ทองโลกวิศวกรรมไทยในอดีต
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ
(หมายเหตุ...บทความนี้เคยลงพิมพในวิศวกรรมสารมาแลว และเปนบทความที่ตัดตอนมาจากเนื้อหาเต็มที่ทาง สกว.
เคยจัดพิมพเปนเลมมาแลว...ครรชิต 20 กพ. 46)
มนุษยมีรางกายที่คอนขางออนแอกวาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกจํานวนมาก กลามเนื้อของมนุษยไมไดแข็งแกรง
เทากับของลิงบาบูน ผิวหนังไมไดหนา ทนทาน อยางชางหรือแรด อีกทั้งไมไดมีขนปกคลุมปองกันความหนาวเย็น
ไดเทากับสัตวเชนหมีหรือเสือ รางกายไมสามารถสรางพิษเพื่อทํารายสัตวอื่นเหมือนงูพิษ อีกทั้งฟนของมนุษยก็ไม
ไดแข็งแกรงหรืองอกทดแทนฟนเกาได
แตกระนั้นมนุษยก็สามารถดํารงชีวิตสืบตอไดนานนับลานป และแพรกระจายไปทั่วทุกทวีป ไมเวนแมแต
บนเกาะที่หางไกลออกไปกลางมหาสมุทรทั้งหมดนี้ตองขอบคุณตอสมองของมนุษยที่มีเหนือกวาสัตวอื่นๆ และชวย
ใหมนุษยสามารถคิดประดิษฐสิ่งตางๆ ออกมาชวยใหตนเองเอาชนะภัยอันตรายทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษยดวย
กันเองสืบมาจนบัดนี้
นักสรางมีอยูในสายเลือดของมนุษยทุกเผา
ความสามารถในการคิดและสรางประดิษฐกรรมตางๆ ของมนุษย ทําใหมนุษยโบราณสามารถสรางเครื่อง
มือนานาชนิดนับตั้งแตเครื่องมือพื้นฐานอยางเชนขวานหินไปจนถึงสิ่งประดิษฐที่ซับซอนและนาทึ่งอยางเชนพีระมิด
และปราสาทหิน สามารถคิดคนลอที่ชวยใหสรางพาหนะเพื่อขนสิ่งของตางๆ ไดอยางสะดวก สามารถสรางสะพาน
เพื่อทอดขามลําธาร แมน้ํา และหุบเหว สามารถคิดคน เครื่องมือกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว นอกจากนั้นยังสามารถ
คิดคนยารักษาโรคดวยสมุนไพรที่พบในธรรมชาติได
การคิดคนประดิษฐสิ่งตางๆ ของมนุษยในชวงแรกมีลักษณะแบบลองผิดลองถูกไมไดมีรูปแบบหรือวิธีการ
ที่เปนระบบ มีสิ่งประดิษฐหรือสิ่งกอสรางหลายอยางที่มีขนาดใหญและดูซับซอนเกินกวาที่มนุษยโบราณจะสรางได
โดยอาศัยเครื่องมืองายๆ ที่มีอยูในยุคนั้น ตัวอยางเชนพีระมิดในอียิปตหรืออเมริกาใต สิ่งกอสรางเหลานี้จําเปนจะ
ตองใชแรงงานทั้งคนและสัตวเปนจํานวนมากในการสราง และแนนอนที่สุดเปนจุดเริ่มตนของความหายนะทาง
เศรษฐกิจของชุมชนที่คิดสราง เพราะตองเสียแรงงานในการผลิตไปอยางมหาศาลในชวงนั้น
การประดิษฐคิดคนและสรางสรรคสิ่งตางๆ ของมนุษยนั้นตองอาศัยปจจัยตางๆ หลายอยางดวยกัน ดาน
หนึ่งก็คือความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว ปา ตนไม และ
สัตวตางๆ การรูจักสังเกตตอเนื่องกันเปนระยะเวลาอันยาวนานทําใหมนุษยสามารถกําหนดฤดูกาลได และสามารถ
ระบุเวลาที่เหมาะสําหรับทําการเกษตรได
ดังนั้น ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือความสามารถในการถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน
หนึ่ง การทําเชนนี้ตองอาศัยความกาวหนาทางดานภาษา การรูจักสรางคําที่หลากหลาย รูจักการมีไวยากรณที่ชัดเจน
ไมคลุมเครือ และการมีสื่อสําหรับการถายทอดความคิดที่สรางและใชงายเชนกระดาษ
เมื่อพิจารณาความเปนไปของสังคมบรรพกาลแลวนาเชื่อวา มนุษยตองรูจักการประดิษฐคิดคนเครื่องมือ
เครื่องใชกอนที่จะรูจักการสรางสิ่งกอสรางตางๆ มนุษยโบราณที่นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกที่ตําบลบานเกา
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จังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีเครื่องมือเครื่องใชหลายอยางใชแลว แตยังคงอาศัยอยูในถ้ําธรรมชาติบริเวณริมแมน้ําแคว
นอยความสามารถในการสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญนั้นเกิดขึ้นทีหลังตอมาอีกนาน
