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กรุณาช่วยเล่าถึงประวัตก
ิ ารศึกษา
					 และการก้าวเข้าสู่การท�ำงานคร่าว ๆ
					 ค่ะ
ผมจบการศึกษาจาก ม. เกษตรศาสตร์ จบมาก็ท�ำงาน
เลย ช่ ว งนั้ น ประเทศไทยอยู ่ ใ นช่ ว งพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว
ที่เรียกว่ายุค “NIC” (ประเทศอุตสาหกรรมใหม่) จึงมีความ
ต้องการใช้วิศวกรในการพัฒนาประเทศเป็นจ�ำนวนมาก
ผมเองหลั ง จากจบฯก็ เ ริ่ ม ท�ำ งานที่ แ รกที่ บ.ปู น ซี เ มนต์
นครหลวง มหาชนฯ ท�ำได้ สั ก พั ก หนึ่ ง ก็ ย ้ า ยมาท�ำ งาน
ที่ บ.เจริ ญโภคภั ณ ฑ์ แล้ ว ก็ ม าท�ำ งานที่ บ. EEC (EEC
Engineering Network co., ltd) จนถึงปัจจุบัน และ
ที่ บ.EEC นีเ้ องถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของผมในการเข้าวงการ
ปรับอากาศและระบายอากาศ
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			 กรุ ณ าช่ ว ยเล่ า ถึ ง ประสบการณ์
					 การท�ำงานในวงการปรับอากาศ
เริ่มจากการเข้ามาร่วมงานกับทาง บ. EEC ซึ่งเป็น
บริษัทฯวิศวกรที่ปรึกษาชั้นน�ำทางด้านวิศวกรรมงานระบบฯ
ที่มีเป้าหมายในการออกแบบที่ค�ำนึงถึง Holistic Energy
Saving, Indoor Air Quality, Life Safety, Environment,
Green & Sustainability ซึ่งงานออกแบบฯของ บ. EEC
ส่วนมากจะเป็น Innovation Design เพื่อเพิ่มมูลค่า
“Valued” ทีเ่ น้นทางด้าน “การประหยัดพลังงาน คุณภาพชีวติ /
สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย” ให้แก่โครงการฯ
เดิม บ.EEC อยูท่ อี่ าคารสินธร, อาคารฟอร์จนู จนล่าสุด
ปี 2015 บ.EEC ได้ ส ร้ า งอาคารของเราเอง ชื่ อ “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 จึงได้รบั การรับรองจาก “THAI
GREEN BUILDING INSTITUTE” (TGBI) TREES-NC Certify
ระดับ “Gold” และระดับ “Platinum” ตามล�ำดับ ด้วยงบ
ประมาณการก่อสร้างทีไ่ ม่สงู จากแนวความคิดทีเ่ น้น Innovation ต่าง ๆ มากมายภายในอาคารฯ จึงท�ำให้อาคาร EEC
ACADEMY ทัง้ 2 อาคาร ได้รบั ความสนใจจากภาครัฐฯและ
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ภาคเอกชนจ�ำนวนมาก ให้ความสนใจในการเยีย่ มชมอาคาร EEC
ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
ประสบการณ์การท�ำงานทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ ก็จะมี รพ.ศิรริ าช
ปิ ย มหาราชการุ ณ ย์ ซึ่ ง เป็ น อาคารรพ.ที่ มี ค วามพร้ อ มของ
Facilities อาคารทัง้ ทางด้าน “Reliability & Health Safety”
ในระดับ “World Class” โครงการนีเ้ ป็นต้นแบบของการควบคุม
ความชืน้ ของอาคาร รพ. จ�ำนวนมากมายในปัจจุบนั ด้วยการใช้
ระบบ “DOAS”  (Dedicated Outdoor Air System) ควบคุม
ความชื้นภายในอาคาร เพื่อสร้าง fresh air ที่เย็นและแห้ง
จ่ายเข้าสูพ่ นื้ ทีภ่ ายในอาคาร เพือ่ ผลการ Healing และฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ย
และควบคุมความชืน้ ภายในอาคารเพือ่ ป้องกันการเจริญเติบโต
ของเชือ้ โรคภายในอาคารรพ.
อีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในปัจจุบันคือโครงการ “The
Forestias” ซึง่ เป็นโครงการ Smart City Mix-Used ขนาดใหญ่
บนพื้นที่. 350 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด ที่เน้นแนวความคิด
การออกแบบ “Holistic Well-being & Sustained
Innovation Design” มีระบบ “CUP” (Central Utility Plant)
เดินท่อนํา้ เย็นและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นรูปแบบ Ring
Loop รอบโครงการ จึงท�ำให้โครงการนีส้ ามารถลด CO2 (Carbon
Footprint) ได้ถงึ 68,000 ตัน CO2 ในปีแรก ซึง่ เปรียบเทียบ
ได้กบั การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ยนื ต้น 6.4 ล้านต้น ซึง่ ถือได้วา่
เป็นต้นแบบของเมือง “Smart City” ที่ยั่งยืนโครงการหนึ่ง
ของประเทศไทย
			 เริ่ ม เข้ า ไปร่ ว มงานกั บ ทาง ACAT
					 ตั้งแต่เมื่อไหร่
ผมเข้าร่วมกับทาง ACAT ในปีคศ.2013 สมัยท่านนายก
อ.ตุลย์ เฆมวัฒนา ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ACAT จะประสบความส�ำเร็จอย่าง
มากในงานสันทนาการ ซึง่ พีส่ มนึกและทีมงานฯท�ำไว้ได้ดมี าก แต่
ส�ำหรับงานวิชาการของ ACAT ช่วงนัน้ คนเข้าร่วมสัมมนา/อบรม
ค่อนข้างน้อย ท่านอดีตนายก อ.ตุลย์ จึงชวนผมเข้ามาช่วยในส่วน
ของงานวิชาการ เพือ่ มุง่ หวังให้ ACAT เด่นทัง้ ทางด้านวิชาการและ
สันทนาการควบคู่กันไป ผมจึงได้เข้ามาเป็นกรรมการวิชาการ
ในปี’2013 ได้เข้ามาจัด contents การสัมมนา, เป็นวิทยากร
บรรยายฯ และช่วยจัดหลักสูตรการอบรมวิชาชีพฯ ทีม่ พี พี่ สิ ฐิ ชัยเป็น
ประธานหลักสูตรฯ ซึง่ ตอนนัน้ ACAT จะมีอบรมฯเพียงหลักสูตร
เดียวคือหลักสูตรอบรม “วิศวกรระดับต้น” ผมจึงได้เข้ามาช่วย set
up หลักสูตร “อบรมวิศกรระดับกลาง” และหลักสูตร “อบรม
วิศวกรระดับสูง” ในปีนนั้ ซึง่ ด้วยแนวทางการก�ำหนดหัวข้อสัมมนา
วิชาการทีน่ า่ สนใจ ทันสมัย และหลักสูตรอบรมฯวิชาชีพทีเ่ น้น
ความรูพ้ นื้ ฐานผสมผสานกับ Application ในงานจริง จึงเป็น
ผลให้งานวิชาชีพฯของ ACAT ทัง้ งานสัมมนาฯและการอบรมฯ
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ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก มีคนเข้าร่วมมากกว่าร้อยคน
จนเริม่ ฮิตติดลมต่อเนือ่ งเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
ผมเริ่มช่วยงาน ACAT เป็นกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่
ปีคศ.2013 เป็น กรรมการวิชาการฯ 1 วาระ, เป็น ประธาน
กรรมการวิ ช าการฯ 2 วาระ และเป็ น อุ ป นายกฯ อี ก
2 วาระจนถึงปัจจุบนั
			 งานสั มมนาและงานหลักสู ตรการ
					 อบรมฯ ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หาวิ ช าชี พ ฯ
่ งทีน
่ า่ เบือ
่ และมีความยากในการ
ทีเ่ ป็นเรือ
ท� ำ ให้ น่ า สนใจ คุ ณ อรรณพมี เ คล็ ด ลั บ
