หนวยที่1 พื้นฐานวิศวกรรมศาสตรและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร
ความหมายของวิศวกรรมศาสตร ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา engineering มาจากภาษาละตินวา ingenerare แปลวาการ
สรางวิศวกรรมศาสตรเปนศาสตรหรือวิชาเกี่ยวกับการนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาประยุกตใชพัฒนาหา
คําตอบที่ประหยัดและเหมาะสมเพื่อชวยแกปญหาสนองความตองการของมนุษย
บุคคลที่ศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรเราจะเรียกวาวิศวกร ( engineer) วิศวกรจะตองมีความรูพื้นฐานเหมือน
นักวิทยาศาสตรแตแตกตางกันที่ นักวิทยาศาสตร(scientist) ใชความรูพนื้ ฐานดังกลาวหาความรูใหมๆ แตวิศวกรประยุกตความรูน ี้
ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ โครงสรางและกระบวนการตางๆ หรือกลาวอืกนัยหนึ่งวา นักวิทยาศาสตรมงุ แสวงหาความรู
แตวิศวกรมุงทีจ่ ะทํางาน
ความสําคัญของวิศวกรรมศาสตร มนุษยอาศัยวิศวกรรมศาสตรในการเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตและอยูรอดของ
เผาพันธุ ความกาวหนาทางวิศวกรรมศาสตรมีสวนชวยในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของมนุษย เชนความรวดเร็วในการ
เดินทาง โลกเหมือนแคบลง รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น
วิศวกรรมศาสตรสาขาหลัก
ทุกสาขาของวิศวกรรมศาสตรตองมีความรู พื้นฐานทางดานคณิตศาสตร เชน เวกเตอร พิชคณิต แคลคูรัส และ พื้นฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรทางฟสิกส เชน การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน ความรอน การสั่นสะเทือน คลื่น กลศาสตรของไหล
องคประกอบของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา อุปกรณไฟฟา การสะทอนการหันเหของแสง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับอิเลคทรอนิคส
พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรเคมี เชน ปริมาณความสัมพันธทางเคมี พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของเหลว
ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตรเคมี ไฟฟาเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และทรานซิชั่น เปนตน
วิศวกรรมศาสตรสาขาหลัก แบงเปน 5 สาขา ไดแก วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี
และวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมโยธา (Civil engineer) เปนสาขาที่เกาแกที่สุด เกีย่ วของกับสิ่งกอสรางตางๆ เชนบาน อาคาร โรงงาน สะพาน
เขื่อน สนามบิน การศึกษาในวิศวกรรมโยธา เพื่อการออกแบบ กอสรางโครงสรางพื้นฐาน พฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินและ
หิน และระบบสาธารณูปโภคของประเทศ การคมนาคม การบริหารการกอสราง
วิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineer) เกี่ยวของกับเครื่องจักรกล และกระบวนการทางเครื่องกลเชน การผลิต การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน โดยมีเนือ้ หา เชน การเขียนแบบวิศวกรรม การฝกงานโรงงานกลศาสตรวิศวกรรม กลศาสตรของไหล การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน อุณหพลศาสตร การออกแบบระบบทางความรอน การสั่นเชิงกล การถายเทความรอน การทําความเย็นและ
ปรับอากาศ การเผาไหม การออกแบบเครื่องจักร วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมโรงตนกําลัง ระบบควบคุม เปนตน
วิศวกรรมไฟฟา (electrical engineering) เกี่ยวของกับอุปกรณ วงจร และระบบไฟฟา มีเนื้อหาวิชา เชน วงจรไฟฟา
สนามแมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหการทํางาน การออกแบบระบบตางๆ ทางดานควบคุม สื่อสาร อิเลคทรอนิคส ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การประยุกตเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใชในงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ สื่อสาร การแพทย เกษตร เปนตน