ความเปนนักสรางนั้นมีอยูในสายเลือดของมนุษยทุกเผา ดังจะเห็นไดจากสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในทวีป
ตางๆ ทั่วโลกไมวาจะเปนพีระมิดขนาดใหญในอียิปต และในอเมริกาใต กําแพงเมืองจีนที่ยาวเหยียดนับพันกิโลเมตร
และปราสาทหินที่นครวัต อันที่จริงอาจจะกลาวไดวาบรรดานักสรางเหลานี้ก็คือวิศวกรโยธารุนแรกๆ ของโลกนั้น
เอง
ความหมายของวิศวกรรม
คําวา "วิศวกรรม" ที่ใชในภาษาไทยนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหคํานิยามวา
"การนําความรูทางคณิตศาสตรธรรมชาติมาประยุกตใช" รากศัพทของคํานี้มีความหมายวา "ทั้งหมด, ทั้งปวง" นอก
จากนั้นยังหมายถึง "ชื่อเทวดา ผูชํานาญการชางทั้งปวง" หรือ "วิษณุกรรม" ซึ่งวิศวกรไทยเคารพนับถือ
สําหรับคําวิศวกรรมในภาษาอังกฤษ คือ engineering นั้น เมื่อพิจารณาจากศัพทก็อาจจะเห็นวาเกี่ยวเนื่องกับ
คําวา engine ซึ่งแปลวา เครื่องยนต ความจริงแลวคําวา engineer นี้มีใชมาตั้งแตราว ค.ศ. 1000 คือ กอนที่จะมีผูคิด
เครื่องยนตได ราลฟ สมิธ อธิบายวา คําวา engine และ ingeneous มาจากคําภาษาลาติน "in generare" มีความหมาย
วาการสราง ดังนั้น ผูที่สรางหรืออกแบบอุปกรณการรบ อยางเชน เครื่องกระแทก เครื่องโยนกอนหินใหญ หอคอย
รบ เหลานี้จึงไดชื่อวาเปน ingeniator หรือ engine-er
พจนานุกรมเว็บสเตอร นิยามคํา engineering วา "the science of applying knowledge of the properties of
matter and the natural sources of energy to the practical problems of the industry (e.g. the construction of
industrial plant or machines)" สวนคํา engineer ไดนิยามวาเปน "an expert in the design and construction of
engines" นอกจากนั้น พจนานุกรมเลมนี้ก็ไดใหความหมายของคําอื่นๆ ตอไปอีก เชน civil engineering เปนวิศวกร
โยธา mechanical engineering เปนวิศวกรเครื่องกล ฯลฯ
การนิยามคําวา "วิศวกรรม" ทั้งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และเว็บสเตอร ยังไมไดใหความ
หมายที่กระจางนัก เพราะผูที่นําความรูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติมาประยุกตใชนั้นมีอีกหลาย
กลุมที่ไมใชวิศวกร เชน ผูประกอบอาชีพดานการประกันชีวิตก็จะตองนําความรูดานคณิตศาสตรการประกันมาใช
รวมกับความรูดานการแพทยซึ่งก็เปนวิทยาศาสตรธรรมชาติสาขาหนึ่ง หรือวิศวการเกษตรก็อาจจะไมไดประยุกต
ความรูที่เกี่ยวกับวัสดุและตนกําเนิดพลังงานมาใช เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนจะตองพิจารณาหาความหมายของคําวา
วิศวกรรมใหไดชัดเจนกอนโดยเฉพาะเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางงานทางดานวิศวกรรมกับงานทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
ไอด ไดใหความหมายของวิศวกรรมไวดังนี้ "ทั้งวิศวกรและนักวิทยาศาสตรตางก็ไดรับการศึกษาอยางลึก
ซึ้งทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ แตนักวิทยาศาสตรใชความรูนี้ในการคนหาความรูใหม ในขณะที่
วิศวกรประยุกตความรูนี้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ โครงสรางและกระบวนการการที่ใชงานได อีกนัยหนึ่ง
นักวิทยาศาสตรแสวงหาความรู สวนวิศวกรมุงที่จะทํา"
ผูที่อธิบายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานของวิศวกรไวอยางกวางขวางคือ พอล ไรต ซึ่งไดใหความเห็น
ไวดังนี้
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"เราอาจพิจารณาวางานวิศวกรรมเปนทั้งศิลปะและวิทยาศาสตรในเวลาเดียวกัน อาจพิจารณาวาเปนงานที่