อย่างไรในการท�ำให้ประสบความส�ำเร็จฯ
จริง ๆ เคล็ดลับอยูท่ อี่ งค์ประกอบหลัก ๆ 3 อย่าง อันดับ
แรกคื อ “Contents” ต้ อ งทั น สมั ย น่ า สนใจ, ถั ด มาคื อ
“Key Speakers” ต้องมีความรู/้ ความช�ำนาญในเรือ่ งนัน้ ๆ
และข้อสุดท้ายคือ “ความสามารถในการสือ่ สาร” ของ Key
Speakers ต้องมีทกั ษะในการบรรยาย สามารถสือ่ สารและร้อย
เรียงเรือ่ งราว พวกเราเป็นวิศวกร เป็นงานวิชาชีพ มันจึงหนีไม่
พ้นความรูท้ างวิชาการซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะน่าเบือ่ ส�ำหรับคนทัว่ ไป
ดังนัน้ “ความรูจ้ ริงในวิชาการ, ความมีประสบการณ์จริงในเรือ่ ง
นัน้ ๆ ของผูบ้ รรยายฯ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีจ่ ะท�ำให้พดู ได้สนุกและ
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ถูกใจคนฟัง และการตัง้ หัวข้อการอบรม/สัมมนาทีม่ ี Contents ที่
ดี จะช่วยให้คนอยากจะเข้ามาฟัง เพราะฉะนัน้ contents เราต้อง
In-trend, มีความลํา้ สมัย และเป็นทิศทางในอนาคต” รับรองได้
ว่าจะเป็นหลักสูตรทีไ่ ม่มวี นั ตาย โดยเฉพาะเรือ่ งของสุขภาพ ซึง่
เป็นสิง่ จ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าระบบ
ปรับอากาศมีหน้าทีแ่ ค่ทำ� ให้พนื้ ทีเ่ ย็น แต่ความจริง ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ เป็น Key Factor หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เรามี
สุขภาพทีด่ ใี นการอยูใ่ นอาคารนัน้ ๆ , ช่วยส่งเสริม Productivity
ทีด่ ,ี ช่วยสร้าง Environment ทีด่ ภี ายในอาคารเพือ่ ควบคุมการ
เจริญเติบโตของเชือ้ โรคภายในอาคารและบ้าน ยกตัวอย่างง่าย ๆ
ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีระบบปรับอากาศที่มันไม่ดี อาจส่ง
ผลเสียแก่สขุ ภาพเรา ทัง้ ในระยะต้น, ระยะกลาง หรือระยะยาวได้
ทีเ่ รียกว่า “Silent Killer”
			 สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ป ระทั บ ใจจนท� ำ ให้ อ ยู่ ใ น
					 วงการนี้มายาวนาน
ส�ำหรับวงการปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC)
ถ้าเรามีความรูจ้ ริง ๆ เราจะทราบได้วา่ ระบบ HVAC ไม่ได้มหี น้า
ทีแ่ ค่ทำ� ให้อาคารหรือพืน้ ทีป่ รับอากาศเย็น จริง ๆ แล้วระบบ HVAC
มีสว่ นในการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ย อันนีค้ อื ภาพใหญ่ทสี่ ำ� คัญ
ส�ำหรับคนทีอ่ ยูท่ ที่ ำ� งาน อาศัยในอาคารหรืออยูใ่ นบ้าน ระบบ
HVAC ที่ดี จะสร้างคุณภาพอากาศที่ดี ซึ่งจะมีส่วนท�ำให้เกิด
Productivity ที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการท�ำสิ่งต่าง ๆ
แต่อกี สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นมุมทีเ่ ราต้องตระหนักให้มาก คือ ระบบปรับ
อากาศถ้าเราออกแบบไม่เหมาะสม ก็จะสามารถสร้างภาระ
ผลกระทบให้กบั โลกได้ ทัง้ การสิน้ เปลืองพลังงาน สร้างปัญหา