วิศวกรรมเคมี (chemical engineering) เกีย่ วของกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม มีเนื้อหาวิชา การศึกษาออกแบบ
อุปกรณและโรงงาน กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี การควบคุมปฏิกรณเคมีและกระบวนการ การเดินหนวยปฏิบัติการ การ
คํานวณดุลมวลและพลังงาน ตลอดจนเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เปนตน
วิศวอุตสาหการ (industrial engineering) เกี่ยวของกับการดําเนินงานในอุตสาหกรรม ออกแบบ การวางแผน ควบคุมการ
ผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑทมี่ ีคุณภาพและมีตนทุนต่ํา มีเนื้อหาวิชา เชน วัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ
วางผังโรงงาน วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมการซอมบํารุง เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การวิจยั การดําเนินงาน และการศึกษา
การปฏิบัติงานอุตสาหกรรม เปนตน
วิศวกรรมศาสตรสาขาอืน่ ๆ
ในปจจุบนั วิศวกรรมศาสตรไดแตกแขนงแยกสาขามากมาย เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว
1. สาขาวิศวกรรมศาสตรที่แตกแขนงมาจากวิศวกรรมโยธา
1.1 วิศวกรรมโครงสราง (structure engineer) เนนเกี่ยวกับการวิเคราะหออกแบบโครงสรางตางๆ วิชาเนื้อหาเกีย่ วกับ
วิเคราะห และออกแบบโครงสรางตางๆ ไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2 วิศวกรรมสํารวจ (survery engineer) เนนเกี่ยวกับการสํารวจทําแผนที่วิศวกรรมตางๆ การสํารวจงานระนาบ การ
สํารวจขั้นสูง ทฤษฎีการคํานวณปรับแก ระบบการฉายแผนที่ เปนตน
1.3 วิศวกรรมปฐพี (geotechnical engineering) เกีย่ วกับวิศวกรรมของดิน และหิน เชนความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
โครงสรางของดินและหินเพื่อเปนรากฐานของสิ่งกอสรางและเปนวัสดุกอสราง
1.4 วิศวกรรมการขนสง (transportation engineer) เกี่ยวกับการเคลื่อนยายขนสง สนามบิน ทาเรือ การออกแบบระบบ
จราจร ระบบขนสงมวลชน เปนตน
1.5 วิศวกรรมการบริหารกอสราง (construction and management engineer) เนนเกีย่ วกับการบริหารและวางแผนงาน
กอสรางตางๆ การจัดหาบุคลากร วัสดุ จักรกล และเงินในการกอสราง เปนตน
1.6 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (water resources engineer) การพัฒนาและจัดการแหลงน้ําทุกขนาด กลศาสตรของไหลชล
ศาสตร อุทกวิทยาผิวดินและใตดิน วิศวกรรมแมน้ํา วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา การควบคุมคุณภาพน้ํา วิศวกรรมชายฝง ระบายน้ํา
1.7 วิศวกรรมชลประทาน ( irrigation engineer) เกีย่ วกับระบบชลประทานการจัดการและกระจายน้ําสูพื้นที่ตางๆ เนื้อหา
การกระจายน้าํ ออกแบบชลประทานในไรนาชนิดตางๆ การใหน้ําแบบผิวดิน แบบหยด แบบฉีดฝอย ระบบขนสงน้ํา สูบน้ํา ระบบ
ระบายน้ํา การบริหารโครงการชลประทาน
1.8 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ( environmental engineer) หรือ วิศวกรรมสุขาภิบาล (sanitary engineering) การควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดลอมตางๆ เนื้อหา กระบวนการผลิตน้ําประปา การบําบัดน้ําเสีย การออกแบบระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้าํ เสียระบบ
ประปา ระบบทอในอาคาร ระบบสูบน้ํา การบริหารจัดการคุณภาพน้ํา การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการกากของเสียอันตราย การ
ควบคุมมลพิษอากาศ การวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการเปนตน
2. สาขาวิกรรมศาสตรที่แตกแขนงจากวิศวกรรมสาขาหลักอื่นๆ
2.1 วิศวกรรมการเกษตร (agricultural engineer) การผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การออกแบบ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร วิศวกรรมโรงสี การประยุกตพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

