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วิศวกรเคมีวิศวกรเคมี
Preface

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร?”

 หากพูดถึงวิศวกรแล้ว หลายคนคงนึกถึงผู้ชาย

ใส่หมวก safety สีเหลือง พร้อมกับในมือข้างหนึ่ง

ถือแบบแปลนอะไรสักอย่าง ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพ

ท่ีถกูสร้างขึน้จากคนภายนอกทีม่องเหน็ จรงิๆ แล้ว

วิศวกรมีหลายสาขา ทุกสาขาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลย

หรือไม่? น้องอ่านแล้วรู้เอง

 วิศวกรรมเคมี มักถูกตั้งค�าถามว่ามันเรียน

อะไร และแตกต่างกับสาขาตระกูลเคมีทั้งหลาย

อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น วทิยาศาสตร์เคม ีเคมปีระยกุต์ 

เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม คิ้วขมวดกันเลย 

ทีเดียว ถ้าหากน้องมึนงงกบัค�าถามเหล่านี้ อย่าเพิ่ง

รีบปิดหนังสือเล่มนี้ พี่จะขอตอบค�าถามเหล่านี้ผ่าน

ประสบการณ์ที่ได้ผ่านการเรยีนและการท�างานด้วย

ตัวของพี่เอง รับรองว่าน้องๆ จะได้รับค�าตอบแบบ

ครบจบเลย 

 สุดท้ายไม่ว่าน้องจะชอบวิศวเคมีหรือไม่ อย่าง

น้อยก็จะได้ตัดมันและก้าวเดินต่อไปในทางเลือกที่

เหมาะสมมากกว่า แต่ถ้าใช่ก็จะได้มั่นใจว่า น้องมา

ถูกทางแล้ว

“คนเก่งจะเรียนรู้
จากประสบการณ์

ของตนเอง 
แต่คนฉลาด 

จะรู้จักเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ 

ของคนอื่น”

P’BANK
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พี่รหัส : ธนวิชญ จูละยานนท

ชื่อเลน : “แบงค” (BANK)

จบมัธยมที่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จบ ป.ตรี ที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับสอง 

ตอนนี้พี่ทำงานในตำแหนง Production 

Engineer ที่ SCG paper

ตอนสอบเขามหาวิทยาลัย 

พี่บอกกับทางบานวา พี่ขอเลือกดวยตัวเอง

แมวาหนทางขางหนาจะลำบากหรือจะเจออะไรก็ตาม 

เพราะพี่คิดวา ถาพี่ ไมเลือกในสิ่งที่พี่เชื่อหรือในสิ่งที่พี่ชอบ 

พี่คงเสียใจทีหลังวาทำไมวันนั้นเราถึงไมเลือกทางของตัวเอง 

หลายครั้งที่พี่ตัดสินใจผิด แตก็เพราะเปนการตัดสินใจของพี่เอง

ดังนั้นเราตองรับผลที่จะเกิดใหได อยาใหคนอื่นมาคิดแทนเรา 

เพราะเทากับวา เราจะไมเคยคิดทำอะไรดวยตัวเอง

"You got a dream, you gotta protect it. 

People can't do something themselves, 

they wanna tell you, you can't do it. 

If you want something, go get it."

ขอคิดจากภาพยนตรเรื่อง 

The pursuit of happiness 

ขอใหทุกคนโชคดีครับ

ผลงานที่พี่ทำตอนเรียน

   รางวัล platinum award (ชนะเลิศ) งาน Operation 

   Excellence บริษัท SCG

   วิทยากรสอนวิชาเคมี คายพี่จุฬาฯพานองติวโครงการ 13

   Staff คายวิษณุกรรมบุตรครั้งที่ 8 และ 9

   Staff กิจกรรมรับนองกาวใหม ป’53 

   Staff งานฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 69
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Mix & Match
‘ตัวเรา’+‘นัก(วิศวกร)เคมี’

Chem Station

 ส่ิงแรกทีอ่ยากถามทกุคนทีอ่่านหนงัสอืเล่มนีก็้คอื อะไรคอืเหตผุลที่

ท�าให้สนใจอยากเป็น นักเคมี (Chemist) หรือ วิศวกรเคมี (Chemical 

Engineering)