ตองใชทั้งหลักการวิธีการ และทักษะที่ไมสามารถเรียนรูไดโดยเพียงแคการศึกษาในชั้น แตอยางนอยจะตองเรียนจาก
ประสบการณและจากการทํางานอยางเปนวิชาชีพ
"ความรูของวิศวกรจะตองผสมผสานกับวิจารณญาณทางวิชาชีพ คําตอบของปญหา วิศวกรรมจะตองสอด
คลองกับความตองการที่ขัดแยงกันและคําตอบที่เหมาะที่สุดอาจจะไมไดมากจากการประยุกตหลักการหรือสูตรทาง
วิทยาศาสตรโดยตรง วิศวกรจะตองชั่งน้ําหนักขีดจํากัดที่ขัดแยงตางๆ และตัดสินใจโดยอาศัยทั้งความรูและประสบ
การณ โดยพยายามใหไดคําตอบที่เปนผลดีมากที่สุด
"ในการหาคําตอบใหแกปญหาตางๆ นั้น วิศวกรจะใชวัสดุและพลังของธรรมชาติโลกนี้มีวัสดุตางๆ เปน
จํานวนมากทั้งที่เปนวัสดุธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น สําหรับใหวิศวกรใชในการตกแตงงานที่ออกแบบขึ้น
วิศวกรเลือกวัสดุที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากราคา ความมีอยู และคุณสมบัติทางกายภาพ (น้ําหนัก กําลังวัสดุ ความ
ทนทาน ความยืดหยุน ฯลฯ)
"วิศวกรมองหาคําตอบที่ประหยัดนั่นหมายความวาประโยชนที่จะไดจากคําตอบนั้นจะตองมากกวาตนทุน
ที่ใชไป นอกจากนั้น ยังหมายความอีกวาวิศวกรจะตองจัดการทั้งเงิน เวลา วัสดุ และทรัพยากรอื่นๆ"
ประเด็นสุดทายที่ไรต กลาวถึงนี้เปนสิ่งที่สําคัญมากและเปนเรื่องที่วิศวกรจะลืมเสียมิได อยางไรก็ตาม ไรต
อธิบายตอไปวา หลังจากป พ.ศ. 2512 มานี้ แนวคิดดานการทํางานวิศวกรรมจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอม และเรื่องนี้ไดนํามาสูการตราพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมของไทยดวยเหมือนกัน ที่กําหนดใหหนวยงานที่
ตองการดําเนินงานวิศวกรรมขนาดใหญจะตองประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สุดทาย ไรต ไดสรุปวา "ในที่สุดแลวงานทั้งหมดของวิศวกรจะตองเปนประโยชนตอมนุษยชาติ....จะตอง
ปกปองอันตรายตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน อีกทั้งจะตองสงเสริมใหเกิดสวัสดิการสาธารณะดวย"
งานวิศวกรรมในอดีต
ในเมื่อความหมายของงานวิศวกรรมคือการสราง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวางานวิศวกรรมมีมาแตโบราณกาล
แลว อยางไรก็ตาม งานวิศวกรรมของไทยนั้นไมมีประวัติชัดเจนนัก แตจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณ
คดีอาจกลาวไดวา งานกอสรางของไทยสวนใหญคือ งานที่เกี่ยวกับวัดและวัง ในกรุงสุโขทัยมีรองรอยของการสราง
วัดและเจดียทรงพุมขาวบิณฑจํานวนมาก
นอกจากนั้น ยังมีงานหลอพระพุทธรูปขนาดใหญที่ตองใชความรูทางดานโลหะและพลังงานที่เหมาะสม
งานเหลานี้อาจจะไมใชงานวิศวกรรมในความหมายปจจุบัน แตเมื่อคํานึงถึงความรูและทักษะที่จํากัดของคนไทยใน
ยุคกอนก็จะตองกลาววาเปนการกอสรางที่เปนผลงานวิศวกรรมที่เยี่ยมยอด เพราะมีคุณสมบัติทางดานความปลอดภัย
และเปนประโยชนในดานศูนยรวมจิตใจของคนไทยดวย
งานที่มีลักษณะเปนงานวิศวกรรมอยางแทจริงในไทยนาจะเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปยมหาราชอัน
เปนชวงที่ไทยเราเริ่มเปดประเทศรับวิทยาการสมัยใหม งานวิศวกรรมในยุคนี้นั้นอาจจัดไดเพียงสามประเภท คือ
วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟา
งานดานวิศวกรรมสื่อสารเกิดขึ้นกอน โดยเมื่อ พ.ศ.2412 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระบรมราชโองการสั่งใหวิศวกชาวอังกฤษสองคนติดตั้งเดินสายโทรเลขจาก
กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสมุทรปราการ แตโดยที่ในยุคนั้นการคมนาคมยังไมสะดวก เสนทางที่จะตองเดินสายนั้น
