

พฒันาอย่างไร	?	ดต่ีอคณุภาพชวีติอย่างไร	?	ดต่ีอสงัคมอย่างไร	?	

ดีต่อโลกอย่างไร	?	ส่งเสรมิให้สภาพแวดล้อมดีขึน้ยงัไง	?	ฯลฯ	

ซึง่เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นทีพ่วกเราต้องสือ่สารให้ได้	 เพราะว่าวศิวกร 

สมัยใหม่	โดยเฉพาะพวกเราวศิวกรงานระบบฯ	เราจะใช้วิชาชพี

เราเพียงแค่ท�าให้แอร์เยน็	น�า้ไหล	ไฟสว่าง	เพียงแค่น้ันหรอื	???	

เพราะทุกวนันี	้ผลจากการพัฒนาโครงการฯหลาย	ๆ	อย่างทีไ่ม่

เหมาะสมล้วนส่งผลกระทบต่อสงัคมและโลกทัง้สิน้	ซึง่เป็นสิง่ที่

พวกเราวิศวกรระบบฯ	(MEP	Engineer)	สามารถช่วยได้	และ

ถ้าเข้าใจถงึแก่นแท้	งานวศิวกรรมระบบฯ	โดยเฉพาะอย่างยิง่งาน	

www.acat.or.th
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HVAC	สามารถสร้าง	Valued	ให้เกดิแก่โครงการได้	เพราะมัน

เกีย่วข้องกับคณุภาพชวีติของคนโดยตรง	และอะไรท่ีเกีย่วข้องกบั

คณุภาพชวิีตของคนมนัมคีณุค่ามาก

7    แรงบันดาลใจ
     ในการท�างาน
	 	 	 แรงบันดาลใจอยูท่ี	่ “สิง่แวดล้อมและตัวเรา”	 ผมคิดว่าผม

โชคดท่ีีท�างานท่ี	EEC	ด้วย	เพราะว่าพีเ่กชา	(คณุเกชา	ธรีะโกเมน)	

เป็น	Role	Model	ทีด่สี�าหรบัคนทีท่�างานในวงการฯนี	้ พีเ่กชา	 

เป็นท้ังนกั	 innovation	นกัคดิ	นกัท�า	 และอะไรอกีหลายอย่าง	 

ทีส่ร้างแรงบันดาลใจด	ีๆ	ให้เกดิขึน้	ไม่ว่าจะเป็น	“ความซือ่สตัย์

ต่อวชิาชพี”,	 “การใฝ่เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่	 ๆ”	การน�าความรูท้�า

เพื่อสังคม	 แนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สิง่แวดลอ้มและสงัคมใหด้ีขึน้	 แนวคิดดี	 ๆ	 หลายอยา่งเหล่านี้	 

จะถูกน�ามาถ่ายทอดมาใช้ในโครงการการออกแบบทุก	 ๆ	

โครงการของบริษัท	 EEC	 และถูกถ่ายทอดส่งต่อให้แก่วิศวกร

พนักงานในบริษัทฯทุกคน	 ผมจึงโชคดีที่มี	 Model	 ท่ีดีท้ังใน 

ที่ท�างาน	 (บ.EEC)	 รวมถึงการท�างานสังคมวิชาชีพฯ	 (เช่น	 

สภาวศิวกรฯ	และ	วสท.)	หรอืการเป็นกรรมการบรหิารฯที	่ACAT	

เองทีม่อีาจารย์	พี	่ๆ	ใน	ACAT	หลาย	ๆ	ท่าน	ทีเ่ป็นตวัอย่างทีดี่	 

มคีวามมุง่มัน่	มคีวามตัง้ใจในการท�าเพือ่สงัคม	

	 	 	 และความโชคดอีกีอย่างคือ	บ.EEC	ไม่ได้ปิดก้ัน	เปิดโอกาส

ให้ผมสามารถท�างานเพ่ือสังคมได้	 (ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็น 

ผู้บริหารฯ)	 องค์กร	 EEC	 สนับสนุนพนักงานทุกคนในการ	 

Contribute	 ต่อสงัคมส่วนรวม	 สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีฯ	 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวงการวศิกรรมไทย	องค์กร	EEC	ยนิดี

สนบัสนนุฯ	 อนันีค้อืความใจกว้างของพีเ่กชา	 ทีเ่ป็นหวัเรอืใหญ่

ของบ.EEC	 ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ	 แล้วมันก็มีผลต่อ 