 เชือ่ว่าทุกคนอาจจะมแีรงบนัดาลใจทีแ่ตกต่างกนั เช่น พ่อแม่แนะน�า 

ชอบเรียนเคมีเหมือนเกิดมาคู่กัน มีไอดอลเป็นวิศวกรเคมี มีโมเมนต ์

ที่ดีตอน Openhouse เรียนตามเพื่อน คะแนนมันถึง ฯลฯ

 แต่ในเล่มน้ีเราจะไปไกลกว่าน้ัน เพราะเราจะมองอาชีพในแวดวง

เคมีกันให้ครบทุกมิติกันเลยครับ เพ่ือตรวจสอบความชอบกันให้ลึกซึ้ง

ถึงแก่นกันไปเลย แต่ที่เน้นกันแบบจริงจังเลยก็คือ วิศวกรเคมี วิศวกร

ปิโตรเคมี วิศวกรปิโตรเลียม ซึ่งหลายคนยังสับสนว่า มันต่างกันยังไง

อยากเป็นนักเคมีหรือวิศวกรเคมี

 มาเริ่มต้นส�ารวจตัวเองให้ถ้วนถี่กันอีกทีนะครับ และเรียนรู้แวดวง

อาชีพทางด้านเคมีไปพร้อมๆ กันเลย แบบว่าพออ่านจบ Station 01 

แล้วน้องสามารถอธิบายกับใครๆ ได้ว่า สาขาทางด้านเคมีมีอะไรบ้าง 

เรียนต่างกันอย่างไร สาขาไหนจบไปท�างานอะไร สาขาไหนมันไฝว้กัน

บ้าง (เหมือนจะเหมือน) อ่านจบ สมองเปรื่อง!!!
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	 สาขาวิทยาศาสตร์เคมี

	 ชื่อปริญญา

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) Bachelor of Science (Chemistry)

 วท.บ. (เคมี) B.Sc. (Chemistry)

 เน้นศึกษาศาสตร์ทางเคมีบริสุทธิ์ (Pure Chemistry) ทั้งภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเพือ่ให้มคีวามรอบรูด้้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและ

คณติศาสตร์ น�าไปใช้วเิคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ 

และมีศักยภาพในการค้นคว้าติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ

ระดับสากล แล้วก็สามารถประยุกต์ความรู้ทางเคมีในการปฏิบัติงาน

เรียกว่า เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี หรือ นักเคมี พันธุ์แท้เลยครับ

เพือ่ให้เรามคีวามเชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์ ในสาขาเคม ีและใช้หลกัวธิี

ทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นคว้าวิจัย

 บางหลักสตูรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนในวชิาเลอืก

ที่มีทั้ง เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ หรือแม้แต่เคมีอุสาหกรรมหรือเคมี

ประยุกต์

นักเคมี ‘งกขั้นเทพ’
เพราะเพียวเค็ม (Pure Chem) 

#เป็นมุก
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08

	 สาขาเคมีประยุกต์

	 ชื่อปริญญา

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 

 Bachelor of Science (Applied Chemistry)

 วท.บ. (เคมีประยุกต์) B.Sc. (Applied Chemistry)

 เคมีประยุกต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาและประยุกต์ ใช้ความรู้ 

ทางเคมีซึ่งเป ็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาด้านการแพทย์ 

เภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะ

ทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีพอลิเมอร์ และเคมีวิเคราะห์ 

เน้นให้มีพื้นฐานความรู้ทางเคมีที่เข้มแข็ง และมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความรูเ้บือ้งต้นในกระบวนการท�างาน

วิจัย อีกทั้งยังสามารถน�าความรู้พื้นฐานไปใช้ ในการประกอบธุรกิจทาง

วิทยาศาสตร์ ได้ด้วย

 จบมาก็เป็นนักเคมีประยุกต์หรือนักเทคโนโลยีทางเคมี ซึ่งต่อยอด

มาจากนักวิทยาศาสตร์เคมีอีกที

นักเคมีประยุกต์ ‘ไม่เพียวเค็ม’
ต้องอาศัย ‘เทคโน’ ถึงจะ ‘เค็ม’ 

(Techno Chem)
#เป็นมุก
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 สาขาเคมีอุตสาหกรรม

	 ชื่อปริญญา

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

 Bachelor of Science (Industrial Chemistry)

 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) B.Sc. (Industrial Chemistry)

 หลักสูตรจะมีวิชาแกนหลัก 2 ด้าน ได้แก่ วิชาด้านวิทยาศาสตร์

เคมี ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาที่เรียนทางด้านเคมีจะต้องเรียน เช่น 

เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีฟิสิกัล เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี พอลิเมอร์ 

เป็นต้น และวิชาด้านวิศวกรรมเคมี เป็นวิชาที่นักศึกษาที่เรียนทางด้าน

วศิวกรรมเคมต้ีองเรียน เช่น ปรากฏการณ์ถ่ายเทปฏบิตักิารเฉพาะหน่วย  

ลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ เป็นต้น

 สรุปคือ สอนให้เราเป็นได้ทั้งนักเคมีและวิศวกรในคนเดียวกัน 

บางหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในวิชาเลือกเพื่อ 

ต่อยอดความรู้เฉพาะทางให้สอดรบักับอสุาหกรรมเคมทีีก่�าลงัเตบิโต เช่น 

ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม

นักเคมีอุตสาหกรรม คือ 
นักเคมี+วิศวกรเคมี

ยกระดับมาไฝว้ วิศว (ปิโตร) เคมี
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 สาขาเคมีวิศวกรรม	(เปิดที่จุฬาฯแห่งเดียว)	

 ชื่อปริญญา

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)

 Bachelor of Science (Chemical Engineering) 

 วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) B.Sc. (Chemical Engineering)