ประกอบดวยปาดงทําใหไมสามารถทํางานไดตามพระราชประสงค ทางกระทรวงกลาโหมจึงเขามารับผิดชอบ
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ดําเนินการแทนวิศวกรทั้งสองนายนั้น ในที่สุดหลังจากใชเวลาหกปก็สามารถเดินสายโทรเลข และสงโทรเลข
ระหวางกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการไดสําเร็จ และตอมาในป พ.ศ.2421 จึงไดทรงโปรดเกลาฯ ใหเดินสายโทรเลขจาก
กรุงเทพฯไปยังบางปะอิน และอยุธยาตามลําดับ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนา "กรมไปษณีย" และ "กรมโทรเลข" ขึ้น โดยกรมไปรษณียรับผิดชอบงาน
ไปรษณีย และกรมโทรเลขรับผิดชอบดานโทรเลข โทรศัพท โดยมีสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ
กรมพระยาภาณุพันธวงศวรเดชเปนผูสําเร็จราชการกรมไปรษณีย และกรมโทรเลข พระองคแรก และตอมาทางราช
การไทยไดกําหนดใหวันที่ 4 สิงหาคม เปนวันสื่อสารแหงชาติ หลังจากนั้นอีกสองปประเทศไทยก็เขาเปนภาคี
ของสหภาพไปรษณียระหวางประเทศ และดําเนินการดานไปรษณียเปนปกแผนตอมาจนถึงปจจุบัน
สําหรับในดานโทรศัพทนั้นประเทศไทยเริ่มตนติดตั้งเดินสายโทรศัพทระหวางปากน้ําสมุทรปราการมายัง
กรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2424 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วัตถุประสงคหลักก็คือเพื่อแจง
ขาวเรือเขา-ออก ตอมาในป พ.ศ. 2429 ไดมีการรวมกรมไปรษณียเขากับกรมโทรเลขเปนกรมไปรษณียโทรเลขและ
เริ่มดําเนินกิจการโทรศัพทใหประชาชนทั่วไปใชงานโดยครั้งแรกมีผูเชาประมาณ 60 ราย มีสายยาวเพียง 86 กม. ตอ
จากนั้นระบบโทรศัพทก็ขยายตัวเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ยุคนั้นประเทศไทยเริ่มงานกอสรางทางรถไฟเปนงานวิศวกรรมขนาดใหญครั้งแรก โดยกอนหนานี้ในป
2398 พระนางเจา วิคตอเรีย แหงประเทศบริเตนใหญ ไดโปรดเกลาฯ ใหนายแฮรี สมิธ ปารค ราชทูต เขามาเจริญสัม
พันธไมตรี โดยนําเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในจํานวนเครื่องราช
บรรณาธิการมีรถไฟจําลองยอสวนพรอมดวยรถจักรไอน้ํารวมทั้งรถพวงครบขบวน รถไฟจําลองนี้ไดรับความสนใจ
ในราชสํานักมาก
กําเนิดคมนาคมทางรถไฟ ป พ.ศ.2429
ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดเสด็จประพาสสิงคโปร ชวา
และอินเดีย เมื่อป พ.ศ. 2413 และ พ.ศ. 2414 การเสด็จครั้งนี้ทําใหทรงตระหนักถึงความสําคัญของการคมนาคมทาง
รถไฟ ดังนั้นในป พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงอนุมัติสัมปทานแกบริษัทชาว
เดนมารกใหสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง 21 กม. ปจจุบันทางรถไฟสายนี้ไดถูกรื้อ
ไปแลว แตยังคงมีรองรอยเหลืออยูใหใชเปนถนน
ในป พ.ศ. 2430 ไดมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ให เซอรแอนดรู คลาก และ บริษัทปน ชารด สํารวจเสน
ทางสําหรับตัดทางรถไฟโดยเริ่มจากทางสายเหนือ จากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม เปนอันดับแรก และไดวางแนวตัดผาน
ไปยังภาคกลาง และเมืองสําคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือเมืองนครราชสีมาสายหนึ่ง จากเมื่องอุตรดิตถไปยัง
ริมฝงแมน้ําโขงสายหนึ่ง และจากเมืองเชียงใหมไปยังเชียงราย เชียงแสนหลวงอีกสายหนึ่ง
ตอมาในเดือนตุลาคม 2433 พระองคทานไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้นสังกัด
กระทรวงโยธาธิการ ครั้นถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองคทานจึงเสด็จไปทรงประกอบพิธีเดินรถไฟระหวาง
