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นายปิติพันธุ์
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ดิฐพงศ์ภักดี
อัศวศิริสุข
ธนศรีวนิชชัย
ชัยสมบัติ
นิติสาโรจน์
รักราชการ
สุวรรณขจิต
จิรังบุญกุล
โอฬารธนสิน
โรจน์เลิศจรรยา
สันตินิภานนท์
ตันดิลกตระกูล
จันทร์แสงเพ็ชร์
สุรบถโสภณ
กรรณสูต
หวั่งหลี

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)  จ�ำกัด
บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วงศ์จันทร์ จ�ำกัด
บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)  
บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)  จ�ำกัด
บริษัท ฤทธา จ�ำกัด
บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ�ำกัด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จ�ำกัด
บริษัท มงคลวิทย์ จ�ำกัด
บริษัท เอส ที ไอ ที จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี อาร์  จ�ำกัด
บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จ�ำกัด
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999)  จ�ำกัด
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�ำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จ�ำกัด
บริษัท สุทัศน์วิศวการ (1994) จ�ำกัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.อี.เอส  จ�ำกัด

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพรับเหมาก่อสร้างทุกสาขาให้เป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาล องค์กร บริษัท ห้างร้าน และประชาชน
  ทั้งในและนอกประเทศ ในด้านการท�ำงาน วิชาการ ราคาและศีลธรรม
• เพื่อส่งเสริมความรู้ในวิชาช่างรับเหมาก่อสร้างให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งทางวิชาการและบริหาร โดยให้การอบรม เผยแพร่              
  และแลกเปลี่ยนความรู้ รับรองวุฒิและผลงาน
• บ�ำเพ็ญตนเป็นสถาบันกลางระหว่างรัฐบาล องค์การ หรือเจ้าของงานกับผู้รับเหมา
• เพื่อประสานความสามัคคีและพบปะสังสรรค์ จัดงานบันเทิง กีฬา ในระหว่างสมาชิกและครอบครัวกับผู้มีอาชีพรับเหมาเป็น    
  ครั้งคราว
• ไม่ด�ำเนินงานทางการเมือง
นโยบาย

• จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  เป็นประมุขและไม่ด�ำเนินงานทางการเมือง
   : โดยจะแทรกนโยบายนี้ให้อยู่ในนโยบายและกฎระเบียบของสมาคม
• ปรับการบริหารองค์กรให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการก่อสร้าง โดยให้สมาคมด�ำเนินการเป็นกลาง    
  ไม่ขึ้นกับองค์กรใด
  : น�ำทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพมาเสริมประสิทธิภาพและศึกษาวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับวงการก่อสร้างโดยรวม
• ประสานงานรัฐบาลและองค์กรต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ปรับปรุงกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด  
  ประโยชน์กับวงการก่อสร้าง
  : โดยใช้ทีมงานที่มีความเข้าใจและความต้องการของธุรกิจก่อสร้าง เพื่อติดต่อประสานงานกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆได้
• ส่งเสริมยกระดับเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการ และองค์ความรู้ด้านการก่อสร้างให้สมาชิก
   : โดยใช้ทีมงานบริหารที่เป็นมืออาชีพด้านการจัดการปรับปรุงการบริหารการจัดการของสมาคม และ  วางแผน Knowledge
Management เช่น การเก็บข้อมูล, สร้างมาตรฐานและอบรมให้กับสมาชิก
• ส่งเสริมความสามัคคี จัดพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิกทั้งด้านกีฬา บันเทิง และการยกระดับความรู้ให้เท่าทันกระแสความ            
  เปลี่ยนแปลง
: จัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมตามค�ำแนะน�ำของสมาชิก
นโยบายพิเศษ

• สร้างมาตรฐานของการจัดการของธุรกิจก่อสร้างที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถท�ำงานได้ในระดับทัดเทียมกันและมาตรฐาน          
  สากล เพื่อรองรับการเปิดเสรีของธุรกิจก่อสร้างให้กับต่างชาติมากขึ้น
• วางระเบียบของบริษัทก่อสร้างที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้าและมาตรฐานของกฎระเบียบที่ลูกค้าพึงปฏิบัติต่อบริษัทก่อสร้างที่เป็น
  มาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากลูกค้า
• ประสานงานกับ Suppliers เพื่อวางมาตรฐานในการขายสินค้าให้กับบริษัทก่อสร้าง
• วางแผนระยะยาวส�ำหรับธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมถึงการประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดัน
  แผนให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ 1 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริหาร การจัดการ
มาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พันธกิจ 2 แก้ไขปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทั้งทางด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับราคาวัสดุ
ราคากลาง ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม
พันธกิจ 3 เสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดในหมู่ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง

editor’s note

ในวาระที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจัด
ตัง้ คณะรัฐบาล ภายในปีพทุ ธศักราช 2562 ซึง่ ประชาชนในทุกสาขาอาชีพต่าง
มีความสนใจและให้ความส�ำคัญในการรับทราบข้อมูล แนวทาง และนโยบาย
ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือก
สนับสนุนแต่ละพรรค และผูป้ ระกอบการก่อสร้างไทยก็เป็นอีกหนึง่ ทีไ่ ด้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยครั้งส�ำคัญนี้
ดังนั้น CONTRACTORS’ TIMES จึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์พรรคการเมือง
เกี่ยวกับทัศนะ รวมถึงนโยบายในการที่จะน�ำพาให้อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ได้เติบโตอย่างยั่งยืนบนความเป็นธรรม จากการติดต่อไปยังหลาย ๆ พรรค
ปรากฏว่า CONTRACTORS’ TIMES ได้รับเกียรติจาก 2 พรรคการเมืองที่มีน
โยบายในเรือ่ งดังกล่าว ได้แก่ พรรคประชาธิปตั ย์ และพรรคอนาคตใหม่ ติดตาม
ได้จากคอลัมน์ COVER STORY
“การส่งเสริมศักยภาพและท�ำให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กมี
ความรูส้ กึ ว่าไม่โดนกีดกันในโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐ และมีสว่ นร่วมในการแบ่ง
ของเรือ่ งสัญญาต่าง ๆ ทีย่ อ่ ยลงมาจะสามารถท�ำให้ขนาดกลางทีม่ ปี ระสบการณ์
เข้ามาประมูลได้ หากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กได้เข้ามามีส่วน
ร่วมจะท�ำให้บริษทั เหล่านัน้ เติบโตไปเป็นรายใหญ่ในอนาคต ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบ
การรายใหญ่ก็ต้องมีการสนับสนุนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ ถึง
เวลาแล้วทีเ่ ราควรจะส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการรายใหญ่ไปท�ำงานนอกประเทศ”
คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองโฆษก และกรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์
“ผมอยากเห็นผูป้ ระกอบการบริษทั ขนาดกลาง และบริษทั ขนาดใหญ่ ผลัก
ดันให้ตนเองไปแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐต้องส่ง
เสริมให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไทยไปคว้าส่วนแบ่งการตลาดใน CLMV กลับ
มาให้ได้ และที่ส�ำคัญ คือ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทยออกไปปักธง
ความเป็นผูน้ ำ� ของบริษทั ไทยในอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมภิ าคนีใ้ ห้ได้ ขณะที่
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบ
การขนาดเล็กและขนาดกลางเข้ามามีโอกาสท�ำธุรกิจ และบริษทั ขนาดใหญ่ไม่
ควรจะกินรวบ แต่ควรจะออกไปปักธงในต่างประเทศ” ‘คุณธนาธร จึงรุง่ เรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่’
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง อาทิ ผลงานรัฐบาล ‘พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ, การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย, การพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียน และอีกเรื่องที่น่า
ติดตามคือเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5
ติดตามได้ในฉบับค่ะ
เสนอแนะ-ส่งข้อมูลข่าวสาร : Email : news.suesand2558@gmail.com
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

อนาคตอุตสาหกรรมก่อสร า้ ง

้
หลังการเลือกตัง
Cov er Story

ในวาระทีป
่ ระเทศไทยจะมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และจัดตัง้ คณะรัฐบาล ภายในปีพท
ุ ธศักราช 2562
ซึง่ ประชาชนในทุกสาขาอาชีพต่างมีความสนใจและให้ความสำ�คัญในการรับทราบข้อมูล แนวทาง และนโยบายของ
แต่ละพรรคการเมือง เพือ
่ ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกสนับสนุนแต่ละพรรค และผูป
้ ระกอบการ
ก่อสร้างไทยก็เป็นอีกหนึ่งที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยครั้งสำ�คัญนี้ ดังนั้น CONTRACTORS’
TIMES จึงได้ตด
ิ ต่อเพือ
่ ขอสัมภาษณ์พรรคการเมืองเกีย
่ วกับทัศนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึง่
หลังจากติดต่อไปปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

‘ประชาธิปต
ั ย์’ กับการแก้ไขและพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
เริ่มต้นกันที่พรรคประชาธิปัตย์หนึ่งในผู้ชิง
เก้าอีร้ ฐั บาลไทย ทีไ่ ด้ให้เกียรตินติ ยสาร CONTRACTORS’ TIMES เข้าสัมภาษณ์พดู คุยเกีย่ วกับแนวทาง
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย รวมถึงวิธกี ารผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ
ก่อสร้างไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สามารถต่อสู้กับบริษัทข้ามชาติได้อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม ซึ่งผู้ที่ให้ข้องมูลในเรื่องดังกล่าว คือ
‘คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองโฆษก และกรรมการ
นโยบาย พรรคประชาธิปัตย์’ นั่นเอง

คุณอนุชา บูรพชัยศรี
รองโฆษก และกรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์
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ดันรายใหญ่ไปนอกบ้าน หนุนศักยภาพ
รายกลางและรายเล็ก
คุ ณ อนุ ช า บู ร พชั ย ศรี รองโฆษก และ
กรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
การพั ฒ นาวงการอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งว่ า
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีหลายระดับมีทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องมีวิธีการส่งเสริม
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ถ้าเป็นผูร้ บั เหมาก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดเล็ก จะต้องสนับสนุนให้มีศักยภาพ
ทีส่ งู ขึน้ และลดในเรือ่ งของการกีดกันโอกาส เพราะ
บางครั้ ง ในการประมู ล การก่ อ สร้ า งโครงสร้ า ง        
พื้นฐานต่าง ๆ จะมีเพียงผู้รับเหมารายใหญ่ได้รับ
ประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง
มอเตอร์เวย์ สะพาน ขณะที่รายใหญ่ที่เป็นบริษัท   
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่รับงานที่มี
มูลค่าสูงจึงท�ำให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
“การที่เราจะส่งเสริมศักยภาพ และท�ำให้
ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กมีความรู้สึกว่า
ไม่โดนกีดกันในโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐ และมี
ส่วนร่วมในการแบ่งของเรือ่ งสัญญาต่าง ๆ ทีย่ อ่ ยลง
มาจะสามารถท�ำให้ขนาดกลางที่มีประสบการณ์
เข้ามาประมูลได้ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ TOR ว่า
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จะเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการเหล่านีเ้ ข้ามาหรือไม่
ถ้าหากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมจะท�ำให้บริษทั เหล่านัน้ เติบโตไป
เป็นรายใหญ่ในอนาคต
ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ต้องมีการ
สนับสนุนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้
เพราะขณะนีม้ บี ริษทั ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย
ค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมด้าน
บุคลากร วิธีการต่าง ๆ ที่จะท�ำให้ผู้ประกอบการ
ก้าวขึ้นเป็นระดับอินเตอร์ แล้วไม่ใช่แค่อินเตอร์ใน
ประเทศไทยอย่างเดียว ในการที่จะสามารถออกไป
แข่ ง ขั น ในต่ า งประเทศได้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ใ นเฉพาะ
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างเดียว หรือแม้กระทั่งใน
อาเซียนอย่างเดียว ต้องผลักดันให้สามารถที่จะ
ออกไปในตะวั น ออกกลางได้ ด ้ ว ย ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า
ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ไปท�ำงานนอกประเทศ

นอกจากนี้ บริษทั ต่างชาติทเี่ ข้ามารับเหมาใน
ประเทศไทย ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในรู ป แบบ Joint
Venture (JV) หรือจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่
ควรชัดเจนในเรือ่ งการถ่ายทอดเทคโนโลยี การทีเ่ ขา
เข้ า มาท� ำ งานในประเทศไทยจะต้ อ งถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ใ ห้ ค นของเราด้ ว ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ผู้ช�ำนาญการ วิศวกร ผู้จัดการโครงการ หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ คนไทยจะต้องได้รับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นเรื่ อ งของการตรวจสอบ
วิ ธี ก าร การออกแบบ แล้ ว น� ำ ตรงนั้ น มาเป็ น
ประสบการณ์ ถ้าเรามีการออกกฎระเบียบเลยว่าเขา
ต้องสอนคนของเรา แล้วต้องสอนให้เป็นด้วย มีการ
ก�ำหนด KPI ไปเลย ถ้าท�ำแบบนี้ผมเข้าใจว่าในส่วน
ของบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยจะรู้
แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เพียงรูปธรรม หรือพูดกันใน
ลักษณะว่าต้องถ่ายทอด และต้องมี KPI ที่ชัดเจน
ถ้าเขาท�ำไม่ได้เท่ากับว่าคุณยังไม่ผ่านในเรื่องของ
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กฎระเบียบทีเ่ ราจะอนุญาต ซึง่ ผมคิดว่าในเรือ่ งของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความส�ำคัญพอสมควร
ส่ ว นอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ ค งเป็ น เรื่ อ งของการ
ป้องกันทีจ่ ะให้บริษทั ข้ามชาติมาในประเทศไทย แต่
ว่าคนไทยเป็น Nominee เราไม่ควรปล่อยเรื่องนี้
เพราะว่าถ้าเป็น Nominee นั่นหมายความว่า
ทุกอย่างที่ต่างชาติเข้ามาท�ำก็พร้อมที่จะถอนได้
ตลอดทุกเมือ่ เพราะว่าไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ หมือน
กับเป็นขาลอย ไม่ได้ปักหลักจริง ๆ ในเมืองไทย
เพราะว่ า ถ้ า เกิ ด มี ป ั ญ หาในเรื่ อ งข้ อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก็เท่ากับว่าคนไทยรับไป แต่ว่าคนต่างชาติ
แพคกระเป๋ากลับบ้านไปก่อนแล้ว ฉะนั้นเรื่องของ
การก่อสร้างก็เช่นกันต้องพยายามหลีกเลีย่ งไม่ให้มา
เป็น Nominee โดยคนไทยเข้าไปรับงาน ช่วยเหลือ
ต่ า งชาติ ใ ห้ เ ข้ า มาท� ำ ธุ ร กิ จ ในไทยในอนาคต
ในลักษณะแบบนั้น”
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หลังเลือกตั้งจะเห็นความชัดเจนของ
เมกะโปรเจกต์
ผู ้ ป ระกอบการหลายท่ า นอาจจะคิ ด ว่ า        
อีกประมาณ 2 – 3 ปีข้างหน้า โครงการก่อสร้าง        
เมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ จะลดลง แต่คุณอนุชามี     
ความคิ ด เห็ น ในทางตรงกั น ข้ า ม นั่ น เป็ น เพราะ
ประเทศไทยยังคงมีความต้องการโครงสร้างพืน้ ฐาน
อีกจ�ำนวนมาก และต้องท�ำให้โครงข่ายคมนาคม
อย่ า งรถไฟรางคู ่ ต ้ อ งมี ก ารขยายให้ ค รอบคลุ ม        
ทั่ ว ประเทศ โดยที่ ผ ่ า นมามี บ างโครงการมี ก าร
ประมูลล่าช้าจึงท�ำให้โครงการเลื่อนออกไป แต่     
เชื่ อ ว่ า หลั ง การเลื อ กตั้ ง และมี ก ารจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล    
แล้ ว เสร็ จ รั ฐ บาลจะพยายามผลั ก ดั น โครงการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
“ผมมองว่าอีก 2 ปีโครงการเมกะโปรเจกต์
อาจจะเกิดมากขึ้น เพราะว่าเรายังพูดถึงระบบ
มอเตอร์ เวย์ ที่ เราจะท� ำ โครงข่ า ยให้ ทั่ ว ประเทศ
ขณะที่ ใ นส่ ว นของรถไฟรางคู ่ ก็ จ ะมี ก ารท� ำ ให้
ครอบคลุม ซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาช่วงระยะเวลา
4-5 ปี ที่ผ่านมา เรื่องของการประมูลเป็นไปด้วย
ความล่าช้า เพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้โครงการเลื่อน
มาตลอด ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงของรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตัง้ ผมมัน่ ใจเหลือเกินว่ารัฐบาลจะพยายาม
ที่จะผลักดันโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม
มากขึน้ เพราะฉะนัน้ งานก่อสร้างจะไม่ลดลงภายใน
2 ปีอย่างแน่นอน
อีกทัง้ ถ้ามองภาพรวมของโครงการหรือส่วน
ของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศยังมีอีกจ�ำนวน
มาก มีทงั้ ถนน รถไฟ สนามบิน ท่าเรือทีจ่ ะต้องสร้าง
ซึ่ ง นี่ ถื อ ว่ า เป็ น เมกะโปรเจกต์ ทั้ ง นั้ น และต้ อ งใช้
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ระดับที่เรียกว่า
ต้ อ งมี เ ทคโนโลยี ที่ สู ง แน่ น อนว่ า การก่ อ สร้ า ง
ทุกอย่างต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ในขณะ
เดี ย วกั น ต้ อ งมี เรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ต้องรวดเร็วขึ้น และคุณภาพ
ต้ อ งดี เพราะฉะนั้ น ก็ ต ้ อ งสู ้ กั น ด้ ว ยเรื่ อ งของ
เทคโนโลยี
ผมเคยมีโอกาสได้ไปท�ำหน้าที่ในสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งในขณะนั้นไปดูในเรื่องของกฎหมาย