2.2 วิศวกรรมอากาศยาน (aerospace engineering) เกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนาอากาศยานตางๆ เนื้อหา อากาศยาน
พลศาสตร การขับดันอากาศยาน โครงสรางอากาศยาน เสถียรภาพและการควบคุมการบินและการจัดการอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ เปนตน
2.3 วิศวกรรมยานยนต (automotive engineering) ออกแบบและพัฒนาทกสอบ ผลิต และประกอบชิ้นสวนในยานยนตและ
อุปกรณในการขนสง
2.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (computer engineer) เกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และฮารดแวร เนื้อหา
เครือขายคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง การประยุกตใชงานไมโครโฟรเซสเซอร โปรแกรมประดิษฐ การพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอรระบบจัดการฐานขอมูล สืบคนขอมูลและเทคโนโลยี
2.5 วิศวกรรมซอฟตแวร (software engineering) เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร เนื้อหา ความรูเกีย่ วกับการผลิต
ซอฟตแวร การจัดการขอมูลสารสนเทศ การจัดการองคกรทุกระดับ เปนตน
2.6 วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส (electronic engineer) เกีย่ วของกับอุปกรณอิเลคทรอนิคสตางๆ เนื้อหา เชน วิศวกรรม
อิเลคทรอนิคส ไมโครโปรเซสเซอร หลักการของระบบสื่อสาร อิเลคทรอนิคสการสื่อสาร เปนตน
2.7 วิศวกรรมอาหาร (food engineer) เกีย่ วกับการแปรสภาพของผลผลิตทางการเกษตรใหอยูในรูปของอาหาร เนื้อหา
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมการแปรสภาพผลผลิต วิศวกรรมเก็บรักษาอาหาร การผลิตอาหารสําเร็จรูป การออกแบบ วิเคราะห
และทดสอบเครื่องจักรกลอาหาร ระบบควบคุมในการผลิต
2.8 วิศวกรรมการผลิตอุตสาหกรรม( manufacturing engineer) การจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม การออกแบบ
วิเคราะหวางแผนควบคุมการทํางาน กําหนดวิธีการผลิต การเลือกใชเครื่องจักรในการผลิต เนื้อหา เชน การออกแบบเครื่องจักร
การทํางานของเครื่องจักร การจัดงานบุคคล เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
2.9 วิศวกรรมความปลอดภัย (safety engineer) เปนสาขาที่มีความใกลเคียงกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาก
เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ และสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในอุตสาหกรรมตางๆ มีเนื้อหา
การปองกันและแกไขกระบวนการเกิดภัยตางๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต การปองกันอุบัติเหตุ หลักการควบคุมสิ่งแวดลอมใน
โรงงานอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม เปนตน
2.10 วิศวกรรมวัสดุ (materials engineering) เกีย่ วของกับการใชวัสดุชนิดตางๆ การคิดคนวัสดุใหมๆ การปรับปรุง
คุณสมบัติของวัสดุตลอดจนกรรมวิธีการผลิตวัสดุ
2.11 วิศวกรรมเหมืองแร (mine engineer) เกี่ยวกับการคนหา สํารวจ และการพัฒนาแหลงแร เนื้อหา ธรณีวิทยา กล
ศาสตรหิน วิศวกรรมการขุดเจาะ การออกแบบเหมือง วิศวกรรมการจัดการเหมืองแร
นอกจากนี้ยังมีวิศวกรรมสาขาอื่นๆ เชน วิศวกรรมนิวเคลียร (nuclear engineer) วิศวกรรมโทรคมนาคม
(telecommunication engineer) วิศวกรรมทางทะเล (marine engineering) วิศวกรรมชีวการแพทย (biomedical engineer)
วิศวกรรมสิ่งทอ (textile engineer) วิศวกรรมนาโน (nano engineering) เปนตน
วิศวกรรมควบคุมในประเทศไทยมี 5 สาขา ไดแก สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแบงเปน 4 ระดับคือ ภาคีวิศวกร ภาคีวศิ วกร
พิเศษ สามัญวิศวกร และวุฒวิ ิศวกร