 การเรียนการสอนจะเน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พื้นฐานในปีที่ 1 เมื่อเข้าสู ่ปีที่ 2 จะเริ่มมีการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ในปีที่ 3 และปีที่ 4 ภาควิชาจะมีการเรียนการ

สอนแบ่งออกเป็น 2 สายวชิา ซึง่นสิติต้องเลอืกเรยีนระหว่างสายวชิาเคมี

วศิวกรรม กบัสายวชิาเทคโนโลยทีางเชือ้เพลงิ โดยแต่ละสายวชิาจะเรยีน

วิชาหลักเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ทางสายวิชา

เทคโนฯเชื้อเพลิงจะได้เรียนวิชาเก่ียวกับเช้ือเพลิงและพลังงานเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิงด้วย 

ส่วนสายวิชาเคมีวิศวกรรมจะเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับ

วิศวกรรมกระบวนการและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี

เหมือนจะเหมือน
เคมีวิศวกรรม (วท.บ.) vs วิศวกรรมเคมี (วศ.บ.)
เคมีวิศวกรรม (Chem Tech) เทียบเคียงได้กับ

นักเคมีอุตสาหกรรม
ได้รับการยอมรับเสมอวิศวกรเคมี

ตวั
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า่ง
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 สาขาวิศวกรรมเคมี

 ชื่อปริญญา

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) B. Eng. (Chemical Engineering)

 เน้นศกึษาเกีย่วกับการออกแบบอปุกรณ์ โรงงาน และระบบควบคมุ 

รวมถึงกระบวนการผลิตในโรงงานปิโตรเคมีหรือโรงงานอุตสาหกรรม

เคมต่ีางๆ โดยเราจะศกึษาไว้เพือ่ใช้ ในการควบคมุการผลติและออกแบบ

การผลิตในโรงงานต่างๆ เรียนเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิต

ต่างๆ ทางอตุสาหกรรม เพือ่เปลีย่นวตัถดุบิให้เป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ

ตามต้องการ โดยค�านึงถึงความปลอดภัย ลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน 

และแก้ ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม พอจบมาเรากจ็ะกลายเป็นวศิวกรเคมี 

ท่ีรอบรู ้ ในกระบวนการและอุปกรณ์การผลิตทางอุตสาหกรรม จึง

สามารถท�างานได้อย่างกว้างขวาง

นักเคมี ท�างานในสเกลเล็ก ใน LAB
วิศวกรเคมี ท�างานสเกลใหญ่ใน Industrial Factory
Industrial Factory: ปิโตเลียม/ปิโตรเคมี/เคมีอื่นๆ

ตวั
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เหมือนกันเฉยเลย!

สาขาเคมีวิศวกรรม	VS	สาขาวิศวกรรมเคมี

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาเคมวีศิวกรรม ของภาค

วิชาเคมเีทคนคิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้รับการรบัรองหลักสูตรจาก

สภาวิศวกร จงึมสีทิธิในการขอใบ ก.ว. สาขาเคมีได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกั

เกณฑ์ของสภาวิศวกร

ภาพจากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th

ตวั
อย
า่ง


	9786167720142_Born to be วิศวกรเคมี
	Mix & Match 'ตัวเรา'+'นัก(วิศวกร)เคมี'
	อยากเป็นนักเคมีหรือวิศวกรเคมี
	เส้นทางสู่วิศวกรเคมี
	เส้นทางสู่วิศวกรปิโตรเลียม
	เส้นทางสู่วิศวกรปิโตรเคมี
	วิศวเคมี vs ปิโตรเคมี vs ปิโตรเลียม
	คลายสงสัยสังคมเด็กวิศวเคมี
	ค่ายค้นหาตนเอง
	วิศว(ปิโตร)เคมี/ปิโตรเลียม เรียนอะไร ที่ไหนดี
	วิศวกรเหมาะกับเราแค่ไหน
	วิศวเคมี ปิโตรเคมี และปิโตรเลียม ที่ไหนเปิดบ้าง?
	สอบ Chem ให้ติด
	วิศวฯ รับวุฒิอะไรบ้าง
	รับมือรับตรงคณะวิศวกรรม
	รับมือแอดมิชชันคณะวิศวกรรม
	ปรับใหม่ระบบรับตรง-แอดมิชชั่นปี 59
	Part 02 เรียนให้รอด
	ปี 1 เรียนกลุ่มวิชาพื้นฐาน วิทย์ & วิศวฯ
	ปี 2 เรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
	ปี 3 เรียนกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
	ปี 4 เรียนวิชาวิศวกรรมขั้นสูง และ Project จบ
	กำเนิดใหม่ ‘วิศวกรเคมี’
	Part 03 จบแล้วไปไหนต่อ?
	สอบใบอนุญาต & หางาน
	ความเป็นมาของใบ ก.ว.
	อยากสอบ ก.ว. ทำไงดี?
	ฝึกงานที่ไหนช่วยอัพ Profile
	งานในเมือง VS นอกเมือง
	เรียนต่อ ป.โท-เอก
	บทสรุป (Succeed)