2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกคัดกรองมา
บางส่วน แต่จริง ๆ แล้วมีมากถึง 4 ล้านล้านบาท
ซึ่งจาก 4 ล้านล้านบาท ถูกคัดกรองมาเหลือ 2 ล้าน
ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการและต้องจัดในเรื่องของ
ล�ำดับ ถ้าดูในเรื่องของโครงการที่อยู่ในกฎหมาย
ฉบับนั้น มีโครงการทั้งหมดประมาณ 20 กว่าปี ซึ่ง
อยู่ในส่วนของสภาพัฒน์ต้องดูแล เพียงแต่ว่าแต่ละ
โครงการจะต้องออกมาดูแลและผ่านขั้นตอนปกติ
ในเรื่องของประชาพิจารณ์ อีไอเอสิ่งแวดล้อม ใน
เรือ่ งของการประมูลรับเหมาก่อสร้าง การตรวจสอบ
ความคุม้ ทุน ลงทุนทางด้านการเงินหรือความคุม้ ทุน
รวมถึงค่าตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดังนั้น ถ้าถามถึงมูลค่ารวมทั้งหมดยังด�ำเนิน
การไปได้อีกหลาย 10 ปี เพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่า
ภายใน 2 ปีเมกะโปรเจกต์จะหมด ผมคิดว่าไม่นา่ จะ
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เป็นแบบนั้นเฉพาะเรื่องรถไฟทางคู่อย่างเดียวต้อง
เร่งสร้าง แต่ละเส้นทางก็ต้องมีการออกแบบขึ้นมา
ใหม่หรือแม้กระทั่งในส่วนที่เกี่ยวกับมอเตอร์เวย์
ถึงแม้ว่าพยายามที่จะลดเรื่องของการขนส่งทาง
ถนนและจะไปเพิ่มเรื่องของระบบราง แต่ผมคิดว่า
ทุกอย่างต้องท�ำควบคู่กันไป สมมุติเราบอกว่าหยุด
ระบบถนนไปสร้างระบบรางอย่างเดียวพอถึงเวลา
บางครั้งรางยังไม่เสร็จ ถนนยังไม่สร้าง เรือยังไม่มี
ท� ำ ให้ ทุ ก อย่ า งรอกั น ไปหมด เพราะฉะนั้ น
เมกะโปรเจกต์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งระบบขนส่ง
มวลชนใน กทม.หรือปริมณฑล ผมคิดว่าภายใน
ระยะเวลา 4-5 ปีนี้ คงต้องดูอย่างต่อเนื่อง เพราะ
จะมีการขยายเครือข่ายเข้าไปจากการน�ำคนจาก
รอบนอกอย่ า งปริ ม ณฑลเข้ า ไปในเมื อ งหรื อ
แม้กระทั่งกระจายเมืองให้ใหญ่ขึ้น”
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โครงการดี ๆ ต้องสานต่อ แต่บาง
โครงการต้องทบทวน
หากพรรคประชาธิปตั ย์ได้เป็นแกนน�ำในการ
จั ด ตั้ ง รั ฐ บาลจะต้ อ งมี ก ารสานต่อโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลปัจจุบัน คุณอนุชาได้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า มีหลายโครงการที่
เป็นโครงการดี ๆ ทีป่ ระชาชนจะได้ใช้ประโยชน์กย็ งั
คงต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น         
ไม่วา่ จะเป็นรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ ท่าเรือ สนามบิน
ที่จะต้องด�ำเนินการต่อไป แต่บางโครงการอาจจะ
ต้องทบทวนใหม่ว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้าง
“ส�ำหรับโครงการดี ๆ จะต้องมีการสานต่อ
แต่อะไรทีค่ ดิ ว่าต้องปรับปรุงก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเข้าไป
แก้ไข ตัวอย่างเช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง คน

พูดถึงกันเยอะว่าโครงการนีจ้ ะช่วยส่งเสริมขีดความ
สามารถทางการแข่งขันในเรือ่ งของการเชือ่ มโยง แต่
เราต้องมองให้ดวี า่ ประเทศไทยได้ประโยชน์จริงหรือ
ไม่ ถ้าเราลองเอามาเทียบกับโครงการรถไฟทางคู่
หากรถไฟรางคู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
จะท�ำให้การขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร
สามารถท�ำได้อย่างสะดวก
ทุ ก วั น นี้ ถ ้ า เราพู ด ถึ ง การขนส่ ง สิ น ค้ า และ
ผู้โดยสารในบ้านเราการเดินทางค่อนข้างล่าช้า
รถไฟใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ด้วย
รางรถไฟทีเ่ รามีผนวกกับระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณทีเ่ รา
เติมเข้าไป เราจะสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง 2 เท่า
คือ 120 - 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถ้าถามว่า
ตรงนีเ้ พียงพอหรือไม่ ผมคิดว่าเพียงพอถ้าเราพูดถึง
การเดินทางหรือการขนส่งด้วยรถไฟ และถ้าเราใช้

บุคลากรของเราและงบประมาณที่เรามีไม่ต้องไป
กู ้ เ งิ น หรื อ ใช้ บ ริ ษั ท จากต่ า งชาติ เข้ า มา เราก็ ยั ง
สามารถที่จะท�ำตรงนี้ได้และจะส่งผลให้ศักยภาพ
ทางการแข่งขันของไทยเพิม่ ขึน้ อีกด้วย ต้นทุนทางโล
จิสติกส์ของเราก็จะลดลงอย่างชัดเจน
พรรคประชาธิปตั ย์เคยพูดคุยกันตัง้ แต่สมัยที่
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีว่าถ้าจะ
สร้างรถไฟความเร็วสูงต้องเป็นในลักษณะของการ
ร่วมทุน ซึง่ การร่วมทุนก็คอื ถ้าจะเป็นเทคโนโลยีของ
จีนเราก็จะร่วมทุนกันโดยให้ในส่วนของจีนเข้ามา
ลงขันร่วมกับเรา แล้วขณะเดียวกันประเทศไทยเป็น
เหมือนกับไม่ใช่ผทู้ ลี่ งทุนด้วยตนเอง และในส่วนของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเราก็ให้
เขามาช่วย แต่วา่ ศักยภาพของเขาก็ตอ้ งเป็นเหมือน
กับพาร์ทเนอร์ชิพไม่ใช่มาให้เรากู้เงิน ถ้าเขาให้เรา
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สร้างและให้เราลงทุนกู้เงินเอง เขาต้องบอกว่าคุ้ม
ทุน ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นให้ต้องคุยกันใหม่
ว่าจะเป็นโครงการร่วมทุนที่ต้องลงทุนร่วมกันไม่ใช่
ในลักษณะที่คุณออกแบบ คุณสร้าง แล้วให้เรายืม
เงิน แต่สุดท้ายแล้วคุณต้องให้เราดูแลโปรเจกต์นี้
ด้วยตนเองทั้งหมด แล้วอนาคตหลังจากก่อสร้าง
เสร็จและเรื่องของการบ�ำรุงรักษา การจัดเก็บ ถ้ามี
ปัญหาในเรือ่ งของค่าโดยสารถ้าไม่เป็นตามเป้าของ
ผู้ใช้บริการใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่ อ มาคื อ ในเรื่ อ งของถนน ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยหากมีมอเตอร์เวย์เชื่อมตั้งแต่เหนือถึง
ใต้ ทั้ ง หมดก็ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี อย่ า งน้ อ ยไม่ ต ้ อ งใช้
เทคโนโลยีที่สูงแต่ค่อย ๆ สร้างให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ผมคิดว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ระบบ
โลจิสติกส์ของเราครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่
สร้ า งรถไฟความเร็ ว สู ง แล้ ว เสร็ จ จะท� ำ ให้ ร ะบบ
โลจิสติกส์ของเราครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เป็นเหมือน
ตัวบ่งบอกว่าประเทศได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง แต่
ว่ า การจะพั ฒ นาไปอี ก ก้ า วหนึ่ ง เราคงต้ อ งมอง
ศักยภาพ เราไม่ใช่ประเทศที่มีงบประมาณที่จะไป
ท�ำในส่วนตรงนั้นแล้วสุดท้ายไม่มีมูลค่าที่จะมา
ท�ำให้คนในประเทศของเราได้ใช้อย่างเต็มที่ แต่อะไร
ที่เราสามารถที่จะลงทุนแล้วมีโอกาสได้รับผลการ
ตอบแทนอย่างคุ้มค่าคิดว่าเหมาะสม
ดังนั้น รถไฟทางคู่ต้องสร้างให้ครอบคลุม

ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ส่วนมอเตอร์เวย์ผมเห็น
ว่ า ควรจะสร้ า งให้ ก ระจายตั้ ง แต่ เ หนื อ จรดใต้
ตะวันออกถึงตะวันตก สร้างมอเตอร์เวย์ให้ครบ
ทุกแกน ผมคิดว่ายังมีอีกหลายหมู่บ้านยังเป็นถนน
เส้นเล็ก ๆ ถ้าหากว่าถนนระหว่างต�ำบลเป็นถนน
เส้นใหญ่และมีการก่อสร้างทีไ่ ด้มาตรฐาน น่าจะเป็น
สิ่งที่ดีกว่า เพราะทุกคนได้ใช้งาน”
เปิ ด โอกาสให้ แ รงงานต่ า งชาติ แก้
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
คุณอนุชา กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแรงงานของภาคก่อสร้างจ�ำเป็นต้อง    
เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท�ำงาน และต้อง
ท�ำให้กฎหมายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพราะ
ปัจจุบันแรงงานไทยที่สนใจจะท�ำงานก่อสร้างมี
น้ อ ยมากท� ำ ให้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้
แรงงานของนายจ้าง แต่ถ้าเมื่อใดที่คนไทยมีความ
สนใจหรือมีแรงงานไทยมากพอค่อยแก้ไขระเบียบ
ว่าให้คนไทยท�ำงานประเภทนั้น
“ในการออกกฎหมายแรงงานต่างด้าว ควร
พิ จ ารณาในเรื่ อ งของบุ ค ลากรคนไทยว่ า มี ค วาม
พร้อมหรือไม่ในการจะรับงานเหล่านั้น ต้องบอกว่า
แรงงานคนไทยหายาก เราต้องยอมรับสภาพว่า
จ�ำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันเราก็

Contractors’ | March-April 2019

ต้องไม่ปิดกั้น เพราะขณะนี้ในเรื่องของแรงงานเป็น
ที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือ
เศรษฐกิจได้
เราอย่าไปมองว่าแรงงานเหล่านัน้ มาแย่งงาน
คนไทย เพราะว่ า คนไทยไม่ ไ ด้ อ ยากท� ำ งานใน
ประเภทนั้น เช่น ถ้าขาดแคลนแรงงานประเภทนั้น
เราก็นำ� แรงงานต่างชาติเข้ามาช่วยโดยทีพ่ ยายามให้
กฎหมายไม่ถึงขนาดที่เข้มงวดมากเหมือนในช่วง
ที่ผ่านมา เพราะพอกฎหมายออกมานายจ้างพากัน
ตกใจ เพราะถ้าผิดกฎหมายต้องเสียค่าปรับค่อนข้าง
สูงจึงท�ำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก และทุกคนพยายาม
ท�ำให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่ว่าเรื่องของระยะ
เวลาในการด�ำเนินการต้องดูดว้ ยว่าควรให้ชดั เจนว่า
คุณสามารถทีจ่ ะท�ำได้จริงไม่ใช่แค่เพียงพอเรือ่ งของ
กฎหมายออกมาแล้วอยากท�ำให้เพื่อสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทีอ่ าจจะถูกกดดันกับต่างชาติในเรือ่ ง
ของสิทธิมนุษยชนอะไรต่าง ๆ มีกฎระเบียบชัดเจน
ผมคิ ด ว่ า เรื่ อ งนั้ น ควรจะต้ อ งท� ำ อยู ่ แ ล้ ว แต่ ว ่ า
ท�ำอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของบ้านเรา เพราะบ้านเรามีผู้ที่
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวพอสมควร แต่วา่ ต้องให้เวลา
ผู ้ ป ระกอบการเหล่ า นั้ น ได้ จ ดทะเบี ย นท� ำ อะไร
ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบางส่วนที่เรียกว่ากฎหมาย
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวมาท�ำอะไรในส่วนที่

cover Story

25
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ไร้ฝีมือ ซึ่งบางครั้งที่ฟังดูในตัวกฎหมายเป็นสิ่งที่น่า
จะดี แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติถ้ามองแต่ในเรื่อง
ของการให้แรงงานต่างด้าวท�ำงานที่ไร้ฝีมืออย่าง
เดียวจึงกลายเป็นข้อจ�ำกัด
ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตต้องท�ำให้ถูกต้องมี
ระบบระเบียบชัดเจนแรงงานต่างด้าวใครท�ำได้หรือ
ไม่ได้ ถ้าเรามองว่าคนไทยใครอยากจะเข้ามาท�ำงาน
เราก็ปรับเปลี่ยนข้อระเบียบบังคับใหม่ว่าแรงงาน
ฝีมือต้องเป็นคนไทย เมื่อเรามีบุคลากรมากพอ
แต่ว่าตอนนี้ไม่พอจึงต้องเปิดโอกาสให้กับแรงงาน
ต่างด้าว เราจะมองแค่ให้เฉพาะไร้ฝีมืออย่างเดียว
แต่ตอนนี้คนไทยที่อยากจะท�ำตรงนี้มีไม่พอ แต่เรา
ไม่แก้ปัญหาจึงท�ำให้ทุกอย่างดีเลย์ไปหมด ฉะนั้น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ เรื่ อ งของแรงงานผมคิ ด ว่ า เราต้ อ ง
เปิดกว้างให้กบั แรงงานต่างด้าวและท�ำให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น”