ศาสตรที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยอละความปลอดภัย กลุมวิชาการที่สําคัญ 4 กลุมหลักคือ

1. กลุมวิชาสุขศาสตรอตุ สาหกรรมหรืออาชีวสุขศาสตร ศึกษาเกีย่ วกับการตระหนัก ประเมิน และการควบคุมปจจัย
สิ่งแวดลอมหรือสภาวะแวดลอมที่มีอยู หรือเกิดจากสถานประกอบการที่อาจเปนสาเหตุของการเจ็บปวย ชีวิตความเปนอยู
สุขภาพที่ทรุดโทรมหรือทําใหเกิดความไมสุขสบาย ตอคนงาน เชน การประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางาน ความรอน แสง เสียง
ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ การควบคุม การใชอุปกรณปองกันอัตรายสวนบุคคล
2. กลุมวิชาอาชีวนิรภัย เปนกลุมวิชาศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทํางานลักษณะตางๆ
เทคโนโลยีความปลอดภัย การจัดการดานความปลอดภัยและการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ เชน การสอบสวน วิเคราะหอบุ ัติเหตุ หลักการควบคุมปองกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร
3. กลุมวิชาการยศาสตรและจิตวิทยาในการทํางาน เปนกลุมวิชาทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการจัดและการปรับปรุงสภาพการทํางานให
เหมาะสมกับสรีรวิทยาและจิตวิทยาของมนุษยในการทํางาน เชน วิธีการทํางานใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและตัว
ผูปฏิบัติงาน การออกแบบใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมตามหลักการยศาสตร จิตวิทยาในการทํางานเปนตน
4. กลุมวิชาอาชีวเวชศาสตรหรือเวชศาสตรอุตสาหกรรม เปนกลุมวิชาที่ศึกษาเกีย่ วกับความรูทางการแพทยและสาธารณสุข
ศาสตรในการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจาง การเฝาระวัง การปองกัน การตรวจวินิจฉัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
เชน หลักการทางพิษวิทยา หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน

ความสัมพันธระหวางวิศวกรรมศาสตรกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การศึกษาในศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความจําเปนทีต่ องมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับพื้นฐานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรดวยเหตุผลที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. การนําความรูพื้นฐานวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ ไปประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี 2 ลักษณะ
1.1 เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาศาสตรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.2 เพื่อนําไปวิเคราะหและประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชนการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตรวิศวกรรมจะ
มีสวนชวยในการประเมินและวิเคราะหโครงการทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. เพื่อประโยชนในการประสานงานกับวิศวกรสาขาตางๆ ที่อยูในสถานประกอบการ
2.1 พิจารณาเลือกปรึกษากับวิศวกรสาขาตางๆ ไดอยางถูกตอง เชน เกิดปญหาของพื้นโรงงานผุกรอนควรปรึกษาวิศวกรโยธา
2.2 สามารถสื่อสารกับวิศวกรสาขาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีความเขาใจทางดานการดูแบบ คําศัพททางเทคนิค
สัญลักษณตางๆ ทางวิศวกรรม สื่อสารกับวิศวกรไดอยางถูกตอง
สัญลักษณคณิตศาสตร มิติและระบบหนวยทางวิศวกรรมศาสตรสําหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.สัญลักษณคณิตศาสตร

2. มิติและระบบหนวยทางวิศวกรรม
2.1 มิติ (dimension) ใชในการอธิบายปริมาณทางกายภาพของตัวแปรตางๆ แบงเปน 2 ประเภทคือ
- มิติพื้นฐาน (fundamental dimensions) คือมิติที่งายในการแปลง หรือมิติของตัวแปรที่มีหนวยเดี่ยวๆ เชน ความยาว เวลา มวล
กระแสไฟฟา อุณหภูมิ ปริมาณสาร ความเขมแสง เปนตน
- มิติอนุพันธ (derived dimensions) เกิดจากมิตพิ ื้นฐานรวมกันหรือมิติประกอบ เชน พื้นที่ ปริมาณ ความเร็ว ความเรง ความ
หนาแนนมวล แรง พลังงาน