กรุงเทพฯ-อยุธยา ระยะทาง 71 กม. ตอจากนั้นก็ไดมีการขยายเสนทางรถไฟออกไปอีกอยางกวางขวาง รวมไปถึงการ
สรางอุโมงคถ้ําขุนตาลในเสนทางรถไฟสายเหนือและนับเปนงานวิศวกรรมที่สําคัญในอดีตชิ้นหนึ่ง
งานดานคมนาคมสงนั้นเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระบรมราชโองการใหยุบ กรมคลอง ซึ่งดูแลการคมนาคมทางน้ํามาเปน กรมทาง
4

ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ และตอมาไดทรงใหเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการมาเปนกระทรวงคมนาคม กรมทาง
ตองผานการยาย การยุบ การเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อ และสังกัดอีกหลายครั้ง
จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2515 จึงกลับมาสังกัดกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง และไดมีชื่อเปนทางการวา กรมทาง
หลวงแผนดิน กรมทางฯ ไดรับผิดชอบงานวิศวกรรมการทางอยางกวางขวางทั่วประเทศ และไดทําใหการคมนาคม
ขนสงทางบกของไทยสะดวก และปลอดภัยดังที่เห็นอยู ที่สําคัญคือเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการพาณิชยกรรมสามารถ
ขยายตัวออกไปอยางกวางขวางทั่วประเทศได
เขื่อนพระรามหก วิศวกรรมชลประทานสําคัญในอดีต
ในดานวิศวกรรมชลประทานสมัยใหมซึ่งเปนงานชวยเหลือจัดสรรใหเกษตรกรมีน้ําสําหรับใชอยางพอ
เพียงนั้น ทางประเทศไทยไดมีการดําเนินการมาตั้งแตป 2445 โดยในปนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดโปรดเกลาฯ วาจางผูเชียวชาญชลประทานชาวฮอลันดา ชื่อนายโมมัน วันเดอร ไฮเด มาศึกษาลูทางดําเนินงานชล
ประทานในบริเวณทุงราบภาคกลาง ผลของการศึกษานําไปสูการขุดคลองรังสิต และขุดลอกคูคลองตางๆ ตลอดจน
การกอตั้ง กรมคลอง ขึ้น งานของกรมคลองนี้ตอมาไดวิวัฒนาการมาเปน กรมทดน้ํา และ กรมชลประทาน ในที่สุด
งานวิศวกรรมชลประทานที่สําคัญในอดีตก็คือ การสรางเขื่อนพระรามหก ซึ่งปดกั้นแมน้ําปาสัก ที่อําเภอทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรางเมื่อ พ.ศ. 2458 และเสร็จสิ้นเมื่อพ.ศ.2467
เรียนรูจากครูชางตางชาติ
การพัฒนางานชางและวิศวกรรมดานตางๆ ในประเทศไทยในอดีตที่กลาวมานี้ในตอนแรกจําเปนจะตอง
อาศัยชางฝรั่งชาติตางๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในดานการออกแบบกอสรางอาคารนั้นตองอาศัยวิศวกร และ
สถาปนิกตางชาติเปนผูดําเนินการ เชน นายโจคิม กราซี (Joachim Grassi) เปนสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ไดรับพระ
ราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2450 โปรดเกลาฯ ใหออกแบบพระอุโบสถ กุฏิ
สงฆ และวางผังบริเวณของวัดนิเวศนธรรมประวัติ ที่บางปะอิน ดวยทรงมีพระราชประสงคอยากใหชาวไทยไดเห็น
ลักษณะของโบสถในคริสตศาสนา นายกราซีนี้เองที่ตอมาไดรับงานออกแบบอาคารกระทรวงกลาโหมที่เราเห็นอยู
ดานหนาของวัดพระศรีศาสดาราม ในปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะสรางพระที่นั่งอนันต
สมาคมในลักษณะของศิลปกรรมไทย แตเนื่องจากมีชางไทยที่ทําไดอยูคนเดียวคือ พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล)
จึงไมอาจสรางได จึงทรงโปรดเกลาใหสรางในลักษณะสถาปตยกรรมตะวันตก โดยให เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)
เปนแมกองจัดการกอสราง พระยาประชากรพิจารณ (โอ อมาตยกุล) เปนผูชวย และจางนายชางชาวอิตาเลียน คือ
นายมาริโอ ตมานโย (Mario Tamagno)เปนนายชางออกแบบ นายเอ ริ โกดี เปนนายชางผูชวย นายซี อัลเลกรี เปน