ถ้าไม่มีค่าหัวคิวจะทำ�ให้ GDP ของ
ประเทศสูงขึ้น
คุณอนุชาได้พูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างว่า เรื่องของการหักค่าหัวคิว
เป็นประเด็นที่ไม่เคยหายไปจากสังคมไทย มีแค่        
ช่ ว งจั ง หวะเท่ า นั้ น เองว่ า ช่ ว งไหนมากหรื อ น้ อ ย                     
จนกระทั่งมีการพูดคุยเรื่องของมาตรฐานหัวคิว ซึ่ง
เป็นอะไรที่พูดแล้วเป็นการยอมรับทั้งในส่วนของ    
ผู้ให้และผู้รับ ซึ่งผมคิดว่าประเด็นตรงนี้มีทั้งผู้รับ
และผูใ้ ห้ แต่ถา้ หากเรือ่ งของการหักค่าหัวคิวหมดไป
จะท�ำให้ GDP ของประเทศสูงขึ้น
“ผูร้ บั เหมาได้ยนิ กันอยูว่ า่ ต้องไปฟันราคากัน
มา ซึ่งการฟันราคามาไม่มีใครได้ประโยชน์ การฟัน
ราคามาอาจจะท�ำได้ราคาดีที่สุดส�ำหรับรัฐ แต่
สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพที่ดีก็ได้ ระยะหลัง
ในการก่อสร้างอาจจะมีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น
มาตรฐานถนนใช้งานได้ไม่นานแต่ต้องซ่อมแซม ซึ่ง
ตรงนี้ ผ มคิ ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ไ ม่ ใช่ เ ฉพาะวงการ
ก่อสร้างแต่เป็นปัญหาของทุกวงการ แม้กระทัง่ เรือ่ ง
ของการก่อสร้างถ้าเราท�ำถูกกฎระเบียบทุกอย่าง

คิดว่าไม่จ�ำเป็นจะต้องมีค่าหัวคิวและด�ำเนินการ
ทุกอย่างไปตาม พ.ร.บ.ก�ำหนด
ทัง้ นี้ ถ้าเราไม่มคี า่ หัวคิวจะลดต้นทุนประเทศ
เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ค่อนข้างจะสูงเลย เพราะ
ฉะนัน้ ถ้าหากไม่มกี ารหักค่าหัวคิวจะท�ำให้จดี พี ขี อง
ประเทศสามารถที่ จ ะขยายไปได้ ก ว่ า ปั จ จุ บั น
แน่นอน แต่ดว้ ยความทีเ่ รือ่ งหัวคิวเป็นเรือ่ งทีค่ นพูด
เหมือนเรือ่ งปกติ จึงท�ำให้คนคิดว่าถ้าจะได้งานต้อง
มีการจ่ายค่าหัวคิว ดังนั้น จ�ำเป็นจะต้องมีการสร้าง
ค่านิยมใหม่เกีย่ วกับเรือ่ งของการหักค่าหัวคิวให้เกิด
ขึ้น ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างถ้าเราจะปฏิรูป
โดยต้องปฏิรปู กันเองว่าจะท�ำอย่างไร และจากนีไ้ ป
จะด�ำเนินการในลักษณะไม่มีค่าหัวคิว
ขณะเดี ย วกั น นั ก การเมื อ งที่ อ าสาเข้ า มา
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายของประเทศมาบริหาร
ราชการแผ่นดิน ก็ต้องบอกข้าราชการว่าไม่ต้องมี
เงินทอนให้ใคร ไม่ตอ้ งคิดเลยว่าจะน�ำเงินมาให้นาย
ไม่ต้องคิดเลยว่าจะเอามาให้ใครทั้งสิ้น แต่ถ้าเกิด
เป็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีพวกเรารังเกียจในเรื่องของ
การทุจริตคอร์รัปชัน ผมคิดว่าอยากให้สร้างเป็น
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บรรทั ด ฐานใหม่ ว ่ า วั ฒ นธรรมของเราใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใครที่พูดถึงเรื่องของหัวคิว
ใครที่พูดถึงเรื่องของการรับหรือการให้น่าจะเป็น
พวกที่ ไ ม่ ใช่ ส ่ ว นใหญ่ ข องวงการอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างไทยแล้ว แต่เป็นส่วนน้อย”
การออกกฎหมายต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการทำ�งาน
คุณอนุชา ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับพระราช
บัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ว่า โดยก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ         
ผู้ประกอบการหลายท่าน เขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้
ออกมาในตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เรียกผู้ประกอบการ
เข้าไปแสดงความคิดเห็น เหมือนจะมีการให้ความ
คิดเห็นกันเฉพาะในคณะกรรมาธิการ จึงท�ำให้เป็น
อุ ป สรรคในการท� ำ งาน ดั ง นั้ น ในการจะออก
กฎหมายอาจจะต้องมีการเรียกผู้ประกอบการและ
ภาครัฐเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
“ผมมองว่าถ้าออกกฎหมายแล้วเป็นอุปสรรค
ต่อการท�ำงานจ�ำเป็นจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ฉบับนัน้ ซึง่ ในการแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ะให้เอกชน
เข้ามาร่วมเสนอแนวในการที่จะน�ำเสนอการแก้ไข
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะฟังเพียงแค่เอกชนฝ่ายเดียว เราก็คง

ต้องให้ราชการเข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกันว่าใน
การบังคับ ตรวจสอบให้เอกชนอยู่ในกรอบมีอะไร
บ้างทีเ่ อกชนพูดไม่หมดแล้วเราจะต้องมีการดูแลทัง้
ในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึง่ สภาผูแ้ ทนราษฎร
ก็จะได้ออกกฎหมายมาค่อนข้างรัดกุม แต่ในขณะ
เดียวกันต้องไม่เป็นการสร้างอุปสรรคในการท�ำงาน
ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ผมเข้าใจว่าหลายสมาคมท�ำหนังสือเข้าไปถึง
กรมบัญชีกลางเพือ่ ขอความชัดเจนในหลาย ๆ เรือ่ ง
แต่ตอ้ งบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นค�ำสัง่ หรือปรับปรุง
แก้ไขข้อระเบียบต้องใช้เวลานานมาก ซึง่ แน่นอนว่า
ในทางธุรกิจไม่สามารถทีจ่ ะรอได้นานขนาดนัน้ พอ
รอไม่ได้นานขนาดนัน้ ก็ตอ้ งมุง่ ไปทีป่ ระเด็นอืน่ ซึง่ ก็
ท�ำให้โครงการจะต้องชะงักลงหรือการประมูลงาน
ในลักษณะเดียวกันในอนาคตก็อาจจะบอกว่าไม่เอา
เพราะว่ า เคยมี ป ระสบการณ์ แ ล้ ว มี ป ั ญ หา อี ก
ประเด็นหนึง่ ก็คอื ว่าซับคอนแทรค ซึง่ ได้ทราบมาว่า
หลาย ๆ ส่วนมีประเด็นตรงนี้ คือ ทุกอย่างไม่ได้
เหมื อ นกั บ พยายามท� ำ เองทุ ก อย่ า ง แต่ ว ่ า
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเราต้องเข้าใจว่าเป็นบริษทั
ก็จริง แต่บางส่วนก็มีทีมงานที่จะเป็น Specialist
เป็นผู้ที่ด�ำเนินการเฉพาะเรื่อง ซึ่งก็จะใช้บริการ
ตลอด พอไม่ได้ specialist ก็ไม่สามารถไปท�ำงาน
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เป็นซับให้คนอืน่ ได้ ถ้าจะรับงานนีท้ กุ อย่างต้องเป็น
ของบริษัทเรา ในอนาคตก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกัน
เพราะว่าผูป้ ระกอบการรายเล็กทีเ่ ป็น specialist
ก็ไม่สามารถที่จะประมูลงานของภาครัฐได้ทั้งหมด
จึงไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาท�ำงาน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่เคยท�ำงาน
ร่วมกัน กับซับคอนแทร็ค เตอร์ที่มีประสบการณ์
ท�ำงานเฉพาะเรือ่ งหลาย ๆ เรือ่ งแล้วมารวมตัวกันก็
ไม่สามารถทีจ่ ะรับงานตรงนีไ้ ด้ เพราะว่าเหมือนกับ
ไปจ้ า งช่ า งรั บ ช่ ว งให้ แล้ ว การว่ า จ้ า งรั บ ช่ ว งก็
ผิดกฎหมายอีก ซึ่งตรงนี้ต้องพยายามว่าท�ำอย่างไร
ให้มีการผ่อนปรนสามารถท�ำงานได้โดยที่ไม่ท�ำให้
ระบบการท�ำงานทั้งหมดเสียหาย ดังนั้น ผมคิดว่า
วิธีการทั้งหมดจะต้องมีการพูดคุยกันด้วยการเรียก
ผูป้ ระกอบการเอกชนมาท�ำความเข้าใจร่วมกัน และ
รับฟังความคิดเห็นของเขา
ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วถ้ามีสภาผู้แทนราษฎร
เกิดขึ้นกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
จะต้ อ งมาดู ว ่ า อะไรที่ เ ป็ น ประเด็ น ในเรื่ อ งของ
อุปสรรคแล้วน�ำกลับมาดูใหม่อย่างรอบคอบ เพราะ
เราคงไม่อยากพูดว่าประสิทธิภาพของการท�ำงาน
ของสภาผู้แทนราษฎรคือการออกกฎหมายมาก
ฉบับ แต่การออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการ
ที่ จ ะเอื้ อ ให้ เ อกชนสามารถท� ำ งานได้ แ ละมี
ประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันไม่ผิดข้อระเบียบ
ในเรื่องจริยธรรมหรือในเรื่องของความปลอดภัย
หรื อ ในเรื่ อ งของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งปิ ด ช่ อ งทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ แต่วา่ ไม่ใช่ปดิ กัน้ โอกาสในการท�ำงานของ
ผู้ประกอบการ แต่ท�ำให้เขามีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง
อันนี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนแน่นอน”
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด สภาอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง
ในการสนับสนุนให้เกิดสภาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยนั้น คุ ณ อนุ ช า ได้กล่า วว่า พรรค
ประชาธิปัตย์เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จะ
ท�ำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
สามารถทีจ่ ะมารวมตัวกันแล้วก็เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเดียวกัน เพราะขณะนี้เหมือนกับว่าทุกอย่าง
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ต่ า งคนต่ า งท� ำ  สมาคมต้ อ งท� ำ เรื่ อ งเสนอหรื อ         
แม้ ก ระทั่ ง ผู ้ ป ระกอบการเองก็ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การ           
ในส่วนของตนเองโดยที่ว่าไม่มีสภา
“ถ้ามีสภาอุตสาหกรรมก่อสร้างเราก็จะมีการ
พู ด ถึ ง ระดั บ ความสามารถของผู ้ ป ระกอบการ
ในแต่ละส่วน นอกเหนือจากนัน้ ถ้ามีในเรือ่ งของการ
ไปต่างประเทศ ก่อนหน้านีเ้ ราได้พดู ถึงเรือ่ งของการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีมาตรฐานแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ การมีสภาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เป็นแบคอัพตรงนีก้ จ็ ะเป็นเรือ่ งของการการันตีเพิม่
ขึ้น แล้วสภาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก็สามารถ
ท�ำอะไรได้เพิ่มเติมมาก ทั้งในเรื่องของการเทรนคน
การออกใบอนุญาต ถ้าออกมาจากสภาก็เหมือนกับ
การันตีว่าได้ผ่านมาตรฐานถูกต้อง แล้วถ้าไปใน
ต่างประเทศเรามีปญ
ั หาขึน้ มา ถ้ามีสภาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างก็จะเหมือนกับเป็นอะไรที่จะอ้างอิงได้ว่า
บริษทั นีเ้ ป็นอย่างไรในสายตาของสภาอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินแน่นอนเลย
ว่ า ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทยต้ อ งใช้ เ งิ น
งบประมาณค่อนข้างสูง เพราะฉะนัน้ ถ้าผ่านในเรือ่ ง
กฎเกณฑ์แล้ว ผมคิดว่าแบคอัพไฟแนนซ์การที่จะมี
เหมือนกับธนาคารที่จะคอยการันตีว่าถ้าผ่านเกณฑ์นี้
จากสภาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแล้วก็มีโอกาส

ทีจ่ ะได้รบั ไฟแนนซ์แบบนัน้ แบบนี้ ซึง่ ผมคิดว่าถ้าอิง
กั บ สภาอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทยก็ จ ะเป็ น
บรรทัดฐานที่ดี แล้วถ้าหากมีในเรื่องของข้อพิพาท
เกี่ ย วกั บ ข้ อ กฎหมายก็ จ ะได้ มี ส ภาตรงนี้ เ ป็ น
ผู้กลั่นกรองด้วย แทนที่จะมีแค่ในเรื่องของสมาคม
หรือผู้ประกอบการต่างยื่นเรื่องร้องเรียนกันเข้ามา
เราก็ให้ทางสภาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีบทบาท
ในตรงนี้ ใ นการที่ จ ะดู แ ลตรวจสอบกั น เองด้ ว ย
นอกเหนือจากนั้นคือในเรื่องของการที่จะน�ำเสนอ
แนวคิดเพิ่มเติมว่าควรจะด�ำเนินการอย่างไรในการ
แก้ไขพระราชบัญญัติต่าง ๆ หรือการด�ำเนินธุรกิจ
อะไรที่ดีต่อประเทศและต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของไทย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมกับสภานี้
แน่นอนว่าเราสนับสนุนและอยากให้สภา
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเกิดขึ้นเร็ว ๆ ด้วย เพราะ
ทั้งเรื่องของการพูดคุย ไฟแนนซ์ บุคลากร แนวทาง
การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ถ้าออกมา
จากสภาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยถือว่าเป็นเรื่อง
ทีด่ ี แล้วอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ผมเห็นจากประเทศอืน่ ๆ
บางทีเขาใช้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้
บริษัทอุตสาหกรรมของประเทศเขาเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของเขา ดังนั้น ถ้ามีสภาออกไปเหมือนกับ
เป็น stamp ในการช่วย promote และช่วย
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Support ช่วยรับรองคุณภาพของบริษัทหรือ
องค์กรที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ และผมอยากให้
เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องท�ำไม่อย่างนั้น
ปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่จะต้องต่อสู้
อุตสาหกรรมก่อสร้างของต่างชาติอย่างไร เราจะ
พูดถึงเรื่องปัญหาขาดแคลนแรงงานของภาคการ
ก่อสร้าง งานก่อสร้างทีจ่ ะหมดไปในอนาคต และจะ
ท�ำอย่างไรให้อตุ สาหกรรมก่อสร้างไทยเดินต่อไปได้
โดยที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ต่าง ๆ เหล่านี้
ผมคิดว่าสภาสามารถช่วยได้คอ่ นข้างเยอะ ซึง่ พรรค
ประชาธิปตั ย์มคี วามหวังว่าจะได้ผลักดันให้เกิดสภา
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในอนาคต
แต่สดุ ท้ายแล้วเราต้องเข้าไปดูวา่ อะไรทีท่ ำ� ให้
เกิดความล่าช้า ถ้าเกิดจากเอกชนก็ตอ้ งเข้าไปคุยกับ
เอกชนว่าจะท�ำอย่างไรให้เขาตื่นตัวมากขึ้น ถ้าติด
ระเบียบข้อราชการก็ต้องดูว่าเราจะไปแก้กฎหมาย
ข้อใดได้ ในฐานะที่เป็นนักการเมืองเข้าไปในสภา
ผู้แทนราษฎรถ้าเราไปพูดคุยกับหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนก็เป็น
หน้าที่ของ ส.ส. ที่ต้องไปแก้ไข” คุณอนุชา กล่าว
ทิ้งท้าย
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‘อนาคตใหม่’ กับอนาคต
อุตสาหกรรมก่อสร ้างไทย
และอีกหนึง่ พรรคทีไ่ ด้ให้เกียรติ Contractors’ Times ได้เข้า
สัมภาษณ์ คือ ‘คุณธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่’
ทีไ่ ด้แสดงทัศนะเกีย
่ วกับอนาคตของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยหลัง
การเลือกตั้งว่าจะเป็นในทิศทางใด และโครงสร้างพื้นฐานใดที่เหมาะสม
กับประเทศไทยที่จะทำ�ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

ผู้รับเหมาไทยไม่แพ้ต่างชาติ
คุ ณ ธ น า ธ ร มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ท� ำ ใ ห ้
อุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตอย่างยั่งยืน บนความ
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันว่า ความสามารถของ
ผู้รับเหมาคนไทยไม่ได้แพ้ผู้รับเหมาต่างชาติ ดังนั้น
การจะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ      
ในการแข่งขันและมีการเติบโตจ�ำเป็นจะต้องพึ่งพา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการก่อสร้าง
พยายามผลักดันในบริษัทขนาดใหญ่ไปแข่งขันและ
ปักหมุดในต่างประเทศให้ได้ แล้วปล่อยให้บริษัท

คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
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ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ได้ มี โ อกาสเติ บ โตใน
ประเทศ
“ต้องบอกว่าในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
หลัก ๆ อาจจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
โครงสร้างและส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรม ผมเชื่อว่า
ทั้ง 2 ส่วนนี้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการ
แข่งขัน แต่อยากจะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งคงต้องเน้นไปที่
การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม นั่นเป็นเพราะขณะนี้
ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ผูจ้ ดั จ้างส่วนใหญ่
ในประเทศไทยจะมีความเชื่อว่าบริษัทต่างชาติมี
ฝีมือมากกว่า ซึ่งจริง ๆ แล้วในด้านงานโครงสร้าง
หรือแม้แต่งานสถาปัตยกรรมผู้ประกอบการไทย
มีความสามารถแข่งขันได้ แต่ในงานโครงการใหญ่ ๆ
เรามั ก จะคิ ด ว่ า ในงานโครงการใหญ่ ๆ ต้ อ งใช้
ผู้ประกอบการต่างชาติเสมอ
ดังนั้น การที่เราจะไปแข่งขันกับต่างชาติได้
นั้ น ผมมองว่ า ผู ้ ป ระกอบการไทยต้ อ งพั ฒ นา
ศักยภาพให้มากขึน้ ต้องเน้นไปทีด่ ไี ซน์ เน้นไปทีเ่ รือ่ ง
การใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร เช่น การประหยัด
พลั ง งาน ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อย่ า งมาก
ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ที่จะมีส่วนช่วย
ให้โลกของเราสะอาดมากขึน้ ใช้พลังงานน้อยลง คง
ต้องไปเน้นเรื่องของดีไซน์ เทคโนโลยี และการ
ประหยัดพลังงาน 3 อย่างนีจ้ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
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ไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติมากยิ่งขึ้น
ขณะที่การที่มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามา
เราก็ตอ้ งเปิดให้มกี ารแข่งขันเพือ่ จะได้ปรับตัวเพราะ
ถ้าไม่มีการแข่งขันก็จะไม่มีการปรับตัว เพียงแต่ว่า
วิ ธี คิ ด ต้ อ งเปลี่ ย น ทั้ ง สถาปั ต ยกรรม ทั้ ง งาน
โครงสร้างคนไทยก็ไม่แพ้ต่างชาติ ให้โอกาสบริษัท
ไทยได้ท�ำงาน บริษัทไทยเองก็ต้องยอมรับถ้าจ้าง
บริษัทญี่ปุ่นบริหารจัดการดีกว่าโครงการมีคุณภาพ
มากกว่า บริหารไทยเองก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงไว้
ด้วยเหมือนกัน ดังนั้น การบริหารโครงการสิ่งที่ผม
เห็นมาเยอะ คือผูบ้ ริหารไทยไม่ลงไปตรวจหน้างาน
ถ้าอยากได้งานที่มีคุณภาพ ถ้าอยากได้งานที่ทัน
ก�ำหนดการผู้บริหารต้องลงไปก�ำกับหน้างานไป
ก�ำกับดูแล อยากได้ความปลอดภัยในไซต์งานต้อง
เริ่มต้นที่ผู้บริหาร ดังนั้น ผมอยากเห็นผู้บริหารไทย
ลงไปไซต์งานมากขึ้น”
ผลักดันรายใหญ่ปักธงนอกบ้าน เปิด
โอกาสรายกลางและรายเล็กเติบโตใน
บ้าน
คุณธนาธร กล่าวว่า ตลาดทีน่ า่ สนใจส�ำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในการที่จะออกไปปักธงใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกลุ่ม CLMV และ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพราะยั ง คงมี ค วามต้ อ งการ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณูปโภคอีกมาก แต่การ
ออกไปแข่ ง ขั น ผู ้ ป ระกอบการไทยอาจจะต้ อ งดู
ตัวอย่างของบริษัทต่างชาติที่เคยเข้ามารับงานใน
ประเทศไทย แล้วน�ำไปปฏิบัติกับประเทศภูมิภาค
อาเซียน
“ส�ำหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างคงจะเติบโตมากขึ้นในต่างจังหวัด เพราะ
โครงสร้างพืน้ ฐานในต่างจังหวัดยังขาดแคลนอีกมาก
ไม่ว่าจะเป็น สนามกีฬา สถานีรถไฟ การคมนาคม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคาร อาคารพาณิชย์
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ดั ง นั้ น ผมอยากจะเห็ น ผู ้ รั บ เหมา
ต่างจังหวัดพัฒนาศักยภาพ และใช้ความรู้ความ
สามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ ๆ นอกจากจะเจริญเติบโตใน

ต่างจังหวัดแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นศักยภาพคือ
ประเทศในกลุ่ม CLMV และภูมิภาคอาเซียน ผม
อยากเห็นผู้ประกอบการบริษัทขนาดกลาง และ
บริษัทขนาดใหญ่ ผลักดันให้ตนเองไปแข่งขันใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น เพราะประเทศ
เหล่านีย้ งั มีความต้องการในการสร้างสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่อกี จ�ำนวนมาก เช่น อาคารพาณิชย์ ทีอ่ ยู่
อาศัย หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ
ดั ง นั้ น รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ก่อสร้างไทยไปคว้าส่วนแบ่งการตลาดใน CLMV
กลับมาให้ได้ และทีส่ ำ� คัญ คือ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ในประเทศไทยออกไปปักธงความเป็นผู้น�ำของ
บริษทั ไทยในอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมภิ าคนีใ้ ห้ได้
ขณะที่ โ ครงการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ใน
ประเทศไทยต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการขนาด
เล็กและขนาดกลางเข้ามามีโอกาสท�ำธุรกิจ และ
บริษัทขนาดใหญ่ไม่ควรจะกินรวบ แต่ควรจะออกไป
ปักธงในต่างประเทศ
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ทั้งนี้ ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ไปรับงานในต่างประเทศให้ได้นั้น ขณะนี้มี
บริษัทขนาดใหญ่หลายรายเริ่มออกไปรับงานนอก
ประเทศบ้างแล้ว แต่การผลักดันผู้ประกอบการ
เหล่านัน้ ให้ไปเติบโตในต่างประเทศให้ได้อาจจะต้อง
ดูตัวอย่างของบริษัทต่างชาติ อย่างเช่น มีบริษัท
ญี่ปุ่นหลายบริษัทที่เข้ามารับเหมาก่อสร้างงานใน
ไทยด้วยการเข้ามารับสัญญา เข้ามารับบริหาร แต่
จ้ า งบริ ษั ท ของคนไทยเป็ น ผู ้ อ อกแบบ สรรหา
แรงงานในประเทศไทย แต่คนญี่ปุ่นเพียงแค่มา
บริ ห ารเท่ า นั้ น ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า หากเรารั บ งานจาก
ประเทศในกลุม่ อาเซียนแล้วสามารถท�ำแบบนีไ้ ด้ จะ
ท� ำ ให้ เราสามารถไปเติ บ โตต่ า งประเทศได้ แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดใหญ่ควรจะยกระดับ
ขึน้ ไปแล้วไม่ลงมาแย่งงานกับบริษทั ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เพราะจะท�ำให้ไม่เหลือพื้นที่ให้บริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ไม่ ส ามารถเติ บ โตได้
ปล่อยโอกาสตรงนีใ้ ห้รายกลางและรายเล็กได้เติบโต
ในประเทศ แล้วบริษทั ขนาดใหญ่ไปท�ำแบบทีบ่ ริษทั
ญี่ปุ่นท�ำในประเทศไทย โดยลองไปท�ำในประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทยี่ งั มีพนื้ ทีใ่ นการเติบโต
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อีกทั้งรัฐช่วยผลักดันให้บริษัทขนาดใหญ่ไป
แข่งขันในต่างประเทศ ควรมีทีมเจรจาของรัฐไป
เจรจากับประเทศเพือ่ นบ้าน สมมติวา่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
มี เ มกะโปรเจกต์ รั ฐ เจรจาขอให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ก่อสร้างไทยเข้าร่วม E-Bidding ด้วย รัฐบาลหรือ
exim bank อาจจะสนับสนุนเรื่องการเงินผลักดัน
บริษัทขนาดใหญ่ให้ไปสร้างหน้าตาให้กับประเทศ
สร้ า งความเกรี ย งไกรให้ กั บ ประเทศได้ ไ ปกิ น
ส่วนแบ่งในตลาดโลก ส่วนโครงการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางปล่อยให้ผรู้ บั เหมารายเล็กและรายกลาง
เป็ น คนท� ำ ขนาดใหญ่ อ าจจะไปรั บ มาในบาง
โครงการแต่ อ าจจะปล่ อ ยให้ บ ริ ษั ท ขนาดเล็ ก
ขนาดกลางรับช่วงต่อ ซัพพลายเชนจะได้แข็งแกร่ง
ขึ้น เติบโตไปพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ ไม่ใช่ขนาดใหญ่
ไม่มองนอกประเทศแล้วมาแข่งขันกันแค่ในประเทศ
อย่างเดียวก็ท�ำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
เติบโตไม่ได้”

การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
คุ ณ ธนาธร กล่ า วถึ ง การแก้ ป ั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงานของอุตสาหกรรมก่อสร้างว่า จะ
ต้ อ งมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ แรงงานต่ า งชาติ เข้ า มา
ท�ำงาน และภาครัฐต้องท�ำให้การขอใบอนุญาต     
ให้กับแรงงานต่างชาติจะต้องมีความสะดวกมาก   
ยิง่ ขึน้ ส่วนผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างต้องมีการ
สร้างความมั่นคงและเพิ่มทักษะให้กับแรงงาน
“ส�ำหรับการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ก่อสร้างต้องมีการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติเข้า
มาท�ำงานในประเทศไทยได้อย่างสะดวกขึน้ ปัจจุบนั
ผู้ที่เป็นนายจ้างที่ต้องการใช้แรงงานต่างชาติคง
ประสบปั ญ หาและรู ้ ดี เ หมื อ นกั น ว่ า การจะได้
ใบอนุ ญ าตท� ำ งานสั ก ใบเป็ น เรื่ อ งที่ ยุ ่ ง ยาก
กระบวนการต่ อ ใบอนุ ญ าตยุ ่ ง ยากมาก ท� ำ ให้
นายจ้างต้องเสียค่าเดินทาง เสียเวลาในการเดินทาง
ขอเอกสาร ดังนั้น ภาครัฐควรจะสนับสนุนให้การ
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จ้างงานแรงงานต่างชาติเป็นไปด้วยความสะดวก
สบาย ง่ายขึ้น ใช้ต้นทุนน้อยลง ใช้เวลาน้อยลง
เพราะในอุตสาหกรรมประเภทนี้ถ้าเราสามารถ
ท�ำให้แรงงานต่างชาติเข้ามาง่ายขึ้น จะช่วยให้การ
ขยายโครงการสะดวกขึ้น
ส่วนบริษทั รับเหมาก่อสร้างควรจะท�ำก็คอื ให้
ความมั่นคงในการจ้างงานแรงงานคนไทยมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันแรงงานคนไทยในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างส่วนใหญ่มีการจ้างเป็นรายวัน หากเป็น
แรงงานฝีมือค่าจ้างวันละ 700 – 1,000 บาทเลย
ก็มี ถึงแม้ว่าดูค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง แต่ไม่มี
ความมั่นคงเพราะเป็นรายวัน ผมจึงอยากเห็นการ
พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศไทยและให้สัญญา
จ้างทีเ่ ป็นลักษณะระยะยาวจะท�ำให้แรงงานไทยได้
มีความมั่นคงในชีวิต”
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ของราคาถูกที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
อีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ พระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คุณธนาธรได้แสดงทัศนะว่า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับปัจจุบันที่ท�ำขึ้นมาภายใต้กรอบที่ดูเรื่องของ
การทุจริตเป็นหลัก และได้มีการบังคับให้จัดซื้อ    
จัดจ้างของที่มีราคาถูกที่สุดเป็นหลัก แต่ของที่มี
ราคาถูกที่สุดไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไป ดังนั้น
สิ่ ง ที่ อ ยากเห็ น พ.ร.บ. จั ดซื้อจัด จ้างที่ค�ำนึงถึง     
มากที่สุด คือ ความโปร่งใส คุณภาพ และราคา
“พ.ร.บ.จัดซือ้ จัดจ้างฉบับนีไ้ ปดูทรี่ าคาอย่าง
เดียวท�ำให้เรื่องของคุณภาพถูกละเลย ตัวอย่างเช่น
โรงพยาบาลหรือสาธารณสุข มีเครื่องจักรจากจีน
อุปกรณ์หรือชุดทดสอบจากจีน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดี
ที่สุดเสมอไป แต่ด้วย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้
ท�ำให้เราไม่สามารถซื้อของที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ได้
ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น เรื่ อ งค่ อ นข้ า งอั น ตราย เพราะ
ประเทศไทยจะพัฒนาโดยไม่ได้ใช้ของดี ไม่ได้ใช้ของ
ที่มีเทคโนโลยีสูง
ดังนัน้ หากทางพรรคอนาคตใหม่ได้มโี อกาส
เป็นแกนน�ำในการจัดตัง้ รัฐบาล ทางพรรคมีนโยบาย
ที่จะปรับปรุง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะถ้าหากเรายังใช้
อยู ่ แ บบนี้ สิ่ ง ที่ ไ ด้ คื อ ได้ ข องราคาถู ก แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะไม่มีการทุจริต ต้องบอกว่าจาก
ประสบการณ์การท�ำงานของผมมี 3 อย่าง ที่ต้อง
เลือก คือ ถูก เร็ว ดี คุณเลือกได้แค่ 2 อย่าง คุณไม่
สามารถเลือก 3 อย่างได้ ในโลกนี้ไม่มีของราคาถูก