2.2 ระบบหนวย (unit system) หนวย คือคําที่ใชวัดหรือแสดงปริมาณของมิติเพื่อใชสื่อใหเขาใจตรงกัน ตัวอยางมิติความยาว
หนวยคือ นิว้ ฟุต เซนติเมตร หรือเมตร มี 2 ระบบคือ
- ระบบอังกฤษ (the english system) เปนระบบที่พบเห็นในอเมริกา โดยหนวยพื้นฐานในระบบอังกฤษ เชน ความยาวมีหนวย
เปนฟุต (foot, ft ) มวลมีหนวยเปนสลัก (slug) เวลามีเหนวยเปนวินาที (second, s) แรงมีหนวยเปนปอนด (pond, lb)
- ระบบเมตริกเกา พบทั่วไปในแถบยุโรปฌริ่มจากฝรั่งเศสตอมาไดรับการพัฒนาเปนระบบสากล (SI unit)
SI unit ระบบหนวยสากล แบงหนวยเปน 3 ชั้นดวยกัน
1. หนวยพื้นฐาน (base unit) คือ หนวยทีใ่ ชเปนพืน้ ฐานของหนวยอื่นๆ มีอยู 7 ปริมาณคือ ความยาว มวล เวลา
กระแสไฟฟา อุณหภูมิ ปริมาณสารและความเขมแสง

2. หนวยเพิ่มเติม หนวยเพิ่มเติมในระบบหนวย SI เปนหนวยของมุมมีอยู 2 มุม
- มุมเชิงระนาบ หนวยคือเรเดียน หมายถึง มุมเชิงระนาบระหวางรัศมีทงั สองวงกลม ซึ่งมุมนี้เกิดจากการตัดใหสวนโคงของ
วงกลม (arc) เทากับความยาวของรัศมี (radius)
- มุมตัน หนวยของมุมตันคือ สเตอเรเดียน หมายถึง มุมที่มีจุดยอด (vertex) อยูที่จุดศูนยกลางของทรงกลมซึ่งเมื่อตัดพื้นที่ของของ
ทรงกลมแลวจะมีคาเทากับสี่เหลี่ยมที่มีดานของความยาวเทากับรัศมีของทรงกลม

3. หนวยอนุพันธ คือ หนวยของปริมาณกายภาพที่สรางขึ้นจากหนวยพืน้ ฐานและหนวยเสริม ตัวอยางเชน หนวยอนุพันธคอื
ความเร็วซึ่งหมายถึงระยะทางตอเวลา ดังนั้นหนวยอนุพันธของความเร็วคือ เมตรตอนาที (m/s) ซึ่งจะเห็นไดวา หนวยอนุพนั ธของ
ความเร็วนี้สรางจากหนวยพืน้ ฐานสองหนวยคือ หนวยของระยะทางหรือความยาว คือเมตร และหนวยของเวลาคือ วินาที

นอกจากนี้ยังมีหนวยอนุพนั ธที่มักพบเห็นในงานวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ ดังตารางที่ 1.8

ตัวอุปสรรค ระบบหนวยสากลนอกจากจะมีแบงเปน 3 ชั้นแลวจุดเดนที่สําคัญอีกประการคือระบบหนวยสากลมีการ
กําหนดคํามาเติมเขาที่หนาชือ่ หนวยเรียกวาคํานําหนาหนวยหรือตัวอุปสรรค (prefix) สัญลักษณที่ใชแทนจํานวน10 ยกกําลังคา
ตางๆ เพื่อใหสะดวกในการเขียนตัวเลขที่มีคามากๆ หรือตัวเลขคานอยๆ ดังตารางที่ 1.9
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