วิธคีดิของเราเองด้วยนะ	 ท�าให้เรามองภาพท่ีใหญ่ขึน้	 กว้างขึน้ 

กว่าเดิม	 แม้แต่การท�างาน	 เราก็อยากจะท�างานให้ถึงจุดที่ว่า	 

ท�าแล้วคนต้องได้ประโยชน์จากโครงการทีเ่ราท�า	ต้องได้	Value	

จากงานท่ีเราสร้าง	อย่างท่ีผมบอกไว้ตัง้แต่ต้นว่า	“งานของเราไม่ใช่

แค่แอร์เยน็	น�า้ไหล	ไฟสว่าง	มนัต้องสร้างคณุค่า	สร้างคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี	 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในโครงการนั้นให้ได้	 

รวมถงึสร้างสภาพสังคมแวดล้อมทีด่โีดยรอบของโครงการนัน้	 ๆ	

ให้ผู้อื่นสามารถมาเรียนรู้แนวทางจากโครงการฯที่เราท�าได้	 

มนัถงึจะภาคภมูใิจ”

8   หลักในการท�างานที่ท�าให้ประสบ 
     ความเร็จในชีวิตและในองค์กร
	 	 	 พวกเราเป็นวิศวกร	 อันดับแรกก็คือ	 เราต้องมี	 “องค ์

ความรู้ในวิชาชีพ”	 ของเรา	 คือจะต้องรู้จริงในส่ิงท่ีเราท�า	 และ 

เราต้อง	 update	 ความรู้ใหม่	 ๆ	 เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เสมอ	 

ต้องพัฒนาองค์ความรูต้ลอดเวลา	เพราะว่ามันไม่ใช่แค่	Trend	

แต่มันเป็นเพราะ	 “โลกเราเปล่ียนแปลงตลอดเวลา”	 คือถ้า

เทคโนโลยโีลกมันเปลีย่นไวแล้วเราไม่ใฝ่หาความรูต้ลอดเวลา	

เราอาจจะหลุดจากองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 แล้ว	 “Disruptive	

Change”	ของโลกจะท�าให้เราไม่มัน่คงในหน้าท่ีการงานได้	ผม

จะบอกวิศวกรรุน่ใหม่	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 เสมอว่า	 “ส�าหรบัยคุอนาคต	

