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เลขาธิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2548-2549
ข้อเขียนฉบับนี้ผมเรียบเรียงขึ้นเพื่อรวมไว้เป็นอนุสรณ์ในหนังสือ "ที่ระลึก 25 ปี
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ" ซึ่งก่อตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการในวันที่เท่าไร บอกตรงๆ
ว่าผมเองก็ไม่ทราบแน่ เนื่องเพราะในช่วงเวลานั้นตัวเองก็ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5 วิง่ เล่นอยูก่ บั เพือ่ นๆ ในโรงเรียนรัฐบาลเล็กๆ ใกล้ๆ วังสวนจิตรลดา หลักฐาน
เอกสารเก่าแก่ที่สุดที่พอจะรวบรวมค้นหาได้คือ "ธรรมนูญข่ายงานฯ ฉบับก่อตั้ง"
มีลายเซ็นของแกนนำหลัก 4 ท่าน คือ รศ.ดร.วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทีจ่ ฬุ าฯ และเป็นประธานข่ายงานฯ ท่านแรก รศ.ดร.ศิรจิ นั ทร์ ทองประเสริฐ ในฐานะเลขาธิการข่ายงานฯ และอาจารย์ของภาควิชาฯ
อีก 2 ท่าน คือ รศ.จันทนา จันทโร และ ผศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย (ปัจจุบนั ท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาฯ และเป็นประธานข่ายงานฯ ในช่วงปี พ.ศ.2548-2549) เอกสารทีว่ า่ นีล้ งวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2525 ซึง่ ถ้าเราจะอาศัยตรรกะว่า
"ข่ายงานฯ" มีสถานะความเป็นข่ายงานฯ อยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎกติกามารองรับเราก็คงสรุปได้ว่าข่ายงานฯ ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2525 นี้ ในระหว่างเวลานั้นไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารว่ามีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง แต่ผมก็
พอจะคาดเดาเอาจากวงจรชีวิตการก่อร่างสร้างชุมชนทางวิชาการว่าส่วนใหญ่คงหนักไปในทางการติดต่อประสานงาน และการ
เจรจาต่างๆ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ซึ่งจากหลักฐานที่อ้างอิงได้ ข่ายงานฯ ได้จัดการประชุมวิชาการเป็นครั้งแรกร่วมกับวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ในหัวข้อ "เทคนิคการผลิตและการจัดการสมัยใหม่สำหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรม" ทีจ่ ฬุ าฯ ในระหว่างวันที่ 19-20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2526 แม้จะเป็นครัง้ แรกแต่รปู แบบงานก็คงจะใหญ่โตพอสมควร
เนือ่ งจากสามารถเชิญบุคคลระดับ "รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม" มาเป็นประธานในพิธเี ปิดได้ (ขณะนัน้ คือ ฯพณฯ นายอบ
วสุรัตน์) และมีบุคคลสำคัญๆ อีกหลายคนมาร่วมอภิปรายในพิธีเปิด ตลอดจนเป็นประธานในภาคนำเสนอ บทความวิชาการ อาทิ
คุณทวี บุตรสุนทร ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ จากบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย คุณเชีย่ วเวทย์ ยิม้ ศิรกิ ลุ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
คุณสุรศักดิ์ นานานุกูล จากธนาคารกรุงเทพฯ และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในยุคปัจจุบันเชื่อว่าน้อยคนที่
จะไม่รจู้ กั หรือไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ของท่านเหล่านีเ้ นือ่ งจากได้กลายเป็น "สัญลักษณ์" หรือ "แบรนด์เนม" ของผูเ้ ชีย่ วชาญการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมระดับปรมาจารย์ของประเทศไทย