เร็ว และดี เพราะถ้าดีและถูกจะไม่เร็ว แต่ถา้ เร็วและ
ถูกจะไม่ดี ดังนั้น จึงต้องประนีประนอมระหว่าง 3
เรื่องนี้ คือ เร็ว ถูก และดี ไม่ใช่ไปดูแค่เรื่องราคา
นอกจากนีม้ อี กี สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ คือ เรือ่ งของข้อมูลหรือ
Data จะต้องมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
สัญญาที่รัฐท�ำกับเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อสร้าง
หรือไม่ใช่เรื่องก่อสร้างก็ตามต้องเปิดให้ประชาชน
เห็น ท�ำสัญญาอะไรกันบ้าง ราคาเท่าไหร่ กรรมการ
ชุดไหนเป็นคนออกมติให้จัดซื้อจัดจ้างบริษัทนั้น
บริษทั ไหน ผูถ้ อื หุน้ เป็นใคร กรรมการเป็นใคร เสนอ
ราคาที่ เ ท่ า ไหร่ บริ ษั ท คู ่ แข่ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ใคร
กรรมการเป็นใคร เสนอราคาเท่าไหร่ เปิดเงื่อนไข
ตรงนี้ ข องโครงการ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้ ซึง่ การเปิดเผยข้อมูล
ของภาครัฐจะเป็นการเพิ่มอ�ำนาจให้กับประชาชน
ในการตรวจสอบ สิ่งที่เราอยากเห็นคืออ�ำนาจของ
ประชาชนในการตลอดสอบผู้มีอ�ำนาจ แล้ววิธีท่ี
ประชาชนจะตรวจสอบผูม้ อี ำ� นาจได้กค็ อื การเข้าถึง
ข้อมูล เราอยากเห็นการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ
มากขึ้น เพิ่มอ�ำนาจให้กับสมาคมหรือองค์กรต่าง ๆ
เข้าไปดูเนื้อหาในสัญญา เนื้อหาใน TOR”
สานงานต่อ ก่องานใหม่
คุณธนาธรกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการ
เลื อ กตั้ ง และมี ก ารจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
โครงสร้างพืน้ ฐานหลายโครงการจะต้องเร่งด�ำเนินการ
เมกะโปรเจกต์ใหญ่ ๆ ต้องด�ำเนินการต่อไป ซึ่งสิ่งที่
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อยากเห็นคือเมกะโปรเจกต์ที่ท�ำเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ท�ำเพื่อ
คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ และหนึง่ ในโครงการทีม่ องว่ามี
ความส�ำคัญที่สุด คือ รถไฟรางคู่ ประเทศไทยมี
รถไฟรางเดีย่ วมีอยูแ่ ล้ว จ�ำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดราง
คู ่ เพราะถ้ า เกิ ด รางคู ่ จ ะท� ำ ให้ เ ป็ น  Double         
Capacity หรือพุ่งขึ้นเป็น Triple Capacity 
“ในการพั ฒ นาด้ า นคมนาคมคงต้ อ งท� ำ
หลาย ๆ อย่างควบคู่กันไป อย่างรถไฟรางคู่ เป็น
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานมีอยูแ่ ล้ว ของเดิมอย่างสถานี
มีอยู่แล้ว ท�ำแค่ทางคู่เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากรถไฟทางคู่
นี้ส�ำคัญมาก เพราะจะท�ำให้การเดินทางโดยรถไฟ
ตรงเวลามากยิ่งขึ้น วันนี้หากมีขบวนใดขบวนหนึ่ง
เลทจะส่งผลให้ทกุ ขบวนเดินทางล่าช้าทัง้ หมด ด้วย
ความทีเ่ ป็นรถไฟรางเดีย่ ว ถ้าเกิดปัญหาขบวนเดียว
จะท�ำให้ทกุ ขบวนเกิดปัญหาในการเดินทางทัง้ หมด
ขณะที่ ก ารเดิ น ทางระหว่ า งกรุ ง เทพฯ –
โคราช รัฐบาลควรจะวางโหมดหลักไว้โหมดเดียวใน
กรุงเทพฯ – โคราช นอกจากรางคู่แล้วจะมีรถไฟ
ความเร็วสูง แล้วยังจะตัดมอเตอร์เวย์เส้นใหม่อีก
ลงทุนทัง้ 3 โครงการ มีการลงทุนเป็นแสนล้านบาท
แล้วสุดท้ายถ้าท�ำแบบนีท้ งั้ 3 โครงการจะไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ นั่นเพราะคนแข่งขันการเดินทางกัน เมื่อ
มีการเดินทาง 3 เส้นทาง 3 รูปแบบการคมนาคม
มาแข่งขันกันเอง สุดท้ายไม่มีคนใช้บริการ
ดังนั้น ควรจะโฟกัสไปเลยว่าโหมดหลักการ
เดินทางที่ดีที่สุดในการจะไปโคราชควรจะเป็นการ
เดินทางรูปแบบใด หากท�ำแบบนีจ้ ะลดการลงทุนที่
ซับซ้อน การเดินทางสาธารณะจะเกิดได้มากขึน้ ถ้า
ท�ำรถไฟรางคู่น�ำงบประมาณที่จะสร้างมอเตอร์เวย์
ไปท�ำอย่างอื่นได้

ชมบทสัมภาษณ์ คุณธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ
ได้จาก QR Code นี้
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นอกจากนี้ โครงการที่จะท�ำให้เกิดศักยภาพ
ทางการแข่งขันและต้องสนับสนุนต่อ คือ การเปิด
ประตูไปสู่ตะวันตก BIMSTEC ได้แก่ บังคลาเทศ
อินเดีย เมียนมา ศรีลงั กา ซึง่ เป็นตลาดทีเ่ ราเข้าไม่ถงึ
เพราะเราไม่มีท่าเรือที่ตัดไปสู่ฝั่งตะวันตก ไม่มี
ท่าเรือออกสู่อันดามัน เพราะเรามีท่าเรือที่ออกสู่
อันดามันมีเพียงท่าเรือระนอง ซึ่งปัจจุบันการใช้
ขีดความสามารถของท่าเรือระนองยังคงต�ำ่ มาก ถ้า
เราจะส่งสินค้าไปฝัง่ อันดามันไป BIMSTEC เราต้อง
อ้อมช่องแคบมะละกาหรือขนส่งทางเรือ ถ้าเป็นไปได้
ต้องเปิดท่าเรือระนองขนส่งสินค้าจากประเทศไทย
ออกไปตะวันตกให้ได้ และรับสินค้าจากตะวันตกมา
ขึ้นที่ท่าเรือระนองให้ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพให้กับประเทศ แต่ปัญหาก็คือเมื่อ
ระนองมีท่าเรือแล้วก็จ�ำเป็นต้องมีรางรถไฟด้วย
ต้องเชือ่ มต่อรางรถไฟจากชุมพรให้มาถึงระนองให้ถงึ
ท่าเรือระนอง ซึง่ การเสริมสร้างคมนาคมแบบนีจ้ ะท�ำให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากยิง่ ขึน้ ”

“ถ้าเราท�ำรางคู่เพิ่ม Capacity ได้ รถไฟ
ไม่ต้องไปต่อแถวกัน เพราะสามารถข้ามกันได้ ถ้า
ท�ำรางคูไ่ ด้ จะท�ำให้รถไฟเร็วขึน้ และหากประชาชน
หั น มาใช้ ร ถไฟแทนรถทั ว ร์ การใช้ พ ลั ง งานใน
ประเทศก็จะน้อยลง ปัจจุบันประเทศไทยมีการน�ำ
เข้าพลังงานเยอะมากประมาณเดือนละเกือบแสน
ล้านบาท เราน�ำเข้าพลังงานเป็นล้านล้านบาทต่อปี
ในการน� ำ เข้ า พลั ง งานมายั ง ประเทศไทยท� ำ ให้
พลังงานเป็นสินค้าน�ำเข้าอันดับหนึง่ ของประเทศ ถ้า
เราเปลี่ยนมาใช้การคมนาคมสาธารณะพลังงานก็
จะถูกใช้น้อยลง นอกจากนี้ หากคนหันมาใช้การ
ขนส่งสาธารณะมากขึ้น มลภาวะอย่างฝุ่นละออง
PM 2.5 ทีเ่ กิดจากการคมนาคมก็จะน้อยลงด้วย ซึง่
สิ่งเหล่านี้ควรจะท�ำอย่างเร่งด่วน
อีกทัง้ ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาฝุน่ ละออง
PM 2.5 จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ม าตรการแก้ ไข และ
เนื่องจากการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
มลภาวะจ�ำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายส�ำหรับ
ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ท� ำ อย่ า งไรให้ ก ารรั บ เหมา
มาตรการป้องกัน PM 2.5 จากงาน ก่อสร้างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ก่อสร้าง
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ท�ำอย่างไรให้ฝุ่น
ขณะที่ ก ารแก้ ป ั ญ หาเรื่ อ งของฝุ ่ น ละออง                   ละอองจากไซต์ ก ่ อ สร้ า งไม่ ก ระจายออกไป ท� ำ
PM 2.5 คุณธนาธร กล่าวว่า ถ้าประชาชนหันมาใช้ อย่างไรให้ไซต์ก่อสร้างปลอดภัย ท�ำอย่างไรให้ไซต์
คมนาคมสาธารณะมากขึ้ น จะท� ำ ให้ ป ระเทศมี ก่ อ สร้ า งไม่ รุ ก รานผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นนและท� ำ ให้ ก าร
การน�ำเข้าพลังงานน้อยลง ฝุน่ ละออง PM 2.5 ก็จะ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ลดลงด้วย นอกจากนี้ แม้แต่อุตสาหกรรมก่อสร้าง มากยิ่งขึ้น”
ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ฝุ ่ น ละออง PM 2.5                    
ก็จำ� เป็นจะต้องมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย
และท�ำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้น

Contractors’ | March-April 2019

ทัง้ นี้ คุณธนาธร ได้กล่าวทิง้ ท้ายว่า “ในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เรา
อยากเห็นโครงการใหญ่ ๆ ที่ตอบสนองต่อชีวิตของ
ประชาชน ท�ำให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สิง่
ที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือโครงการต่าง ๆ นี้จะเกิด
ขึ้นไม่ได้ ถ้าประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน ถ้าการเมืองไม่ถูกแก้ไข ประชาธิปไตยไม่ถูก
แก้ไข โครงการขนาดใหญ่ก็ไม่เป็นจริง ดังนั้น การ
แก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ ก็ ต ้ อ งเข้ า ใจด้ ว ยว่ า เราถู ก
พันธนาการด้วยการเมือง โจทย์ที่ส�ำคัญกว่านั้น
คื อ ประชาชนไทยจะพาประเทศไทยเข้ า สู ่
ประชาธิ ป ไตยที่ ยั่ ง ยื น และแข็ ง แรงได้ อ ย่ า งไร
ท�ำอย่างไรทีจ่ ะไม่ให้เกิดรัฐประหารต่อไปในอนาคต
ถ้าเราท�ำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจจะไม่มีทาง
มั่นคงและยั่งยืน”
และนั่ น คื อ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างไทยของ ‘คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองโฆษก
และกรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์’ และ
‘คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ’ ในการที่ จ ะผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน และ
เท่าเทียมกันในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วอนาคตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจะเป็นไปในทิศทางใด
ต้องจับตาดูหลังการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม
2562 นี้
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การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความ
คิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่
1
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง
ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความ
คิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับหน่วยงานราชการ รวม 152
หน่วยงาน จ�ำนวน 350 คน
ทั้งนี้ สมาคมฯ มีก�ำหนดจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว
ให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการภาคเอกชน ในวันที่ 13
มีนาคม 2562 ด้วย
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พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการ
รถบรรทุกสีขาว
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายรัฐบาลในการเข้มงวดกวดขัน       
น�้ำหนักรถบรรทุก ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
ซึง่ ในการท�ำพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงฯ ครัง้ นี้ มีหน่วยงานทีเ่ ล็งเห็นความ
ส�ำคัญ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และสหพันธ์และสมาคมด้านการขนส่ง
ได้แก่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
การก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการมาตรฐานอาชี พ และ
คุณวุฒิวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการ
บริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และงานสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
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การประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายวินัย สุวรรณขจิต และ
นายธนิต ธรรมไกรสร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดย
ประเด็นในการหารือประกอบด้วย เรื่องมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น
PM 2.5 และโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ
ทั้งนี้ ในส่วนของเรื่องมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 นั้น
เบื้องต้นทางสมาคมฯ ได้มีการออกหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
สมาชิกและผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัต    ิ
ในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ตามที่
ส�ำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้จัด
ท�ำขึ้นอย่างเคร่งครัด

สวัสดีปีใหม่ 2562
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 โดยมี
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม เป็นผู้รับมอบ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท ฤทธา จ�ำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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special Report

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

การป อ้ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน

อุตสาหกรรมก่อสร า้ งไทย
s p ec i al REPORT
การทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกธุรกิจทุกวงการ และหนึ่งในธุรกิจที่ถูกจับจ้องเรื่องนี้เป็นอย่างมากคง
หนีไม่พ้นธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีโอกาสและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงอย่างสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ TCA จึงได้ออกมาแสดงจุดยืน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพือ
่ รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกอบการก่อสร้าง
สังคม และประเทศชาติ

TCA แสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริต
คุ ณ กฤษดา จั น ทร์ จ� ำ รั ส แสง อุ ป นายก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หรือ TCA กล่าวว่า ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ส่วนมากมีมีความมุ่งมั่น
ที่ จ ะท� ำ ให้ ว งการก่ อ สร้ า งมี ค วามโปร่ ง ใสและ
ปราศจากการทุจริต  และไม่ตอ้ งการเข้าร่วมในการ
ทุจริตในทุกขั้นตอน  แต่ในทุกอาชีพต้องมีทั้งคนดี
และไม่ดีปะปนกันไป
“ส�ำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เล็งเห็นว่า

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีโอกาสและมีความเสี่ยงสูง
ทีจ่ ะเกิดการคอรัปชัน่ ด้วยความทีใ่ นวงการก่อสร้าง
มีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น ก� ำ ลั ง หลั ก ส� ำ คั ญ และมี ค วาม
เกีย่ วข้องกับอาชีพก่อสร้างโดยเฉพาะ จึงท�ำให้พวก
เราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการให้ความร่วมมือกับ
ส�ำนักงาน ปปช.
ทัง้ นี้ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. เราเป็นผู้ถูกกระท�ำ ผู้ถูกกระท�ำในที่นี้
หมายความว่า ผู้อื่นทุจริตแล้วท�ำให้เราเสียโอกาส
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ในการไปประมูลงาน และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรา
ถูกเขากลั่นแกล้งรังแก เพราะไปขัดผลประโยชน์
2. เราเป็นผูก้ ระท�ำ คือเป็นผูท้ ำ� การทุจริตเสีย
เอง เช่นท�ำงานไม่ตรงตามแบบหรือไม่ทำ� ตามสัญญา
3. เราเป็นผู้มีส่วนร่วมกระท�ำ เราอยู่ใน
ขบวนการ เช่น กรณีตั้งใจทุจริตแล้วน�ำเราไปเป็น
คู่เทียบหรือจะเป็นผู้ที่จะได้งาน แต่เราไม่ได้เป็นคน
จัดการ ซึ่งเขาจัดการให้เราเสร็จแบบนี้เรียกว่า ‘มี
ส่วนร่วม’ อีกประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ คือพวกเราจัดการ
กันเอง เช่น เราเป็นผู้ไปแนะน�ำนักการเมืองว่าต้อง
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ท�ำแบบใด และแบ่งผลประโยชน์กัน
เมื่ อ เราเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว ม ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ทุกสายตาจับจ้องมาทีเ่ รา แต่ผปู้ ระกอบการทีส่ จุ ริต
ไม่มีโอกาสชี้แจง หรือโต้แย้ง ยกตัวอย่างเช่น มีงาน
อยู่ 100 งาน ผู้รับเหมาจ�ำนวน 5 ราย แบ่งงานกัน
ไปรายละ 20 งาน เท่ากับว่ามีผทู้ ไี่ ด้รบั ผลประโยชน์
มีเพียง 5 ราย ส่วนผู้ที่เสียประโยชน์คือผู้รับเหมา
ทั่ ว ไป ดั ง นั้ น การที่ เ ราลุ ก ขึ้ น มาสู ้ ไ ม่ ใช่ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ อ ย่ า งเดี ย ว แต่
เป็ น การรั ก ษาผลประโยชน์ข องตนเองด้ว ย ท�ำ
อย่างไรจึงจะต่อสู้กับการทุจริตได้ หากเรายอมจ่าย
เงินใต้โต๊ะไปเรื่อยๆ อุตสาหกรรมก่อสร้างก็จะไม่
เจริญ
ประเด็นคือผู้รับเหมาถูกรังแกหรือถูกเอา
รัดเอาเปรียบ อย่างเช่น วัสดุก่อสร้างบางอย่าง ถูก
ล็อคสเปคให้ใช้เพียงแบรนด์เดียว โดยแบรนด์นั้นมี
ราคาขายอยู่ในท้องตลาดปกติราคา 100 บาท แต่
เมื่ อ น� ำ มาขายให้ ผู ้ รั บ เหมากลั บ ขายในราคา
120บาท ซึ่งผู้รับเหมาก็ต้องซื้อเพราะถูกล็อกสเปค
เอาไว้ หรือผูร้ บั เหมาท�ำงานเสร็จแล้วท�ำถูกต้องแล้ว
แต่ผู้ว่าจ้างบอกไม่ใช่ งานใช้ไม่ได้ แต่ถ้าผู้รับเหมา
ยอมจ่ายเงินจะท�ำให้ทุกอย่างราบรื่น แต่ถ้าไม่ยอม
จ่ายเงินจากถูกก็กลายเป็นผิด ซึ่งตรงนี้ท�ำให้ผู้รับ
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เหมาไม่สามารถประกอบอาชีพของเราได้อย่าง
สุจริต ดังนัน้ ด้วยความทีเ่ ราคิดว่าอาชีพของเราควร
เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ให้คนภายนอก
มองว่าเราเป็นพวกคนโกง แล้วโดยจิตวิญญาณของ
พวกเราทุกคนก็รักความเป็นธรรมอยู่แล้ว จึงท�ำให้
สมาคมฯ เข้าร่วมเป็นภาคีกับ ป.ป.ช. ในการต่อสู้
เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและรั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติสังคมและตัวผู้ประกอบการเอง”
สนั บ สนุ น ป้ อ งกั น และปราบปราม
คอร์รัปชัน
คุณกฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อประมาณ
10 ปีที่แล้ว สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนาม MOU  กับคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือ ป.ป.ช. หลังจากนัน้ ได้เข้าเป็นอนุกรรมการของ
ปปช. เพราะสมาคมเห็นว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยให้
สุจริตและยั่งยืน
“การที่จะท�ำให้วงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ดีขึ้น สมาคมก็ต้องเป็นแกนน�ำในการที่จะลุกขึ้นมา
ต่อสูแ้ ล้วพิสจู น์ให้ภาคสังคมเห็นว่าพวกเราทุกคนใน
อาชีพนี้ ต้องการทีจ่ ะท�ำให้ถกู ต้องตามท�ำนองครอง

คุณกฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง
อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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Stakeholder ทีส่ ำ� คัญ ถ้าภาคประชาสังคมหรือ
ภาคเอกชนไม่ให้ความร่วมมือกับ ACT โอกาสที่
ACT จะได้ข้อมูลหรือจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นไป
ได้ยาก เพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในวงการ ท�ำให้รู้จริง
และประสบกับปัญหาจริง ดังนัน้ การทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
ได้ดที สี่ ดุ คือพวกเราต้องแก้กนั เอง พอสมาคมฯ เห็น
ว่าเป็นประโยชน์กบั อุตสาหกรรมก่อสร้าง เราจึงคิด
ว่าท�ำอย่างไรถึงจะเข้าไปช่วยให้บา้ นเมืองดีขนึ้ และ
พวกเราปลอดจากการทุจริตคอรัปชันได้มากขึ้น
ทางสมาคมฯ จึงได้ส่งคนเข้าไปเป็นผู้สงั เกตการณ์”

ธรรม หากเราจ่ายเงินใต้โต๊ะ เราต้องตกเป็นจ�ำเลย
ผูท้ ไี่ ด้รบั เงินก็เงียบเฉยลอยตัวไม่เดือดร้อนอะไร นัน่
เป็นเพราะเขาท�ำทุจริตโดยถูกต้อง เวลาเราท�ำงาน
เราก็ตอ้ งแบ่งผลประโยชน์ให้ โดยทีเ่ ขาไม่ได้ทำ� อะไร
เลย แต่กลับได้เงิน ขณะเดียวกันผูร้ บั เหมาพยายาม
ท�ำงานให้เสร็จทันเวลา แต่กลับได้กำ� ไรน้อยกว่า นัน่
เพราะโดนค่าหัวคิว ส่วนมากไม่มีทางเลือก ดังนั้น
เพือ่ เป็นการต่อสูก้ บั การทุจริตทางสมาคมฯ จึงได้ไป
หา ป.ป.ช. แล้วเสนอเจตนารมณ์ว่าต้องการมีส่วน
ร่วมในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพราะว่าเราถูกรังแก ถูกกลั่นแกล้ง ถูกเอา
รัดเอาเปรียบมาโดยตลอด นั่นคือจุดเริ่มต้นของ
ความประสงค์จะต่อสู้ จึงให้การสนับสนุน ป.ป.ช.
ในเรื่องของการป้องกันการทุจริต

หลังจากที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ
ป.ป.ช.แล้ว ป.ป.ช.แต่งตั้งตัวแทนสมาคมเป็นส่วน
หนึง่ ของอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกัน
การทุจริตภาคเอกชน ซึ่งประธานอนุกรรมการใน
ขณะนั้นเป็นรองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
ได้เห็นความส�ำคัญของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงอยากให้สมาคมเข้าไป
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เราได้มีการ
หารือกันในสมาคมก่อน และมีความเห็นร่วมกันว่า
น่ า จะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล
อุตสาหกรรมก่อสร้างของเราให้อยูร่ อดและยัง่ ยืนได้
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีของ ACT เรียกได้ว่า
เป็นเรือ่ งของการสมประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย เนือ่ งจาก
ทาง ACT อยากให้เราเข้าร่วม เพราะเราเป็นกลุ่ม
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ทุกโครงการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
หนึ่ ง ในผู ้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนจาก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ คื อ คุ ณ กฤษดา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น                      
ผูส้ งั เกตการณ์อาวุโสของโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pack) หรือ IP  ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง
บทบาทของผูส้ งั เกตการณ์และสถานการณ์หลังจาก
เข้าร่วมเป็นภาคีในการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตว่า โครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นเรื่องใหม่
ส�ำหรับประเทศไทยจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาครัฐและอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
ด้วย ซึง่ ตอนนีใ้ นส่วนของภาครัฐ Top Down จาก
ข้างบนลงมาข้างล่างค่อนข้างจะดีและส่วนของผู้
ปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่ ดังนั้น การที่มีตัวแทนภาค
สั ง คมอย่ า งผู ้ สั ง เกตการณ์ ม าคอยให้ ค วามเห็ น
ประกอบจะท�ำให้โครงการเกิดความโปร่งใส และ
เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการมีการแข่งขันกันมากขึน้
“โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pack) หรือ IP ตามกฎหมายแล้วโครงการก่อสร้าง
ทุ ก โครงการจะต้ อ งเข้ า ร่ ว มทั้ ง หมด แต่ ต อนนี้
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เนื่องจากมีผู้สังเกตการณ์ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น
จึงน�ำได้น�ำร่องโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000
ล้านบาทขึ้นไปมาเข้าข้อตกลงคุณธรรมก่อน โดย
หัวใจหลักของข้อตกลงคุณธรรมคือ เป็นโครงการ
ทีท่ างรัฐบาลเห็นว่าควรทีจ่ ะท�ำให้เกิดความโปร่งใส
การที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสได้ คื อ เจ้ า ของ
โครงการ ผูเ้ สนอราคาจะและผูส้ งั เกตการณ์ ตัวแทน
จาก ACT หรือองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นท�ำข้อ
ตกลงร่วมกันว่า ให้สัตยาบรรณว่าจะท�ำทุกอย่าง
ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่
ตั้งแต่เจ้าของโครงการ ผู้เข้าร่วมประมูล และ ACT
จะส่งผู้สังเกตการณ์เข้าไป โดยทุกคนจะต้องเซ็น
ลงนามข้อตกลงคุณธรรมนี้ด้วย
การดูแต่ละโครงการนอกจากต้องลงนามใน
ข้อตกลงคุณธรรมทัง้ 3 ฝ่ายแล้ว โดยผูส้ งั เกตการณ์
จะเข้าไปสังเกตการณ์ตั้งแต่ตอนที่เริ่มกระบวนการ
ตั้งแต่ท�ำ TOR เพื่อป้องกันการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอน
นี้ว่า มีการเขียนสเปคล็อคผู้ที่จะมีสิทธิ์เสนอราคา
ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งตรงนี้เรียกว่า เขียน
TOR ล็อค เสร็จ จะท�ำให้กระบวนการทุจริตเป็น
ไปได้อย่างราบรื่น เพราะไม่มีการแข่งขัน แต่เมื่อมี
ผูส้ งั เกตการณ์เข้าไปจะเข้าไปร่วมหารือและคลายปม
ที่จะล็อค TOR ลงและเปิดให้มีการแข่งขันกันมาก
ขึ้น
อี ก ทั้ ง ผู ้ สั ง เกตการณ์ ต ้ อ งตรวจสอบราคา
กลางว่ า สมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ รายละเอี ย ดของ
ข้อมูลต่างๆ แต่ปัจจุบันด�ำเนินการไม่ถึงขั้นนั้น
ซึ่ ง ในอนาคต การตรวจสอบอาจทราบว่ า ราคา
กลางเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเรื่องของราคากลางและ
รายละเอียดแบบของโครงการยังเป็นประเด็นรอง
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี

จะส่งผลให้ราคากลางเกิดการปรับสมดุลให้เป็นราคา
ที่แท้จริง แต่ถ้าไม่มีการแข่งขันราคาก็จะสูง เรียก
ได้วา่ หากเกิดการแข่งขันราคาก็จะเป็นไปตามกลไก
ตลาด บางช่วงสูง บางช่วงต�่ำเหมือนกับตลาดเสรี
แล้วเมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีจะเกิดการ
สมยอมกั น ไม่ ไ ด้ เพราะฉะนั้ น ผู ้ สั ง เกตการณ์
จึงจ�ำเป็นต้องเข้าไปตั้งแต่ TOR เพราะต้องเข้าไปดู
TOR เพื่อป้องกันการกีดกัน ต้องดูว่าแบบมีอะไร
ซุกซ่อนไว้หรือไม่ เพราะบางครั้งมีการซุกซ่อนไว้
ตั้งแต่เรื่องของแบบ
นอกจากดู TOR ราคากลาง ผลการประมูล
ในขัน้ ตอนของการก่อสร้างผูส้ งั เกตการณ์จะไปช่วย
ดูเรื่องของการบริหารสัญญาอย่าให้ส่วนราชการ
กลัน่ แกล้งผูร้ บั จ้าง อย่าให้ผรู้ บั จ้างน�ำของทีไ่ ม่ถกู ต้อง
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ตามสเปคมาใช้ ใ นโครงการ ซึ่ ง หน้ า ที่ ข องเรา
คือสังเกตการณ์ไม่ใช่มหี น้าทีไ่ ปก�ำกับดูแล เรามีสทิ ธิ์
ที่ จ ะได้ รั บ ทราบข่ า วสารทุ ก อย่ า งในโครงการ
ยกตัวอย่างเช่น การขออนุมัติใช้วัสดุ การท�ำอะไร
ทุกอย่างที่อยู่ในการบริหารสัญญา แม้กระทั่งวันส่ง
มอบงาน จ�ำนวนที่ส่งมอบ ใครเป็นผู้ตรวจรับงาน
เราเข้าไปดูทกุ ปัจจัยทีอ่ าจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้
นี่คือหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์”
ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจ
สอบโครงการตัง้ แต่เริม่ ต้น จนกระทัง่ สิน้ สุดโครงการ
และรับรองสภาพงาน
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

การควบคุมป ัญหาฝุน
PM 2.5 ในอุตสาหกรรมก่อสร ้าง
s p ec i al REPORT
ตลอดระยะเวลากว่าหนึง่ เดือนทีผ
่ า่ นมา สถานการณ์ฝน
ุ่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทีเ่ กินค่ามาตรฐานกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี โดยฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีแหล่งกำ�เนิดมาจาก 2 แหล่ง คือ
ฝุน
่ ละอองทีเ่ กิดขึน
้ ตามธรรมชาติ (Natural Particle) ซึง่ เกิดจากกระแสลมทีพ
่ ด
ั ผ่านตามธรรมชาติ ทำ�ให้เกิด
ฝุ่น เช่น ดิน ทราย ละอองน�้ำ เขม่าควันจากไฟป่า ฝุ่นเกลือจากทะเล และอีกแหล่งกำ�เนิดหนึ่ง ก็คือ กิจกรรมของ
มนุษย์ (Man-Made Particle) ซึ่งมาจากการคมนาคม มีการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยเขม่า
ฝุ่น ควันดำ� ออกมา หรือถนนที่สกปรก มีดินทรายตกค้างอยู่มาก หรือมีกองวัสดุข้างถนนเมื่อรถแล่นจะทำ�ให้เกิดฝุ่นปลิว
อยู่ในอากาศ เป็นต้น รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือมีกระบวนการผลิตที่มีฝุ่นออกมา เช่น
การปั่นฝ้าย การเจียรโลหะ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เป็นต้น
นอกจากนี้ การก่อสร้างยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำ�ให้เกิดฝุ่นละออง เนื่องจากการก่อสร้างหลายชนิด
มักมีการเปิดหน้าดินก่อนการก่อสร้าง ซึ่งทำ�ให้เกิดฝุ่นได้ง่าย เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงสาธารณูปโภค
ตลอดจน การก่อสร้างอาคารสูง ทำ�ให้ฝุ่นปูนซีเมนต์ถูกลมพัดออกจากอาคาร หรือแม้กระทั่งการรื้อถอน ทำ�ลาย อาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง
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ผลกระทบของวิกฤตฝุ่นละออง PM
2.5
วิกฤตฝุน่ ละออง PM 2.5 ทีก่ ำ� ลังเผชิญอยูใ่ น
ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการมองเห็น ท�ำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี
ท�ำให้เกิดความสกปรกแก่อาคาร สิ่งก่อสร้าง ทั้งยัง
ท�ำให้เกิดการท�ำลายและกัดกร่อนผิวหน้าของโลหะ
หินอ่อน หรือวัตถุอนื่ ๆ เช่น รัว้ เหล็ก หลังคาสังกะสี
รูปปัน้ ทีส่ ำ� คัญ คือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ เพราะฝุ่นละอองจะท�ำให้เกิดอาการ
ระคายเคืองตา ท�ำอันตรายต่อระบบหายใจเมื่อเรา
สูดเอาอากาศทีม่ ฝี นุ่ ละอองเข้าไป โดยอาการระคาย
เคืองนั้นจะเกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของระบบทาง
เดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่น    
ที่มีขนาดใหญ่ร่างการจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่น
ที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบ
หายใจ ท�ำให้ระคายเคืองแสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ
หรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ท�ำให้การ
ท�ำงานของปอดเสื่อมลง

หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
ออกมาบังคับใช้ ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และ     
การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง สาธารณู ป โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระส�ำคัญที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการเกิดฝุ่นละออง
จากการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้
ความส�ำคัญอย่างจริงจัง เข้มงวด โดยเฉพาะเมื่อ      
ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในหลาย ๆ พื้นที่ ท�ำให้
ต้องติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด
เพื่อควบคุมและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการก่อสร้างต้องปฏิบตั ใิ นการ
ควบคุมฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างอาคาร ให้รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารทั้งหมด ซึ่ง
รวมถึงการก่อสร้างตัวอาคาร การกองวัสดุ การเปิด
หน้าดิน การผสมวัสดุ เช่น คอนกรีต การเผาขยะ
และวัสดุที่ไม่ใช้ แหล่งก�ำเนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้มีอยู่เดิม
แต่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งนั้ น ๆ ทั้ ง นี      ้
การก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร       
ทุ ก ประเภทให้ ถื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก าร
กรุงเทพมหานครประกาศบังใช้
ควบคุมตามระเบียบและข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ควบคุมฝุน
่ ละอองจากการ
ผู ้ ว ่ า จ้ า งต้ อ งก� ำ หนดให้ ผู ้ อ อกแบบ และ      
ก่อสร้าง
ผู ้ รั บ เหมา ก่ อ สร้ า งเสนอมาตรการการควบคุ ม
เรื่ อ งของการควบคุ ม ฝุ ่ น ละอองจากการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองจากการก่อสร้าง และ
ก่อสร้างนั้น กรุงเทพมหานครได้มีประกาศก�ำหนด ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการว่าจ้าง
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วิธีปฏิบัติที่ผู้รับเหมาต้องดำ�เนินการ
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ
้ ถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
ส�ำหรับวิธปี ฏิบตั ใิ นการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้
ถอนหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอาคาร และการก่ อ สร้ า ง
ปรับปรุงสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น
ได้ระบุวา่ ก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้อง    
จัดท�ำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ ตลอดจนมาตรการ
ในการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ป้องกันปัญหาการ
จราจร และสิ่งสาธารณะประโยชน์ โดยในระหว่าง
ด�ำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อน
ย้ายอาคาร
โดยบริเวณก่อสร้างและทางเข้าออก ผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างควรจัดอุปกรณ์และสถานที่ส�ำหรับล้าง
ท�ำความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่
ก่อสร้าง จัดท�ำรัว้ ทึบแข็งแรง สูงไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
โดยมีที่กั้นลดความเร็ว (Road Humps) ทุกระยะ
50 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้างและมีสิ่งปกคลุมทาง
เดินส�ำหรับป้องกันวัสดุตกหล่นลงในที่สาธารณะ
ด้วย โดยจัดท�ำทางเข้าออกเพียงหนึง่ ช่องทางโดยใช้
ยางแอลฟัลต์ หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข้า-ออก
ด้วย ทางเข้าออกต้องไม่กีดกันช่องทางน�้ำไหล และ
ไม่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน�้ำหรือ
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กี ด ขวางช่ อ งทางน�้ ำ สาธารณะ ที่ ส� ำ คั ญ บริ เวณ     
ปากทางเข้าออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ
เมื่อมีรถเข้าออก พื้นผิวของปากทางเข้าออกและ
เส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งต้องท�ำด้วยวัสดุถาวร
เช่น ยางแอสฟัลส์ คอนกรีตเสริมเหล็ก และให้รกั ษา
พื้นผิวให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น
ตกค้างจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
หากมีการเปิดหน้าผิวดินเดิม ให้ท�ำเป็นช่วง ๆ
เท่าทีจ่ ำ� เป็น และมีมาตรการการควบคุมฝุน่ จากการ
ด�ำเนินงาน เช่น การฉีดน�้ำเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่น และต้องไม่ให้น�้ำที่ฉีดไหล
ออกนอกบริ เวณก่ อ สร้ า งลงสู ่ พื้ น ผิ ว ถนนหรื อ        
ท่อระบายน�ำ้ สาธารณะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ ที่
ใกล้เคียง ในกรณีที่มีพื้นที่พอเพียงจะต้องจัดให้มี
ร่องระบายน�้ำและบ่อกักเก็บน�้ำ  และตะกอนดิน
ก่อนน�ำไปทิ้งในที่เหมาะสมต่อไป ส�ำหรับอาคาร
ก่อสร้างทีต่ ดิ กับทีส่ าธารณะ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้อง
ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดทางเท้ า ถนน และ                    
ที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้างด้วย การผสม
คอนกรีต การใสไม้ หรืองานที่ท�ำให้เกิดมลภาวะ
และควรท�ำในห้องทีม่ หี ลังคาหรือมีผา้ คลุม และผนัง
ปิดด้านข้างอีก 3 ด้านด้วย