Heat Urban Effect, Global Warming, Climate Change,
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Healthy และรวมไปถึง Health Safety โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงการแพร่ระบาด COVID19 ที่ผ่านมา ดังนั้นระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศที่ดีที่เหมาะสม ออกแบบและ
Implementation ได้ด,ี มีประสิทธิภาพ ก็จะท�ำให้ชว่ ยสร้าง
คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละลดภาระของโลกได้
			 แล้ ว ตั้ ง แต่ ท� ำ งานพบปั ญ หาด้ า น
					 ไหนที่ ท� ำ ให้ รู้ สึ กหนั ก ใจ และท� ำ
อย่างไรถึงผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นมาได้
ผมว่างานวิศวกรเป็นงานวิชาชีพ งานวิชาชีพมันเป็นงาน
ที่ตรงไปตรงว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่ อะไรเหมาะสม อะไรไม่
เหมาะสม โดยมีมาตรฐานฯ รองรับ ดังนัน้ การท�ำงานทีพ่ ยายาม
หาช่องทางในการเลี่ยงมาตรฐานฯ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรท�ำ 
(ถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมาย) เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ที่ท�ำงาน ผู้อาศัยอยู่ในอาคารหรือบ้าน
นัน้ ๆ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ ปัญหาของสุขภาพต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ คน ๆ นัน้ อาจจะไม่ทราบว่าอาจเกิดจาก “การ
ท�ำงานหรือการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อาคาร บ้าน ที่มีระบบ
ปรับอากาศ ระบายอากาศทีค่ ณ
ุ ภาพอากาศไม่ดไี ม่เหมาะสม
เป็นเวลานาน ๆ (Silent Killer)” ดังนั้นการท�ำงานตาม
มาตราฐานที่ดีในวิชาชีพจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่เราไม่ควร
ประนีประนอม เพราะ “เรือ่ งคุณภาพชีวติ และสุขภาพเป็นสิง่ ที่
ไม่ควรประนีประนอม”
และอีกสิง่ นึงทีส่ ำ� คัญส�ำหรับอาชีพวิศวกร คือ “ทักษะการ
สือ่ สาร” เพราะอาชีพนีศ้ พั ท์ทาง Technical term เยอะมาก
และเป็นศัพท์เฉพาะทาง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูด/สื่อสาร
กับคนที่ไม่ได้เป็นวิศวกร ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ
ได้งา่ ย คนก็จะไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจสิง่ ดี ๆ ต่าง ๆ ทีเ่ ราตัง้ ใจ
จะท�ำ  จะสร้างให้เขามันก็จะเกิดขึน้ ได้ยาก เพราะคงไม่มใี คร
Developer รายใดทีจ่ ะใช้เงินในสิง่ ทีเ่ ค้าไม่เข้าใจ หรือไม่เห็น
“Value” เพราะฉะนัน้ แล้วส�ำหรับวิศกรสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ (นอก
เหนือจากองค์ความรู้) คือการสื่อสารในภาพที่คนทั่วไปให้
สามารถเข้าใจเป็นภาพง่าย ๆ ได้ ว่าท�ำเพือ่ อะไร ? มันดีตอ่ การ
พัฒนาอย่างไร ? ดีตอ่ คุณภาพชีวติ อย่างไร ? ดีตอ่ สังคมอย่างไร ?