ผมรู้จักมักคุ้นกับคำว่า "ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ" หรือ "IE Network" เป็นครั้งแรกราวต้นปี พ.ศ.2539 ในขณะที่ตัวเองเพิ่งจะ
เปลี่ยนสถานะจากนิสิตระดับปริญญาตรีมามีสถานะเป็นอาจารย์ใหม่วัยละอ่อนในรั้วจุฬาฯ ได้ไม่นาน (ผมได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2537)
ต้นปี พ.ศ.2538 ผมสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททีภ่ าควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาฯ ในขณะนัน้ ก็เป็นช่วงชีวติ ทีต่ วั เองกำลัง
เริม่ ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality) จนเกิดความกระเหีย้ นกระหือรืออยากจะส่งบทความเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ วั เอง
สนใจเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการข่ายงานฯ ประจำปี พ.ศ.2539 ที่กำลังจะจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า


ธนบุรี หรือ "พระจอมเกล้าบางมด" (ซึ่งในเวลาต่อมาเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) การประชุม
วิชาการในปีก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบแน่ และในตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจติดตามความเป็นมาเป็นไปด้วย แต่การจัดประชุม
วิชาการ "ระดับชาติ" ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่กระตุ้นความสนใจให้รู้สึกถึงความน่าตื่นเต้น และท้าทายให้ตัวเองก้าวเท้าเข้ามา
ในวงการวิชาการมากยิ่งขึ้น จำได้ว่าช่วงเวลานั้น ศ.ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการที่จุฬาฯ และท่านก็เป็นคนที่คอยกระตุ้นเตือนให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ร่วมกันส่งบทความไปนำเสนอในการประชุมฯ
ผมจำบรรยากาศที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา ที่เป็นสถานที่จัดงานได้เป็นอย่างดี นั่นเป็นการนำเสนอบทความทางวิชาการ
เป็นครั้งแรกในชีวิตของผม จะว่าไปครั้งนัน้ ถือเป็นเวทีแรกและเป็นเวทีสำคัญที่สร้างบทเรียนดีๆ ให้กับชีวิตนักวิชาการของผมได้มาก
พอสมควร จำได้ว่าผมชักชวนเพื่อนร่วมรุ่นชั้นเรียนปริญญาโทอย่าง "ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์" (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ AIT) ไปนอนค้างแรม
ในโรงแรมเพื่อท่องเที่ยวพัทยายามราตรีตามประสาเด็กหนุ่ม ในระหว่างที่เข้าร่วมการประชุมฯ อยู่ที่นั่น หลังจากนั้นมาเมื่อมีโอกาส
ผมก็เข้าร่วมกิจกรรมของข่ายงานฯ มิได้ขาด มีความรู้สึกส่วนตัวว่านี่คือเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์
ท่านอื่นๆ ที่อยู่ในแวดวงวิชาการสาขาเดียวกัน และก็เป็นเวทีให้ตัวเองได้มีโอกาสลับเหลี่ยมมุมทางวิชาการให้คมเข้มมากขึ้นเรื่อยๆ
ปลายเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2547 เมื่อผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ความที่ตัวเองอายุมากขึ้น รับราชการอยู่นานถึง 10 ปี รวมทั้งมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติในประเทศญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง เห็นประโยชน์เด่นชัดของกิจกรรมเหล่านี้ที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีพัฒนาการทางวิชาการ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงจนเกิดความ "คัน" เป็นการส่วนตัวที่อยากจะมีส่วนร่วมในการสานต่อและสร้างพัฒนาการใหม่ๆ