วิศวกร นายยี อี กอลโล เปนวิศวกรผูชวย ผลงานของนายชางฝรั่งเหลานี้ มีปรากฎใหเห็นเปนสงาราศีแก
กรุงเทพมหานครสืบมาจนบัดนี้
งานกอสรางเขื่อนอาคารและสิ่งตางๆ มีความเติบโตรุดหนาดวยการลงทุนสรางโรงงานซีเมนตที่บางซื่อใน
สมัยรัชการที่หก เมื่อป พ.ศ. 2456 เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยายมราช (ปน สุขุม) ดําเนินการกอตั้ง
บริษัทสยามซีเมนตขึ้น โดยเชิญขาราชการชาวไทย และนักธุรกิจตางประเทศมารวมลงทุนและไดจดทะเบียนบริษัท
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456 โรงงานของบริษัทสยามซีเมนตสามารถผลิตซีเมนตถุงแรกไดเมื่อเดือนพฤษภาคม
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2459 นับเปนจุดเริ่มตนของการพยายามเปนอิสระจากการตองพึ่งพาอาศัยซีเมนตจากตางประเทศ และเปนการเริ่ม
ประวัติศาสตรอุตสาหกรรมไทยไดอยางแทจริง
กําเนิดวิศวกรรมไฟฟาป พ.ศ. 2427
ในดานวิศวกรรมไฟฟานั้นเริ่มตั้งโรงไฟฟาครั้งแรกในป พ.ศ. 2427 ซึ่งเปนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยไดทรงริเริ่มให จมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชูโต) เปนผูนําเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวนสอง
เครื่องจากประเทศอังกฤษมาติดตั้ง ณ ทองพระโรงในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2427
ก็ไดเริ่มจายไฟฟาภายในพระบรมมหาราชวัง นับเปนจุดเริ่มตันของกิจการไฟฟาในประเทศไทย
การผลิตไฟฟาในไทยมีความเปนมาตอเนื่องมาหลายชวง จากโรงไฟฟาวัดเลียบที่เปนโรงไฟฟาพลังความ
รอน มาสูโรงไฟฟาสามเสน และขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง
สําหรับทางสวนภูมิภาคนั้น นครปฐมเปนจังหวัดแรกที่มีไฟฟาใชในป พ.ศ. 2473 ปตอมาจึงเริ่มมีขึ้นที่
ราชบุรี และเชียงใหมในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดจัดตั้งการไฟฟายันฮีขึ้นเพื่อจายกระแสไฟฟาใหแกจังหวัดตางๆ ใน
ภาคเหนือและภาคกลางรวม 36 จังหวัด และเริ่มกอสรางเขื่อนยันฮีในป พ.ศ. 2501 เขื่อนนี้ตอมาไดรับพระบรมรา
ชานุญาตใหเชิญพระปรมาภิไธยมาเปนนามของเขื่อน พรอมกันนั้นก็มีการสรางโรงไฟฟาพระนครเหนือดวย
เมื่อสรางเขื่อนภูมิพลเสร็จสิ้นแลวไดมีการปรับเปลี่ยนยุบหนวยงานการไฟฟาหลายหนวยเขาเปนการไฟฟา
ฝายผลิตมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาโดยตรงเมื่อป พ.ศ. 2511 หนาที่หลักก็คือ ผลิตแลวจาย
กระแสไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค
ปจจุบัน การไฟฟาทั้งสามแหงนี้ไดกลายเปนแหลงรวมของวิศวกรไฟฟากําลังที่มีบทบาทอยางสําคัญยิ่งใน
ดานระบบไฟฟาของประเทศ
จากตัวอยางผลการดําเนินงานวิศวกรรมสาขาตางๆ ในอดีตที่กลาวมานี้จะเห็นวาประเทศไทยไดบุกเบิกงาน
ดานวิศวกรรมมาเปนเวลานาน งานหลายดานไดมีรากฐานหยั่งลึกและแนนหนา จนกระทั่งสามารถรองรับการขยาย
ตัวของงานวิศวกรรมในปจจุบันไดเปนอยางดี แตก็มีอีกหลายดานที่ยังจะตองไดรับการปรับปรุงโดยวิศวกรไทยใน
อนาคต
โรงเรียนยันตรกรรม สถาบันทางดานวิศวกรรมแหงแรก
งานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ วิศวกรรมของประเทศตางๆ นั้น โดยปกติมักจะเกี่ยวของกับสถาบัน
หลายแบบดวยกัน แบบแรกก็คือ สถาบันการศึกษา ซึ่งทําหนาที่ผลิตวิศวกรและบัณฑิตในดานตางๆ แบบที่ 2 ก็คือ
สถาบันวิชาชีพ ซึ่งเปนที่รวมใหผูประกอบวิชาชีพในดานเดียวกันไดมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู รวมกันเจรจาตอ
รองกับผูอื่น หรือกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพเดียวกันไมใหเกิดการทุจริตหรือ