ดีตอ่ โลกอย่างไร ? ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขนึ้ ยังไง ? ฯลฯ
ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีพ่ วกเราต้องสือ่ สารให้ได้ เพราะว่าวิศวกร
สมัยใหม่ โดยเฉพาะพวกเราวิศวกรงานระบบฯ เราจะใช้วชิ าชีพ
เราเพียงแค่ทำ� ให้แอร์เย็น น�ำ้ ไหล ไฟสว่าง เพียงแค่นนั้ หรือ ???
เพราะทุกวันนี้ ผลจากการพัฒนาโครงการฯหลาย ๆ อย่างทีไ่ ม่
เหมาะสมล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและโลกทัง้ สิน้ ซึง่ เป็นสิง่ ที่
พวกเราวิศวกรระบบฯ (MEP Engineer) สามารถช่วยได้ และ
ถ้าเข้าใจถึงแก่นแท้ งานวิศวกรรมระบบฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งาน
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บทสัมภาษณ์
HVAC สามารถสร้าง Valued ให้เกิดแก่โครงการได้ เพราะมัน
เกีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ ของคนโดยตรง และอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณภาพชีวติ ของคนมันมีคณ
ุ ค่ามาก
				 แรงบันดาลใจ
					 ในการท�ำงาน
แรงบันดาลใจอยูท่ ี่ “สิง่ แวดล้อมและตัวเรา” ผมคิดว่าผม
โชคดีทที่ ำ� งานที่ EEC ด้วย เพราะว่าพีเ่ กชา (คุณเกชา ธีระโกเมน)
เป็น Role Model ทีด่ สี ำ� หรับคนทีท่ ำ� งานในวงการฯนี้ พีเ่ กชา
เป็นทัง้ นัก innovation นักคิด นักท�ำ  และอะไรอีกหลายอย่าง
ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ให้เกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น “ความซือ่ สัตย์
ต่อวิชาชีพ”, “การใฝ่เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ ๆ” การน�ำความรูท้ ำ�
เพื่ อ สั ง คม แนวทางการออกแบบเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
สิง่ แวดล้อมและสังคมให้ดีขนึ้ แนวคิดดี ๆ หลายอย่างเหล่านี้
จะถู ก น�ำ มาถ่ า ยทอดมาใช้ในโครงการการออกแบบทุ ก ๆ
โครงการของบริษัท EEC และถูกถ่ายทอดส่งต่อให้แก่วิศวกร
พนักงานในบริษัทฯทุกคน ผมจึงโชคดีที่มี Model ที่ดีทั้งใน
ที่ท�ำงาน (บ.EEC) รวมถึงการท�ำงานสังคมวิชาชีพฯ (เช่น
สภาวิศวกรฯ และ วสท.) หรือการเป็นกรรมการบริหารฯที่ ACAT
เองทีม่ อี าจารย์ พี่ ๆ ใน ACAT หลาย ๆ ท่าน ทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ี
มีความมุง่ มัน่ มีความตัง้ ใจในการท�ำเพือ่ สังคม
และความโชคดีอกี อย่างคือ บ.EEC ไม่ได้ปดิ กัน้ เปิดโอกาส
ให้ผมสามารถท�ำงานเพื่อสังคมได้ (ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็น
ผู้บริหารฯ) องค์กร EEC สนับสนุนพนักงานทุกคนในการ
Contribute ต่อสังคมส่วนรวม สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วิชาชีพฯ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวงการวิศกรรมไทย องค์กร EEC ยินดี
สนับสนุนฯ อันนีค้ อื ความใจกว้างของพีเ่ กชา ทีเ่ ป็นหัวเรือใหญ่
ของบ.EEC ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ แล้วมันก็มีผลต่อ