ความมัน่คงในอาชพีจะไม่ได้อยูท่ีอ่งค์กรเป็นหลกั	แต่มนัอยูท่ีต่วั

เขาเอง”	ว่าเขามีความตัง้ใจในวชิาชีพหรอืขยนัใฝ่หาความรูเ้พิม่

เตมิตลอดเวลาหรอืไม่?	 เข้าถงึความเปลีย่นแปลงของโลกและ

เทคโนโลยีในอนาคตหรือไม่?	 ดังนั้นถ้าเรามีความตั้งใจใน

วชิาชพี	 มี	 passion	 ในงานทีท่�า	 ใฝ่หาความรูเ้พ่ิมเติมตลอด

เวลา	ความม่ันคงเกดิขึน้กบัตวัเราทนัท	ีส่วนองค์กรฯจะเป็นตวั

สร้างสภาพแวดล้อม	สร้างวธีิคิดให้แก่เขา	ว่าเขาจะเป็นวศิวกรที่

ท�างานได้	“เพียงแค่ท�างานเสรจ็”	หรอื	เป็นวศิวกรที“่สร้างสรรค์

งานท่ีด	ีทีส่ร้างคณุค่าให้กบัสงัคมได้”	บทบาทขององค์กรจะมี

ส่วนในการผลกัดันวธีิคิดดี	ๆ	เหล่านัน้ให้เกดิข้ึนกบัคนคนนัน้

	 	 	 ถ้าเราเป็นวศิวกรฯ	เป็นนักออกแบบ	พัฒนาโครงการฯ	แล้ว

มแีค่อาคารเราดอียูอ่าคารเดยีว	แต่อาคารโดยรอบข้างเคยีงได้

รบัผลกระทบเชงิลบหมดจากอาคารเรา	อันนีไ้ม่น่าจะใช่บรบิทฯ

การพัฒนาโครงการฯทีถ่กูต้อง	แสดงว่าส่ิงทีเ่ราท�า	มันไปท�าร้าย

บริบทฯและสังคมแวดล้อมโดยรอบเดิมที่มีอยู่	 มันจะเป็น 

การสร้าง	 การพฒันาสิง่หนึง่แต่ไปสร้างภาระให้แก่อกีสิง่หนึง่	 

ซึ่งวิธีนั้นมันจะไม่ยั่งยืน	 ผมคิดว่าทุกงานท่ีเราท�าไปมันต้อง 

มคุีณค่าของตวัเอง	มคุีณค่าต่อผูอ้ืน่	 ต่อสงัคม	และภาพใหญ่ 

ของโลก	เพียงแค่น้ีความภาคภูมิใจมันจะเกดิขึน้เอง	เพราะเรา

ท�าดีทีส่ดุตามความรูท้ีเ่รามีแล้ว	

9   คณุอรรณพมองภาพอนาคตของ 
     วงการวิศวกรรมปรับอากาศไว ้
อย่างไรบ้าง

ปีที่ 24 ฉบับที่ 88  ฉบับที่ 2/2564

วารสารสำาหรับสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย8
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	 	 	 อย่างท่ีผมบอกเมือ่ช่วงต้น	คอืวิศวกรปรบัอากาศสามารถ

สร้างสรรสิง่ด	ี ๆ	 ให้เกดิขึน้ได้	 แต่ถ้าสร้างสรรไว้ไม่ด	ี ไม่เหมาะ 

ไม่ควร	กจ็ะสร้างภาระกระทบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และโลกได้

เช่นกัน	 เพราะระบบปรับอากาศเป็นระบบท่ีใช้พลังงานมาก	 

โดยเฉพาะปท.ไทย	ทีเ่ป็นภมูปิระเทศร้อนชืน้	 เพราะฉะนัน้แล้ว 

ถ้าเราท�าไว้ไม่ดตัีง้แต่ต้น	มนักจ็ะผดิทาง	นอกเหนอืจากปัญหา 

ในอดตี	ท่ีเน้นย�า้ในเรือ่ง	Energy	saving,	Global	Warming	

และ	 climate	 change	 แล้ว	 ผมคดิว่าในอนาคตกระแสของ	

“HVAC	for	Healthy”	หรอื	Health	Safety	จะมาแรง	และแรง

มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	อนัเนือ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของ	COVID19	

ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตเป็นจ�านวนมากทั่วโลก	 และใน

อนาคตกมิ็อาจทราบได้ว่าจะเกิดโรคอบุตัใิหม่ขึน้อกีเมือ่ใด	ดงันัน้

งานวศิวกรรมระบบฯอาคารเราต้องมกีารพัฒนาและเตรยีมพร้อม

อยูเ่สมอ	เพราะฉะนัน้ผมคดิว่าในการพฒันาโครงการฯในอนาคต	

วิศวกร	HVAC	เองคงไม่ได้อยูห่ลงับ้าน	(ท�างานหลงัจากสถาปนิก

พัฒนาแบบแล้วเสร็จ)	 แต่จะต้องสร้างแนวความคิดดี	 ๆ	 ไป 

พร้อม	ๆ 	กบัสถาปนกิทีอ่อกแบบโครงการฯตัง้แต่เร่ิมต้น	เพราะถ้า

เราไม่ไปช่วยให้ค�าแนะน�าสถาปนกิอาจมกีารก�าหนดกรอบอาคาร	

Facade	ท่ีกนิพลงังานสงู	ใช้ผวิวสัด	ุFinishing	หรอื	created	

ส่ิงต่าง	 ๆ	ภายในอาคารทีเ่อือ้ต่อการสะสมความชืน้และเชือ้โรค	

เราต้องให้ค�าแนะน�าในการสร้างสภาวะ	 “ความสบายแบบ 

พอเพียง	 ส�าหรับพ้ืนท่ี	 Semi-Outdoor	 Space”	 ในแง่มุม	 

Biophilic	Design	 เพือ่เป็นพ้ืนทีช่่วยลดความเส่ียงในการแพร่ 

ระบาดในยคุ	Epidemic	หรอืแม้แต่ความเหมาะสมในการก�าหนด

ช่อง	Atrium	หรอืพืน้ทีเ่ปิดโล่งของบนัไดเลือ่นภายในอาคารทีไ่ม่

สร้างปัญหาการลามไฟเมือ่เกดิเหตเุพลงิไหม้	เป็นต้น	ด้วยแนวคดิ

สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 ผมมั่นใจว่าวิศกรปรับอากาศฯจะมีส่วนร่วม 

ทีส่�าคญัในการสร้างเรือ่งราวด	ี ๆ	ลดภาระให้แก่สิง่แวดล้อมและ

โลกได้	 และถ้าทุกคนท�าแบบนั้นได้	 ผมคิดว่าวงการพัฒนา 

โครงการฯของประเทศไทยเรา	 จะเป็นการพฒันาฯทีท่�าแล้วดต่ีอ

คนอยูอ่าศยั	สิง่แวดล้อมและสังคม	ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต

10  งานอดิเรก
     ที่คุณอรรณพชอบ
	 	 	 ผมชอบไปตามสถานทีต่่าง	ๆ 	ชอบไปต่างจงัหวดั	ดวูถิชีวีติ

ชาวบ้าน	เทีย่วธรรมชาต	ิผมชอบเรยีนรูจ้ากธรรมชาตริอบ	ๆ	ตวั	

ชอบถ่ายรปู	แต่ส่วนตวัแล้วผมไม่มคีวามรูเ้รือ่งกล้องเลย	แต่ชอบ

การถ่ายภาพ	ชอบบนัทกึความทรงจ�าด้วยการเกบ็ภาพ	หรอืแม้

แต่ไปตปท.	 ท�าให้ได้เรยีนรูวิ้ถคิีดของเขา	 หลาย	 ๆ	 อย่างของ

อาคารต่างประเทศ	 กม็คีวามรู	้ แนวความคิดหลาย	 ๆ	 อย่าง 

ซ่อนอยู	่ท�าให้เราได้เหน็วธิคีดิของเขา	ซึง่มนัเป็นประโยชน์กบัเรา

พอสมควร

11   รบกวนฝากข้อคิด คติ ให้กับท่าน 
     ที่อ่าน ACAT
	 	 	 รักในวิชาชีพ	 และมี	 passion	 ในงานที่ท�า	 พอเรามี	 

passion	แล้วเราจะหมัน่ใฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ	ความใฝ่รูจ้ะท�าให้

เราไม่ตกยคุและมีความมัน่คง	 และข้อส�าคัญต้องเป็นวศิวกร 

ที่พูด/สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย	 ความสามารถสื่อสารให้คนอื่น

เข้าใจด้วยภาษาง่าย	ๆ	ได้

	 	 	 และอีกอย่าง	 ผมอยากให้คนในวงการวิชาชีพวิศวกร 

ปรบัอากาศฯ	ช่วยเหลอื	Support	ซึง่กนัและกนั	คือการท�างาน 

ทกุอย่างไม่มใีครท่ีมคีวามรูเ้สมอกนัจะมบีางคนรูม้าก	บางคน 

รูน้้อย	แต่ไม่ว่าเราจะอยูใ่นบทบาทไหนกต็ามขอให้ช่วย	Support	

กนั	คือมองในจุดเป้าหมายเดียวกันว่า	ต้องการให้งานออกมาด	ี

อย่าคิดสร้างเครดิตให้แก่ตนเองด้วยการท�าร้ายคนอืน่	 รูจ้กัให้	

รูจ้กัรบัและให้เครดิตแก่ผูอ่ื้นทีม่าช่วยเหลอืตน	“พวกเราควรเอา

ความรูท้ีเ่ราม	ีเพือ่ช่วยเหลอื	เพ่ือ	Support	ซึง่กนัและกนัให้มาก

ทีส่ดุ	เพ่ือพัฒนาวงการให้มันดีขึน้กว่าเดิม	แล้วเราจะเป็นพีน้่อง

ในวงการฯท่ีช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา	 เพ่ือสร้างผลงานที่ดี 

ทีน่่าภาคภูมิใจ”

   ส�ำหรับกำรท�ำงำนในวงกำรวิชำชีพวิศวกรรม  
ผมจะบอกน้อง ๆ อยู่เสมอ

   “พวกเราเป็นวิศวกร”	 วิศวกรเป็นนักสร้างความ
เจรญิใหแ้กโ่ลก	ทกุ	ๆ 	งานทีเ่ราท�าขอใหค้ดิและตระหนกั
อยู่เสมอว่างานของเรานั้น

		 	 •		 สร้าง	“คุณค่า”	ใดให้เกิดแก่โครงการ
		 	 •		 สร้าง	“คุณค่า”	ใดให้แก่ผู้อยู่อาศัย
		 	 •		 สร้าง	“คุณค่า”	ใดให้แก่	ชุมชม	สังคมรอบ	ๆ	 
		 	 	 	 โครงการนั้นบ้าง

   ถ้ำเรำท�ำได้ เรำจะมีควำมภูมิใจในทุก ๆ  โครงกำรที่
เรำท�ำออกไป และ “คุณค่ำ” เหล่ำนั้น จะเป็น “Value 
Asset” ทีต่ิดตัวเรำไป และสร้ำงควำมภูมิใจให้แก่เรำ
ตลอดชีวิตกำรท�ำงำนของพวกเรำทุกคนครับ 

www.acat.or.th
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