ทําผิดตอจรรยาบรรณและแบบที่ 3 ก็คือ สถาบันมาตรฐานของรัฐ ซึ่งทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตางๆ
ใหเปนแบบเดียวกันทั่วประเทศ หรือใหเขากับมาตรฐานสากลได
เมื่อประเทศไทยเจริญกาวหนามากขึ้นรัฐบาลก็ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการศึกษาระดับสูง
มากขึ้น ดังนั้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดสถาปนาโรงเรียน
มหาดเล็ก ขึ้นเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้น โดยจัดใหมีการ
ศึกษาเปนโรงเรียนตางๆ 5 โรงเรียน
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สําหรับทางดานชางนั้นคือ โรงเรียนยันตรกรรม ที่ตั้งอยูที่วังใหม หรือวังวินเซอร ครั้นตอมาวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2459 จึงไดโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ โรงเรียนยันตรกรรมก็เปลี่ยนมา
เปนคณะวิศวกรรมศาสตร โดยเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิศวกรรมเปนเวลาสามป สาขาที่เปดสอนในชวงแรก
ก็คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟา หลังจากนั้นจึงไดขยายตัวตอไปอีกโดยเพิ่มสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมสุขาภิบาล และวิศวกรรมสํารวจ
สถาบันที่ 2 ที่เปดสอนทางดานวิศวกรรมก็คือ โรงเรียนชางชลประทาน ซึ่งตั้งขึ้นในป พ.ศ.2481 ตอมาเมื่อ
ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2486 แลว จึงไดผนวกรวมกิจการของโรงเรียนนี้เขาเปนสาขาหนึ่งในคณะ
วิศวกรรมศาสตร สําหรับสถาบันแหงที่ 3 ที่เปดสอนดานวิศวกรรมก็คือ มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปดสอนในป พ.ศ.
2507 ตอจากนั้นเปนตนมาก็มีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปดสอนดานวิศวกรรมศาสตรอีกหลายแหง
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ สถาบันทางวิชาชีพที่สําคัญ
สถาบันทางวิชาชีพที่สําคัญทางดานวิศวกรรมก็คือ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยเมื่อป พ.ศ. 2447 นายชางชาวไทยและชาวตางประเทศกลุมหนึ่งที่ประกอบอาชีพทางชางอยูในเมือง
ไทย ไดพยายามกอตั้งสมาคมทางชางขึ้น แตไมสามารถดําเนินการไดตลอด จนถึง พ.ศ. 2471 นายชางไทยที่จบการ
ศึกษาวิชาการกอสรางจากอังกฤษไดรวมตัวกันไปขอจดทะเบียนตั้ง "สมาคมนายชางแหงกรุงสยาม" (The
Engineering Association of Siam)
ตอมาอีกนายชางที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกอตั้ง สมาคมวิศวกรรมแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ขึ้น (The Chulalongkorn University Engineering Association) โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการรวมมือ
ทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมูสมาชิกดวยกัน ตอมาในป พ.ศ. 2486 รัฐบาลไดขอใหสมาคมทั้งสองรวมกันเปนสมาคม
วิชาชีพทางชางเพียงสมาคมเดียว เพื่อใหเปนผูรับภาระในการจัดรางพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม และเพื่อใหเกิด
เอกภาพของวิศกรไทย ดังนั้นจึงเกิด "วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย" ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 และ
ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ใหรับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยนี้ไวในพระบรมราชูถัมภ