วิธคี ดิ ของเราเองด้วยนะ ท�ำให้เรามองภาพทีใ่ หญ่ขนึ้ กว้างขึน้
กว่าเดิม แม้แต่การท�ำงาน เราก็อยากจะท�ำงานให้ถึงจุดที่ว่า
ท�ำแล้วคนต้องได้ประโยชน์จากโครงการทีเ่ ราท�ำ  ต้องได้ Value
จากงานทีเ่ ราสร้าง อย่างทีผ่ มบอกไว้ตงั้ แต่ตน้ ว่า “งานของเราไม่ใช่
แค่แอร์เย็น น�ำ้ ไหล ไฟสว่าง มันต้องสร้างคุณค่า สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในโครงการนั้นให้ได้
รวมถึงสร้างสภาพสังคมแวดล้อมทีด่ โี ดยรอบของโครงการนัน้ ๆ
ให้ผู้อื่นสามารถมาเรียนรู้แนวทางจากโครงการฯที่เราท�ำได้
มันถึงจะภาคภูมใิ จ”
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ต้องพัฒนาองค์ความรูต้ ลอดเวลา เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ Trend
แต่มันเป็นเพราะ “โลกเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” คือถ้า
เทคโนโลยีโลกมันเปลีย่ นไวแล้วเราไม่ใฝ่หาความรูต้ ลอดเวลา
เราอาจจะหลุดจากองค์ความรู้ใหม่ ๆ แล้ว “Disruptive
Change” ของโลกจะท�ำให้เราไม่มนั่ คงในหน้าทีก่ ารงานได้ ผม
จะบอกวิศวกรรุน่ ใหม่ ๆ น้อง ๆ เสมอว่า “ส�ำหรับยุคอนาคต
ความมัน่ คงในอาชีพจะไม่ได้อยูท่ อี่ งค์กรเป็นหลัก แต่มนั อยูท่ ตี่ วั
เขาเอง” ว่าเขามีความตัง้ ใจในวิชาชีพหรือขยันใฝ่หาความรูเ้ พิม่
เติมตลอดเวลาหรือไม่? เข้าถึงความเปลีย่ นแปลงของโลกและ
เทคโนโลยีในอนาคตหรือไม่? ดังนั้นถ้าเรามีความตั้งใจใน
วิชาชีพ มี passion ในงานทีท่ ำ 
� ใฝ่หาความรูเ้ พิม่ เติมตลอด
เวลา ความมัน่ คงเกิดขึน้ กับตัวเราทันที ส่วนองค์กรฯจะเป็นตัว
สร้างสภาพแวดล้อม สร้างวิธคี ดิ ให้แก่เขา ว่าเขาจะเป็นวิศวกรที่
ท�ำงานได้ “เพียงแค่ทำ� งานเสร็จ” หรือ เป็นวิศวกรที“่ สร้างสรรค์
งานทีด่ ี ทีส่ ร้างคุณค่าให้กบั สังคมได้” บทบาทขององค์กรจะมี
ส่วนในการผลักดันวิธคี ดิ ดี ๆ เหล่านัน้ ให้เกิดขึน้ กับคนคนนัน้
ถ้าเราเป็นวิศวกรฯ เป็นนักออกแบบ พัฒนาโครงการฯ แล้ว
มีแค่อาคารเราดีอยูอ่ าคารเดียว แต่อาคารโดยรอบข้างเคียงได้
รับผลกระทบเชิงลบหมดจากอาคารเรา อันนีไ้ ม่นา่ จะใช่บริบทฯ
การพัฒนาโครงการฯทีถ่ กู ต้อง แสดงว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำ มันไปท�ำร้าย
บริบทฯและสังคมแวดล้อมโดยรอบเดิมที่มีอยู่ มันจะเป็น
การสร้าง การพัฒนาสิง่ หนึง่ แต่ไปสร้างภาระให้แก่อกี สิง่ หนึง่
ซึ่งวิธีนั้นมันจะไม่ยั่งยืน ผมคิดว่าทุกงานที่เราท�ำไปมันต้อง
มีคณ
ุ ค่าของตัวเอง มีคณ
ุ ค่าต่อผูอ้ น่ื ต่อสังคม และภาพใหญ่
ของโลก เพียงแค่นคี้ วามภาคภูมใิ จมันจะเกิดขึน้ เอง เพราะเรา
ท�ำดีทสี่ ดุ ตามความรูท้ เี่ รามีแล้ว
			 คุณอรรณพมองภาพอนาคตของ
					 วงการวิ ศ วกรรมปรั บ อากาศไว้
อย่างไรบ้าง
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			 หลั ก ในการท� ำ งานที่ ท� ำ ให้ ป ระสบ
					 ความเร็จในชีวิตและในองค์กร
พวกเราเป็นวิศวกร อันดับแรกก็คือ เราต้องมี “องค์