ให้กบั ข่ายงานฯ เมือ่ สบโอกาสเหมาะจึงได้เสนอตัวกับท่านหัวหน้าภาควิชา รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ว่าจุฬาฯ น่าจะได้รบั เอางาน
ประชุมวิชาการข่ายงานฯ มาจัดกันอีก หลังจากที่ห่างหายไปยาวนานกว่า 20 ปี หากผมและอาจารย์สายเลือดใหม่ท่านอื่นๆ ได้รับ
ประสบการณ์ทางเทคนิคทีม่ ากเพียงพอจากการจัดประชุมวิชาการข่ายงานฯ ก็คงจะเป็นสิง่ ทีด่ ี และน่าจะเป็นแบบฝึกหัดอย่างถึงพริก
ถึงขิงชั้นยอดที่จะช่วยให้เราได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับ รายละเอียดในอนาคตการจะพัฒนาศักยภาพไปสู่การจัดประชุม
ระดับนานาชาติหรือแม้แต่การยกระดับข่ายงานฯ ซึง่ เป็นการรวมตัวอย่างหลวมๆ ระหว่างสถาบันการศึกษาไปเป็น "สมาคมวิศวกรรม
อุตสาหการแห่งประเทศไทย" มีวารสารวิชาการคุณภาพสูง มีระบบสมาชิกที่เป็นที่ยอมรับก็น่าจะสามารถเป็นไปได้ ต่อไปหากพละ
กำลังมากพอจนสามารถยกระดับขึน้ เป็นข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการในระดับภูมภิ าค เช่นระดับเอเชีย-แปซิฟกิ หรือระดับนานาชาติ
ก็คงจะสามารถสร้างคุณูปการให้กับวงการวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาการตลอดจนเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ (กรุณาอ่านความคิดของผมด้านนี้ในบทความเรื่องประโยชน์
ของการจัดประชุมวิชาการในหนังสือที่ระลึก 25 ปีข่ายงานฯ)
ผมนั่งฝันหวานและมีความเชื่อว่าภายใต้ความแตกต่างและความขลุกขลักในการติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษา
โอกาสดีๆ ของประเทศไทยก็ยังพอมีอยู่
ด้วยเหตุที่กล่าว แผนการจัดประชุมวิชาการข่ายงานฯ ในปี พ.ศ.2548-2549 จึงเกิดขึ้นซึ่งท่านหัวหน้าภาคฯ ของผม รศ.ดำรงค์
ทวีแสงสกุลไทย ได้กรุณาออกรับหน้าเป็นประธานการจัดงานกลางวงเลีย้ งรับรอง "ขันโตก" ของการประชุมวิชาการข่ายงานฯ ประจำปี
พ.ศ.2547 ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในปีนน้ั ถือได้วา่ ท่านได้กรุณา
เสี่ยงเอาชื่อเสียงของตัวเองและภาควิชาฯ มาให้ผมและคณาจารย์รุ่นน้องๆ ได้มีโอกาสใช้เวทีข่ายงานฯ เป็นแบบฝึกหัดสำหรับ
เรียนรู้กระบวนการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติโดยแท้ ต้องกราบขอบพระคุณในการให้โอกาสครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ
และก็เป็นไปตามคาด สำหรับมือใหม่อย่างผม การจัดประชุมวิชาการสักครั้งหนึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราคาดไม่ถึงมากมาย
ทั้งเรื่องสปอนเซอร์ การรับส่งบทความ การพิจารณาให้คะแนน การส่งเอกสารต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารประกอบ
การประชุม การเตรียมงานเวที การเชิญวิทยากร การเตรียมดอกไม้ประดับอกเสื้อให้กับแขกพิเศษ การจองที่จอดรถ การทำตาราง
สัมมนา และอะไรต่อมิอะไรกระจุกกระจิกยิบย่อยที่สร้างความปวดหัวจนกึ่งๆ สร้างความขัดแย้งระหว่างคณะทำงานให้ได้ถกเถียง
กันพอเป็นพิธี ผมได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ทัง้ ในจุฬาฯ นอกจุฬาฯ ภาครัฐ ภาคเอกชนมากมาย มากจนค้นพบว่าลำพัง


ศักยภาพส่วนตัวหากไม่ได้รับความเมตตาความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักวิชาการร่วมวงการจากสถาบัน
และองค์กรต่างๆ การจัดประชุมวิชาการสักครัง้ หนึง่ คงเกิดขึน้ ได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิก
ทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือจนกิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ รวมทั้งต้องกราบขออภัยในความบกพร่องต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาด้วยครับ ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นผมจะน้อมรับไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนวิศวกรรมอุตสาหการของพวกเราต่อไปในอนาคต สำหรับคณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ประสงค์จะ
ทดลองเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผมก็ยินดีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปครับ
กลับมาเรือ่ งประชุมวิชาการข่ายงานฯ ของเราต่อครับ เมือ่ การเตรียมการจัดประชุมวิชาการข่ายงานฯ ประจำปี พ.ศ.2549 กำลังจะเสร็จ
สิ้นลง ผมได้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการประชุมว่านอกเหนือไปจากเอกสารประกอบการประชุมที่แจกอยู่ทุกปี ในปีนี้จะเป็นปีที่
ข่ายงานฯ มีอายุย่างเข้าสู่ขวบปีที่ 25 การรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของข่ายงานให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน น่าจะสามารถ
ช่วยให้ผทู้ จ่ี ะมารับบทบาทเป็นเลขาธิการคนต่อไปทำงานได้สะดวกสบายขึน้ ไม่ตอ้ งเสียเวลาค้นหาข้อมูลเก่าๆ ซึง่ นับวันจะหาได้ยาก
มากขึน้ ๆ การพยายามจัดทำหนังสือทีร่ ะลึก 25 ปีขา่ ยงานฯ จึงเกิดขึน้ และก็เป็นเหตุให้ผมต้องพึง่ พานิสติ ผูช้ ว่ ย 2 ท่าน คือ คุณนพรัตน์
ศิริโชติ และคุณอัครพันธุ์ ไชยนันทน์ เป็นอย่างมากในการวิ่งออกไปตามสถาบันต่างๆ เพื่อขอสแกนภาพหน้าปกและรวมรวมข้อมูล
ต่างๆ ของเอกสารประกอบการประชุมเก่าๆ ซึ่งหาได้ค่อนข้างยากเย็น รวมไปถึงการรบกวนคณาจารย์อาวุโสจากสถาบันต่างๆ
หลายท่าน โดยเฉพาะ ศ.ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ เป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นประวัติศาสตร์การก่อตั้งและการทำกิจกรรมต่างๆ
ของข่ายงานฯ ข้อมูลบางอย่างเคยเข้าใจกันอย่างหนึ่ง เมื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เป็นรูปธรรมขึ้นก็ทำให้ค้นพบความเข้าใจ
อีกอย่างหนึ่ง นับได้ว่าได้ใช้โอกาสนี้ชำระประวัติศาสตร์ของข่ายงานฯ ได้ดีพอสมควร ข้อมูลบางส่วนที่ยังขาดหายไปก็คาดหวังว่า
ในโอกาสต่อๆ ไป ท่านเลขาธิการท่านใหม่จะได้รวมรวมให้ถกู ต้องแม่นยำมากยิง่ ขึน้ รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ คยจัดโดยข่ายงานฯ
ก็ได้รวมรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับ หากท่านสมาชิกท่านใดพบเห็นขอผิดพลาดบกพร่องที่ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หากสามารถแจ้ง
ให้ทราบจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
ท้ายที่สุดนี้ ผมต้องขออนุญาตกล่าวอำลาบทบาทเลขาธิการข่ายงานฯ ซึ่งจะหมดวาระลงเมื่อการประชุมวิชาการข่ายงานฯ ประจำปี
พ.ศ.2549 สิน้ สุดลงในเดือนธันวาคม พร้อมๆ กับการมาถึงของปีใหม่ พ.ศ.2550 ซึง่ ปีนน้ี บั ได้วา่ เป็นปีทด่ี อี กี ปีหนึง่ ของพวกเราชาวไทย
ต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระพรในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และในปี พ.ศ.2550 จะเป็นปีที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 80 พรรษา นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับพวกเราในฐานะที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ขวบปีที่ 25 ตลอดจน
อนาคตของข่ายงานฯ จะเป็นอย่างไรก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อไปครับ