สถาบันที่มีบทบาทสําคัญทางดานวิศวกรรมที่จะกลาวถึงเปนแหงสุดทายในที่นี้ก็คือ สถาบันมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแลวการดําเนินงานใดๆ ไมวาจะเปนดานธุรกิจพาณิชยกรรม วิศวกรรม หรือวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี ลวนแตตองมีมาตรฐานกํากับเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นไมมีปญหา
มาตรฐานสําคัญที่รัฐบาลเห็นความจําเปนเรงดวนก็คือ มาตรฐานในดานผลิตภัณฑสินคา ดังนั้นรัฐบาลจึง
ไดตั้งสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหการผลิตสินคา
ควบคุมตางๆ ไดคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้สํานักงานนี้ยังทําหนาที่กําหนดและดูแลมาตรฐานทางดานผลิตภัณฑ
และงานวิศวกรรม อยางไรก็ตาม โดยที่สถาบันนี้มีกําลังคนจํากัด ดังนั้น งานมาตรฐานทางดานวิศวกรรมจึงพลอย
จํากัดไปดวย
ปจจุบันนี้วิศวกรรมสถานฯ มีชื่อเต็มวา สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
วิศวกรสําคัญในอดีตตอเนื่องกับปจจุบัน
ที่ผานมาวิศวกรไทยที่มีความสามารถสูงหลายทานไดฝากผลงานวิศวกรรมอันยิ่งใหญไวใหเปนมรดกมาถึง
ทุกวันนี้ ในอดีตเรามี คุณพระเจริญวิศวกรรม ซึ่งเปนคณบดีหลายยุคสมัยของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คุณหลวงชลานุสรณ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานชลศาสตร คุณพระประกอบยันตรกิจ และ คุณหลวง
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อนุศาสนยันตรกรรม ซึ่งเชี่ยวชาญทางดานเครื่องกล คุณหลวงประสิทธิกลมัย ผูเชียวชาญทางดานเครื่องกลและงาน
รถไฟ นายควง อภัยวงศ อดีตนายกรัฐมนตรี และผูกอตั้งพรรคประชาธิปตยเองก็เปนวิศวกรสื่อสารและรับมอบหนา
ที่ในการตัดระบบสื่อสารระหวางการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษดิ์ ผูรับตําแหนงเปนประธานกรรมการทานแรกของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อป พ.ศ. 2486 พลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ผูเชี่ยวชาญ
แผนที่ และไดเปนสมุทรราชมณเฑียร ดวยความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตราบจนตัวทานลวงลับ
เมื่ออายุสูงมาก ศาสตราจารยสุกิจ มินมานเหมินท ก็ศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรจากประเทศอังกฤษ แตเมื่อกลับ
มาแลวไดแปรเปลี่ยนไปสอนวิชาคณิตศาสตรเปนเลขาธิการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนกระทั่งไดเปนรัฐมนตรี
และเอกอัครราชทูต ศาสตราจารย ดร.ชัย มุกตพันธ ราชบัณฑิตผูชํานาญดานวิศวกรรมธรณี มีลูกศิษยลูกหาทั่ว
ประเทศ
ศาสตราจารย ดร.รชฏ กาญจนวณิชย ผูเชี่ยวชาญดานอาคารสูงและผูบุกเบิกการสรางอาคารสูงในประเทศ
ไทยมากอนผูใด ศาสตราจารย ดร.อรุณ สรเทศน อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิศวกรรมสุขภิบาล นายชูชาติ กําภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ผูบุกเบิกสรางเขื่อนและระบบชลประทาน
ศาสตราจารย ดร. บุญรอด บิณฑสัณห ผูเปลี่ยนระบบไฟฟา 110 โวลต มาเปน 220 โวลต และทําใหระบบไฟฟาของ
ประเทศมีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ดร.ศิริลักษณ จันทรางศุ ก็เปนวิศวกรอีกทานหนึ่งที่มีผลงานออก
แบบกอสรางสิ่งสําคัญมากหลาย ทั้งอาคารสูง และทุนลอยในทะเล
ความจริงแลววิศวกรสําคัญๆ ของไทยยังมีอีกมากทานดวยกัน แตนาเสียดายที่ประวัติของทานเหลานี้อาจ
จะสูญหายไปตามกาลเวลาเสียแลว และคงจะตองใชเวลาอีกมากในการคนหาประวัติของทานมาเผยแพรเกียรติให
เยาวชนรุนหลังรูจัก

…………….
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