ความรู้ในวิชาชีพ” ของเรา คือจะต้องรู้จริงในสิ่งที่เราท�ำ  และ
เราต้อง update ความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
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วารสารสำ�หรับสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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www.acat.or.th

		 งานอดิเรก
					 ที่คุณอรรณพชอบ
ผมชอบไปตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ชอบไปต่างจังหวัด ดูวถิ ชี วี ติ
ชาวบ้าน เทีย่ วธรรมชาติ ผมชอบเรียนรูจ้ ากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว
ชอบถ่ายรูป แต่สว่ นตัวแล้วผมไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งกล้องเลย แต่ชอบ
การถ่ายภาพ ชอบบันทึกความทรงจ�ำด้วยการเก็บภาพ หรือแม้
แต่ไปตปท. ท�ำให้ได้เรียนรูว้ ถิ คี ดิ ของเขา หลาย ๆ อย่างของ
อาคารต่างประเทศ ก็มคี วามรู้ แนวความคิดหลาย ๆ อย่าง
ซ่อนอยู่ ท�ำให้เราได้เห็นวิธคี ดิ ของเขา ซึง่ มันเป็นประโยชน์กบั เรา
พอสมควร
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อย่างทีผ่ มบอกเมือ่ ช่วงต้น คือวิศวกรปรับอากาศสามารถ
สร้างสรรสิง่ ดี ๆ ให้เกิดขึน้ ได้ แต่ถา้ สร้างสรรไว้ไม่ดี ไม่เหมาะ
ไม่ควร ก็จะสร้างภาระกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และโลกได้
เช่นกัน เพราะระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ใช้พลังงานมาก
โดยเฉพาะปท.ไทย ทีเ่ ป็นภูมปิ ระเทศร้อนชืน้ เพราะฉะนัน้ แล้ว
ถ้าเราท�ำไว้ไม่ดตี งั้ แต่ตน้ มันก็จะผิดทาง นอกเหนือจากปัญหา
ในอดีต ทีเ่ น้นยํา้ ในเรือ่ ง Energy saving, Global Warming
และ climate change แล้ว ผมคิดว่าในอนาคตกระแสของ
“HVAC for Healthy” หรือ Health Safety จะมาแรง และแรง
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ อันเนือ่ งจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID19
ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมากทั่วโลก และใน
อนาคตก็มอิ าจทราบได้วา่ จะเกิดโรคอุบตั ใิ หม่ขนึ้ อีกเมือ่ ใด ดังนัน้
งานวิศวกรรมระบบฯอาคารเราต้องมีการพัฒนาและเตรียมพร้อม
อยูเ่ สมอ เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าในการพัฒนาโครงการฯในอนาคต
วิศวกร HVAC เองคงไม่ได้อยูห่ ลังบ้าน (ท�ำงานหลังจากสถาปนิก
พัฒนาแบบแล้วเสร็จ) แต่จะต้องสร้างแนวความคิดดี ๆ ไป
พร้อม ๆ กับสถาปนิกทีอ่ อกแบบโครงการฯตัง้ แต่เริม่ ต้น เพราะถ้า
เราไม่ไปช่วยให้คำ� แนะน�ำสถาปนิกอาจมีการก�ำหนดกรอบอาคาร
Facade ทีก่ นิ พลังงานสูง ใช้ผวิ วัสดุ Finishing หรือ created
สิง่ ต่าง ๆ ภายในอาคารทีเ่ อือ้ ต่อการสะสมความชืน้ และเชือ้ โรค
เราต้องให้ค�ำแนะน�ำในการสร้างสภาวะ “ความสบายแบบ
พอเพียง ส�ำหรับพื้นที่ Semi-Outdoor Space” ในแง่มุม
Biophilic Design เพือ่ เป็นพืน้ ทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งในการแพร่
ระบาดในยุค Epidemic หรือแม้แต่ความเหมาะสมในการก�ำหนด
ช่อง Atrium หรือพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งของบันไดเลือ่ นภายในอาคารทีไ่ ม่
สร้างปัญหาการลามไฟเมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ด้วยแนวคิด
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผมมั่นใจว่าวิศกรปรับอากาศฯจะมีสว่ นร่วม
ทีส่ ำ� คัญในการสร้างเรือ่ งราวดี ๆ ลดภาระให้แก่สงิ่ แวดล้อมและ
โลกได้ และถ้าทุกคนท�ำแบบนั้นได้ ผมคิดว่าวงการพัฒนา
โครงการฯของประเทศไทยเรา จะเป็นการพัฒนาฯทีท่ ำ� แล้วดีตอ่
คนอยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้อมและสังคม ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต

		 รบกวนฝากข้อคิด คติ ให้กับท่าน
					 ที่อ่าน ACAT
รักในวิชาชีพ และมี passion ในงานที่ท�ำ  พอเรามี
passion แล้วเราจะหมัน่ ใฝ่หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ ความใฝ่รจู้ ะท�ำให้
เราไม่ตกยุคและมีความมัน่ คง และข้อส�ำคัญต้องเป็นวิศวกร
ที่พูด/สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ความสามารถสื่อสารให้คนอื่น
เข้าใจด้วยภาษาง่าย ๆ ได้
และอีกอย่าง ผมอยากให้คนในวงการวิชาชีพวิศวกร
ปรับอากาศฯ ช่วยเหลือ Support ซึง่ กันและกัน คือการท�ำงาน
ทุกอย่างไม่มใี ครทีม่ คี วามรูเ้ สมอกันจะมีบางคนรูม้ าก บางคน
รูน้ อ้ ย แต่ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นบทบาทไหนก็ตามขอให้ชว่ ย Support
กัน คือมองในจุดเป้าหมายเดียวกันว่า ต้องการให้งานออกมาดี
อย่าคิดสร้างเครดิตให้แก่ตนเองด้วยการท�ำร้ายคนอืน่ รูจ้ กั ให้
รูจ้ กั รับและให้เครดิตแก่ผอู้ นื่ ทีม่ าช่วยเหลือตน “พวกเราควรเอา
ความรูท้ เี่ รามี เพือ่ ช่วยเหลือ เพือ่ Support ซึง่ กันและกันให้มาก
ทีส่ ดุ เพือ่ พัฒนาวงการให้มนั ดีขนึ้ กว่าเดิม แล้วเราจะเป็นพีน่ อ้ ง
ในวงการฯที่ช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างผลงานที่ดี
ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ”
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			 ส� ำ หรั บ การท� ำ งานในวงการวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ผมจะบอกน้อง ๆ อยู่เสมอ
			 “พวกเราเป็นวิศวกร” วิศวกรเป็นนักสร้างความ
เจริญให้แก่โลก ทุก ๆ งานทีเ่ ราท�ำขอให้คด
ิ และตระหนัก
อยู่เสมอว่างานของเรานั้น
•
•
•

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

			 ถ้าเราท�ำได้ เราจะมีความภูมิใจในทุก ๆ โครงการที่
เราท�ำออกไป และ “คุณค่า” เหล่านั้น จะเป็น “Value
่ ิดตัวเราไป และสร้างความภูมิใจให้แก่เรา
Asset” ทีต
ตลอดชีวิตการท�ำงานของพวกเราทุกคนครับ

AIR CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND
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