ม า ต ร ก า ร ก า ร จั ด ก า ร ค ว บ คุ ม
ฝุ่นละออง
ในกระบวนการจัดกองวัสดุ เคลือ
่ นย้าย
ส่วนวิธีปฏิบัติส�ำหรับวัสดุและการจัดกอง
วัสดุ ผู้รับเหมาก่อสร้างควรบรรจุผงซีเมนต์ หรือ
เคมีภณ
ั ฑ์ในภาชนะทีป่ กปิดมิดชิด หรือเก็บในพืน้ ที่
ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน โดย    
ผงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้อง
บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด ขณะเดียวกันการกอง
วั ส ดุ ที่ มี ฝุ ่ น ต้ อ งปิ ด หรื อ ปกคลุ ม หรื อ เก็ บ ในที่ ที่         
ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ      
ฉีดพรมด้วยน�้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือ     
วิธีการอื่นที่เหมาะสม เมื่อมีการขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น
ต้องฉีดพรมน�้ำก่อนย้ายทันที ไม่วางกอง หรือเก็บ
วั ส ดุ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งในที่
สาธารณะ นอกจากขออนุญาตจากผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานครก่ อ น และต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น
อันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สนิ รวมทัง้ ติดตัง้ ไฟให้
สว่างเพียงพอในเวลากลางคืนด้วย
นอกจากนี้ เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ท�ำให้
เกิดฝุ่นด้วยสายพาน ตามประกาศฉบับดังกล่าวยัง
ได้กำ� หนดให้ตอ้ งปิดด้านบนและด้านข้างทัง้ 2 ด้าน
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และจุดเชื่อมระหว่าง 2 สายพาน ต้องจัดท�ำหลังคา
ปิดจุดเชื่อมระหว่างมี 2 สายพานให้มิดชิด บริเวณ
ปลายสายพานต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับก�ำจัด
เศษวัส ดุที่ตกค้างอยู่บนสายพานและจัดเก็บให้
เรียบร้อยก่อนที่วัสดุจะตกลงสู่พื้น
การเจาะ การตั ด การขั ด ผิ ว วั ส ดุ ที่ มี ฝุ ่ น        
ผูร้ บั เหมา ก่อสร้างต้องใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์
ต้องฉีดน�้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่
ได้มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์ทแี่ ยกฝุน่ หรือกรองฝุน่ ไว้แล้ว
ส่วนการผสมคอนกรีต การไสไม้ หรือการกระท�ำใด ๆ
ทีก่ อ่ ให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดท�ำในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้คลุมด้วย
ผ้าคลุม หรือในห้องทีม่ หี ลังคา และผนังปิดด้านข้าง
อีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
เ ศ ษ วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช ้ ก็ ต ้ อ ง ค ว บ คุ ม
ฝุ่นละออง
ส�ำหรับเศษวัสดุที่เหลือใช้ ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทัง้
ด้านบนและด้านข้างทัง้ 3 ด้าน พร้อมทัง้ จัดท�ำปล่อง
หรือวิธกี ารทีเ่ หมาะสมมิดชิด ส�ำหรับทิง้ หรือล�ำเลียง
เศษวัสดุขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ สิ่งปฏิกูล ออกจากที่
ก่อสร้างอย่างน้อยทุก 2 วัน หรือหากยังไม่พร้อมที่

special Report

จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพอ
อยู่ในต�ำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมี
มาตรการท�ำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ฝุ ่ น ละอองหรื อ สิ่ ง สกปรก
เปรอะเปือ้ น ส่วนปลายปล่องทีใ่ ช้ทงิ้ วัสดุตอ้ งสูงจาก
ระดับพื้นหรือภาชนะรองรับไม่เกิน 1 เมตร
การควบคุมด้านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วง
หล่นจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลือ่ น
ย้ายอาคารในส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือระดับดินเกิน 10 เมตร
ต้องใช้ผ้าใบทึบหรือผ้าใบโปร่งแสง หรือวัสดุอื่น      
ที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุ
ก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

หรือเทียบเท่า ขึงรอบบริเวณมีความสูงอย่างน้อย 2
ใน 3 ของความสูงของปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็ม หรือ
เจาะดิน
เมื่อด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างต้องรีบด�ำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจาก
การก่อสร้างและท�ำความสะอาดบริเวณสถานที่
ก่อสร้างและรอบสถานทีก่ อ่ สร้างโดยเร็ว อีกทัง้ ต้อง
ท�ำการล้างท่อระบายน�้ำ  หรือท�ำความสะอาดทาง
ระบายน�ำ้ สาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุทตี่ กหล่น
อันเนื่องมาจากการก่อสร้างให้เรียบร้อยด้วย ต้อง
จั ด การซ่ อ มแซมถนน ทางสาธารณะหรื อ
สาธารณูปโภคที่เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี การ
เชือ่ มต่อกับสิง่ สาธารณูปโภค เช่น เป็นทางเข้า-ออก
เชื่อมท่อระบายน�้ำ-ประปา ต้องไม่ท�ำให้ส่วนรวม
ควบคุมฝุ่นละออง
จนกระทั่ ง ดำ�เนิ น การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสียหาย และด�ำเนินการตามกฎหมายบัญญัติใน
เรื่องนั้น
เสร็จ
หากผู ้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งจะต้ อ งท� ำ
ฐานรากอาคาร โดยมี ก ารใช้ ป ั ้ น จั่ น เครื่ อ งมื อ วิธีปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละออง
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้สำ� หรับตอกเสาเข็ม หรือเจาะดินเพือ่ ในการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ไม่เพียงแต่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
ท�ำเสาเข็ม ตามประกาศฯ ได้ก�ำหนดให้ต้องท�ำการ
ป้องกัน เสียง ควัน และการฟุ้งกระจายของเศษดิน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเท่านั้น หากเรื่องของการ
ขณะด�ำเนินการ โดยใช้ผ้าใบทึบหรือวัสดุอย่างอื่น ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภคและการปรั บ ปรุ ง ก็ ต ้ อ ง
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ด�ำเนินการตามวิธีปฏิบัติของประกาศฯ ฉบับนี้ด้วย
เช่นกัน โดยก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุง
สาธารณูปโภค ผูป้ ระกอบการก่อสร้างจะต้องจัดให้
มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณก่อสร้าง โดยกอง
วัสดุเท่าที่จ�ำเป็น เมื่อเปิดหน้าดินแล้ว ต้องปิดหน้าดิน
ด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น การฟุ ้ ง กระจายของ       
ฝุ่นละออง เช่น คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ ฯลฯ และ
จะต้องด�ำเนินการปิดผิวดินทันทีทไี่ ม่มคี วามจ�ำเป็น
ต้องท�ำงานทีผ่ วิ พืน้ โดยเฉพาะการก่อสร้างบนถนน
หรืออาจต้องมีการฉีดสารเคมี เช่น สารประเภทไวนีล
หรื อ ลาเท็ ก ซ์ เพื่ อ ลดการกระจายของฝุ ่ น ใน        
พื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณโครงการที่มีการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่น
ในการก่อสร้างถนนให้ปผู วิ ไหล่ทางด้วยวัตถุ
ถาวร เช่น ยางแอสฟัลส์ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
และให้มีการจัดท�ำทางเบี่ยง ถ้าสามารถด�ำเนินการ
ให้โดยลาดยางแอสฟัลส์ เพื่อไม่ให้รถลงไปวิ่งบน
ถนนที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้ท�ำการปรับ    
ผิวถนนด้วยวัสดุกึ่งถาวรเป็นการชั่วคราว เช่น สาร
ประเภทไวนี ล หรื อ ลาเท็ ก ซ์ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก าร                    
ฟุ้งกระจายของฝุ่นในพื้นที่ท่ียังรอการติดตั้ง หรือ
โยกย้ายระบบสาธารณูปโภค
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ในการด�ำเนินงานก่อสร้างนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ก่อสร้างต้องวางแผนการก่อสร้างให้เป็นระบบแห้ง
เช่น งานเสาเข็ม ควรใช้ระบบตอกแทน ระบบเข็ม
เจาะและใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลที่ ป ราศจากควั น หรื อ
มลภาวะ ทั้งต้องจัดให้มีขั้นตอนการขนย้ายวัสดุที่
รือ้ ถนน หรือขุดดินอย่างมีประสิทธิภาพและจะต้อง
มีรถบรรทุกมารับ เพือ่ น�ำไปทิง้ โดยไม่มกี ารกองหรือ
กักไว้ที่หน้างาน
หากมีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในพื้นที่ก่อสร้าง
ต้องเพิ่มมาตรการควบคุมฝุ่นละออง
หากมีโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตัง้ อยูใ่ น
พืน้ ทีก่ อ่ สร้างให้เพิม่ มาตรการการควบคุมฝุน่ ละออง
ตามเงื่ อ นไขและข้ อ ก� ำ หนดตามประกาศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 มาตรา 55 และมาตรา 68
การก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
บริเวณที่ตั้งโรงงานผสมคอนกรีต ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างจะต้องด�ำเนินการให้ห่างจากชุมชนที่พัก
อาศัยอย่างน้อย 100 เมตร หรือเป็นระบบปิด
ทั้งหมดและต้องกั้นรั้วสูง อย่างน้อย 3 เมตร รอบ

บริเวณทีท่ ำ� กิจกรรมดังกล่าว และก่อนออกจากเขต
ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีบริเวณส�ำหรับล้างล้อรถขนส่ง
วั ส ดุ โดยการล� ำ เลี ย งวั ส ดุ ส ามารถท� ำ ได้ เ ฉพาะ      
ตอนกลางคืน และควรท�ำให้เสร็จในคราวเดียว โดย
หลีกเลีย่ งการกองวัสดุทเี่ หลือใช้ไว้ทบี่ ริเวณหน้างาน
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการก่อสร้างยังต้อง
ด�ำเนินการขนย้ายขยะและเศษวัสดุที่เกิดจากการ
ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ออกจากบริ เ วณโครงการ            
อย่างน้อยทุก ๆ 2 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้าย
ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ พั ก รวมที่ มี ข นาดเพี ย งพออยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องป้องกัน     
ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนตลอด
เวลา หากมีการก่อสร้างบนทางเดินเท้าก็จะต้อง
ด�ำเนินการป้องกันไม่ให้ดนิ ตะกอน เศษวัสดุกอ่ สร้าง
ลงไป หรืออุดช่องระบายน�ำ 
้ หรือหากมีการก่อสร้าง
ในผิ ว จราจร หลั ง จากด� ำ เนิ น การเสร็ จ แล้ ว                       
ผูป้ ระกอบการก่อสร้างต้องปิดผิวหน้าด้วยวัสดุ เช่น
คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ ฯลฯ ไม่ควรใช้แผ่นเหล็ก         
วางปิดไว้ ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวควรจะเรียบร้อย
ก่อน 05.00 น. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ       
ฝุ่นละอองเนื่องจากรถที่วิ่งผ่านไปมา
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การก่อสร้างบนถนน ต้องล้างถนน
และทำ�ความสะอาดพื้นที่ตลอด
ผูป้ ระกอบการก่อสร้างยังต้องให้ความส�ำคัญ
เรือ่ งการกองวัสดุทมี่ ฝี นุ่ ต้องจัดการปิดหรือปกคลุม
หรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมด้านบน และด้านข้างอีก
3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน�้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียก      
อยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม อีกทั้งจะต้อง
ท� ำ การก� ำ จั ด ดิ น ทราย โคลน ที่ ต กหล่ น อยู ่ ที่        
รอบนอกบริเวณรั้วพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ�ำ  ถ้า
อากาศแห้งให้ท�ำการดูดฝุ่นตกค้าง หรือกวาดแบบ
เปียกไม่ควรกวาดแบบแห้ง เพราะจะท�ำให้เกิด       
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
หากด�ำเนินการก่อสร้างบนถนน ผูป้ ระกอบการ
ก่อสร้างจะต้องท�ำการล้างถนนและท�ำความสะอาด
พื้ น ที่ ต ลอดช่ ว งที่ ท� ำ การก่ อ สร้ า งทุ ก วั น ในเวลา       
กลางคืน และเมือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้อง
รีบด�ำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง
ท�ำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และรอบ ๆ
สถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว
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ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง
ด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ตามกรมควบคุมมลพิษกำ�หนด
ทัง้ นี้ อาศัยพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 55
และมาตรา 68 ในกรณี ที่ มี ข ้ อ ขั ด แย้ ง ในการ
พิจารณาว่าปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณการ
ก่อสร้างมาจากการก่อสร้างนั้นหรือไม่ ให้ด�ำเนินการ
ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดต�่ำกว่า 10
ไมครอน โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารตามที่             
กรมควบคุมมลพิษก�ำหนด ด�ำเนินการตรวจวัด
บริเวณเหนือลมและใต้ลม ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ของขอบเขตของพื้นที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน     
ที่เป็นที่ตั้งของอาคารและก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้าง
ดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนนั้น ๆ ผลต่างของ
ค่าที่ตรวจวัดได้ (ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละออง
ตลอดช่วงเวลาที่ตรวจวัด) บริเวณใต้ลมและเหนือ
ลม ต้องน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เมื่อท�ำการตรวจวัดพร้อมกัน ทั้งนี้การตรวจวัดให้
ท�ำต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 290 นาที (4ชั่วโมง 50
นาที) และไม่เกินกว่า 310 นาที (5 ชั่วโมง 10 นาที)
ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง

หากผลการตรวจวั ด ยั ง มี ข ้ อ ที่ โ ต้ แ ย้ ง จาก     
ฝ่ายเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ควบคุมงานหรือ       
ผู้ด�ำเนินการให้ท�ำการตรวจวัดใหม่ 3 ครั้งและใช้     
ค่าสูงสุดของการตรวจวัดเป็นการตัดสิน การตัดสิน
โดยใช้การตรวจวัดนีใ้ ห้ถอื เป็นทีส่ ดุ ทางด้านวิชาการ
และให้ ผู ้ ค วบคุ ม งานและเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น         
ร่วมกันลงนามในผลการตรวจวัดเป็นหลักฐาน
การตรวจวัดนีใ้ ห้ดำ� เนินการ โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2535 เป็นผู้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว หรือโดย
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นผู้ท�ำหน้าที่     
ดังกล่าวได้ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ด�ำเนินการจะต้อง
มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลฝุ่นละอองจากกิจกรรม
ในความรั บ ผิ ด ชอบให้ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้        
โดยไม่ ใ ห้ ฝุ ่ น ละอองที่ บ ริ เวณนอกขอบเขตการ
ประกอบการ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศของประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ไปตาม     
พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ               
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะต้องบันทึก
การควบคุ ม ดู แ ลฝุ ่ น ละอองเป็ น รายวั น เพื่ อ ให้          
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถตรวจสอบ
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อย่ า งไรก็ ต าม การควบคุ ม ฝุ ่ น ละอองใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยังมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
การกระท�ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี
เสี ย ง ความร้ อ น สิ่ ง มี พิ ษ ความสั่ น สะเทื อ น             
ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจก่อให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หรือผูท้ ตี่ อ้ งประสบกับเหตุนนั้ ถือว่าเป็นเหตุรำ� คาญ
ตามมาตรา 25 (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 อีกทั้งผู้เป็นต้นเหตุหรือ
เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ
นั้น ต้องระงับ หรือป้องกันเหตุร�ำคาญนั้น หรือ
ป้องกันมิให้มีเหตุ ร�ำคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ตามมาตรา 27
แหล่งที่มา :
1) ส�ำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ
2) กองอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ส� ำ นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

ธุรกิจก่อสร ้างป ‘62
กับป จั จัยเสี่ยงทีพ
่ ึงระวัง
s p ec i al REPORT
ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงปัจจัยทีเ่ ป็น
ความไม่แน่นอนอยูห่ ลายประการ โดยเฉพาะการเลือกตัง้ ครัง้ ล่าสุดนี้
นโยบายการบริหารประเทศทีช่ ด
ั เจนคงต้องจับตาดูกน
ั อีกครัง้ ซึง่
นอกเหนือจากปัจจัยเรือ
่ งเสถียรภาพทางการเมืองแล้ว เศรษฐกิจ
ไทยยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการที่ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ
่ งความสามารถทางการแข่งขัน ปัญหาการพึง่ พาการ
ส่งออกและการท่องเทีย
่ วมากเกินไป ทำ�ให้เกิดการกระจุกของเศรษฐกิจในบางพืน
้ ที่
อีกทั้งการลงทุนก็ยังไม่มีมาตรการจูงใจที่มากพอที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุน
อย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำ�ให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่เติบโตอย่างทีค
่ วรจะเป็น หากยังสะท้อนให้เห็นว่าพืน
้ ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ดังนัน
้ หน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ กีย
่ วข้องจึงคาดการณ์ตวั เลขการเติบโตของ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยระบุว่าอาจมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพียง 3.8 - 4.3% เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการในหลาย ๆ ภาคส่วนอาจต้องตั้งรับ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง และเท่าทันต่อสถานการณ์
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จับตาเม็ดเงินลงทุนก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มี
ความต่อเนื่อง
ส�ำหรับธุรกิจก่อสร้างในปี 2562 อาจสวนทาง
กับภาคธุรกิจอืน่ ๆ เพราะหากพิจารณาจากโครงการ
ลงทุนของภาครัฐทีม่ คี วามต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2561
ตลอดทั้งปี และต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปี 2562     
จะพบว่า การลงทุนก่อสร้างในโครงการภาครัฐมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งชั ด เจน โครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects 
ที่มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 1.03 ล้านล้านบาท ซึ่งอยู่
ในขั้ น ตอนการประกวดราคาจะเริ่ ม ด� ำ เนิ น การ
ก่อสร้างในปี 2562 รวมถึงการลงทุนพัฒนาจาก
โครงการอื่น ๆ นอกเหนือยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น โครงการไทยนิยมยัง่ ยืนตาม
แนวนโยบายรั ฐ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนรายพื้นที่ ประกอบด้วย โครงการถนน
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สัญจรภายในหมู่บ้านจ�ำนวน 14,362 โครงการ
โครงการศาลาประชาคม จ�ำนวน 8,960 โครงการ
และปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมประปาหมู ่ บ ้ า น 6,103
โครงการ ทั้ ง ยั ง มี แ ผนการลงทุ น ของกระทรวง
คมนาคมทีจ่ ะเร่งสร้างโครงข่ายทางถนนในปี 2562
จ�ำนวน 48 เส้นทาง ซึ่งมีวงเงินสูงถึง 48,000 ล้าน
บาท
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้รับการ
จัดสรรงบจ�ำนวน 183,732.5 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ถือเป็นเม็ดเงินทีจ่ ะไหลเข้ามาสูร่ ะบบอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2562 ดังนั้น โครงการก่อสร้างภาครัฐจึงมี
อัตราการเติบโตสูงจากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ง         
ผูป้ ระกอบการระดับ SME น่าจะได้รบ้ อานิสงส์จาก
การรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากกลุ่ม
เอกชนขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
ขณะเดียวกัน โครงการก่อสร้างภาครัฐขนาดเล็ก    
ก็จะมีการเร่งตัวจากนโยบายไทยนิยมยัง่ ยืน ซึง่ เน้น
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื้นที่ที่
ครอบคลุมการพัฒนาถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน
อาคารส่วนกลางขนาดเล็ก การซ่อมแซมประปาราย
หมู่บ้าน ซึ่งในโครงการ ที่มีมูลค่าไม่มากนักจึงเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าไปรับงาน
ก่อสร้างเองโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ใกล้เคียง
แนะผู้รับเหมา SME พึงระวัง
กระบวนการขั้ น ตอนการรั บ งาน
ภาครัฐ
สิ่งที่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็น SME พึงต้อง
ระวังในการเข้าไปรับงานจากโครงการของภาครัฐ
หรือแม้แต่ภาคเอกชน ก็คอื เรือ่ งความแตกต่างของ
การด�ำเนินงานในหลาย ๆ มิติ อาทิเช่น กรอบระยะ
เวลาในการด�ำเนินงานของแต่ละโครงการ ในทาง
ปฏิบัติงานจริงอาจมีความล่าช้ากว่าที่ประเมินไว้
เนื่ อ งจากการด� ำ เนิ น โครงการขนาดใหญ่ แ ละ           

โครงการ
รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ทาอากาศยาน
รถไฟฟาสายสีเขียวแก ชวงสมุทรปราการ-บางปู
รถไฟฟาสายสีสม (ตะวันตก) ชวงศูนยวัฒนธรรม-บางขุนนนท
สนามบินนานาชาติอูตะเภา
ทางหลวงหมายเลข 101 และ 102 กำแพงเพชร – สุโขทัย – อุตรดิตถ
ทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง – พังงา – กระบี่
ทางหลวงหมายเลข 1 เลย – เชียงคาน
ทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี – สระแกว
ทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม – หนองคาย
โครงการถนนรองรับ EEC
รถไฟรางเบา ภูเก็ต
รถไฟรางคู เฟสที่ 2
ทาเรือบกขอนแกน
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โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐนัน้ จะมีกระบวนการ
หลายขั้ น ตอน ไม่ ว ่ า จะเป็ น ขั้ น ตอนท� ำ รายงาน         
ผลศึกษาโครงการ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ขออนุมัติการออกเงื่อนไขสัญญา รวมถึงกรณีที่ต้อง
มีการเวนคืนพื้นที่เพื่อเตรียมด�ำเนินงานก่อสร้าง
บางครั้งอาจติดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ต้องเวนคืนพื้นที่
เหล่านีล้ ว้ นเป็นกระบวนการขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ก่อสร้างทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้าง SME ต้องเตรียมความ
พร้อมเพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหาทีห่ น้างาน หรือเมือ่
ต้องปฏิบัติงานจริง
ปัจจุบันผู้รับเหมาก่อสร้าง SME ส่วนใหญ่
อยูใ่ นกลุม่ งานก่อสร้างภาคเอกชน และโดยทัว่ ไปจะ
รับงานโครงการทีม่ มี ลู ค่าก่อสร้างน้อยและมีขนั้ ตอน
การก่อสร้างไม่ซับซ้อน

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
179,412
240,000
13,000
140,000
200,000
5,920
1,400
800
2,570
1,050
18,490
24,000
419,806
2,000

พื้นที่ไดรับประโยชน
กรุงเทพฯ – สระบุรี – นครราชสีมา
กรุงเทพฯ – พื้นที่ EEC
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
ชลบุรี – ระยอง
กำแพงเพชร – สุโขทัย – อุตรดิตถ
ระนอง – พังงา – กระบี่
เลย
จันทบุรี – สระแกว
นครพนม – บึงกาฬ – หนองคาย
พื้นที่ EEC
ภูเก็ต
ครอบคลุมระบบรางหลักทั่วประเทศ
ขอนแกน
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ต้องนำ�เทคโนโลยีมาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการ
ต้องยอมรับว่าผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีเ่ ป็น SME
ส่วนใหญ่จะมีปญ
ั หาเรือ่ งการบริหารจัดการ ทีส่ ง่ ผล
ต่อความยืดหยุ่นในการด�ำเนินงาน รวมถึงความ    
เท่ าทั น ต่ อ เทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท     
ในการด�ำเนินงานก่อสร้างมากขึ้น ท�ำให้ผู้รับเหมา
ก่อสร้างต้องปรับตัว ต้องเรียนรู้ที่จะน�ำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่นการน�ำซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการก่อสร้างเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น โปรแกรมการ
จัดการต้นทุน ที่จะช่วยให้สามารถ ค�ำนวณต้นทุน
ได้อย่างแม่นย�ำ  เนื่องจากมีการน�ำราคาของวัสดุ
ก่อสร้าง ณ ปัจจุบนั ในแต่ละพืน้ ทีม่ าท�ำการประเมิน
ถึงต้นทุนก่อสร้างรวมในแต่ละส่วน ดังนัน้ ผูร้ บั เหมา
ก็จะจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือการน�ำซอฟท์แวร์ในการจ�ำลองสถานที่จริง
(Virtual Reality Platform) มาใช้ เพื่อช่วย

ให้ ขั้ น ตอนการออกแบบงานก่ อ สร้ า ง และการ
ค�ำนวณงบประมาณงานก่อสร้างมีความรวดเร็วและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ไม่เพียงเท่านี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความ
พร้อมด้านเงินทุน อาจน�ำเทคโนโลยีการก่อสร้าง
เข้ า มาประยุ ก ต์ ใช้ เช่ น การน� ำ หุ ่ น ยนต์ ห รื อ
เครือ่ งจักรเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง ซึง่ ไม่เพียงแต่ได้
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่สูงกว่า หากยังสามารถ
ท�ำงานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงการใช้
เครื่ อ งพิ ม พ์ 3D  เข้ า มาช่ ว ยในการด� ำ เนิ น งาน
ก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งการใช้หุ่น ยนต์เรียงอิฐ      
หุ่นยนต์ฉาบปูน เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการน�ำมา     
ใช้งานจริงแล้ว ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน     
ในการน�ำเทคโนโลยีเหล่านีเ้ ข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก่อสร้าง ก็คอื ผูร้ บั เหมาก่อสร้างสามารถส่งมอบงาน
ได้เร็วขึน้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทีล่ ดน้อยลง และงาน
มีคุณภาพมากขึ้น
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ปี’62 ยังคงต้องเผชิญปัญหาแรงงาน
ขาดแคลน
ขณะเดียวกัน ในปี 2562 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ก็ยังต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง       
ดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการพิสูจน์
สัญชาติแรงงานต่างด้าวนั้น จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ถาโถมให้ ป ั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน ขณะ
เดียวกัน ในปี 2562 ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ยังต้อง
เผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งดูเหมือน
ว่าการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานต่างด้าวนัน้ จะเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีถ่ าโถมให้
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจทวีความรุนแรง
มากขึน้ เนือ่ งจากผลของการประกาศใช้กฎระเบียบ
ดังกล่าวท�ำให้แรงงานที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ
เกิดข้อจ�ำกัดในการท�ำงานในประเทศไทย ในขณะที่
แนวโน้มธุรกิจก่อสร้างก�ำลังส่งสัญญาณการเติบโต
ในอัตราเร่งที่ดี
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ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในภาคการ
ก่อสร้างกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ ไม่สามารถแก้ไข
ได้อย่างยัง่ ยืน ประกอบกับแรงงานส่วนใหญ่ในภาค
ก่อสร้างไทยเป็นแรงงานต่างด้าวทีไ่ ม่มที กั ษะ น�ำไป
สู่ปัญหาต่อเนื่องในเรื่องฝีมือแรงงาน และความ
ประณี ต ในการใช้ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งสมั ย ใหม่ ที่ มี
เทคโนโลยีสูง จ�ำเป็นต้องมีมาตรฐานการติดตั้ง
เฉพาะ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องพึงระวังให้มาก ซึง่ ต้องยอมรับว่าประเด็นปัญหา
นี้อาจไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มแรงงาน หากแต่
อาจรวมถึงผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเองด้วย
ทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อมในการน�ำวัสดุกอ่ สร้างสมัยใหม่
มาใช้ได้ดีพอ
พึงระวังราคาวัสดุก่อสร้าง
และการแข่งขันของกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งของราคาวัสดุกอ่ สร้างทีม่ ี
แนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2561       
ที่ผ่านมา ก็ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกหนึ่งประการที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างพึงระวัง เนื่องจากปริมาณงาน
ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั แรงอานิสงส์จากการลงทุนโครงการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็น
เม็ดเงินลงทุนจากการก่อสร้างภาครัฐ และส่วน       
ที่เป็นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน ล้วนแต่ส่งผล
ต่ อ ราคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ซึ่ ง คาดการณ์ ร าคาวั ส ดุ
ก่อสร้างมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะ
วัสดุก่อสร้างหลัก ๆ อย่างปูนซีเมนต์ หรือเสาเข็ม
คอนกรีต เป็นต้น
นอกจากนี้ อีกหนึง่ ปัจจัยทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้าง
ต้องให้ความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ก็คือ การเข้า
มาแข่ ง ขั น ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ จากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง เช่น วัสดุสำ� เร็จ
การการใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึง
การใช้เครือ่ งพิมพ์สามมิตทิ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ต่อเนือ่ ง ส่งผล
ให้ผู้รับเหมารายใหญ่ที่รับงานอาจเพิ่มสัดส่วนใน
การก่อสร้างเองเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้บทบาทของผู้รับ
เหมา SME ที่เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ลดลง ซึง่ อาจท�ำให้การรับงานทีม่ สี ดั ส่วนน้อย
ไม่คมุ้ ค่าต่อการเข้าไปรับช่วงต่อ อาจประสบปัญหา
การขาดทุนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่บริหารจัดการ
ต้นทุนไม่ดี ดังนั้น ในปี 2562 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
SME จึงจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง
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ให้สามารถรับงานในขอบเขตที่มากขึ้น เช่น การ
พัฒนาทักษะด้านสถาปัตยกรรม เพือ่ น�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานก่อสร้างเพื่อสร้างมูลค่าและตอบสนอง
ความต้องการของผูว้ า่ จ้างทีเ่ ฉพาะเจาะจงได้ดยี งิ่ ขึน้
เป็นต้น
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ในปี 2562 นั้ น ธุ ร กิ จ
ก่อสร้างมีทิศทางการเติบโตที่ดี ทั้งยังเป็นโอกาส
ส�ำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอีกด้วย การมีความ
พร้อมในมิติต่างๆ ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี จึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และโอกาสทางธุรกิจที่จะน�ำไปสู่การเติบโตที่ดีใน
อนาคต ขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น จะเป็ น สั ญ ญาณให้ ผู ้ รั บ เหมา
ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ตนเองให้เท่าทัน เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในปีหมูที่
มีความเข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและความ
ท้าทายทางธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง
Source :
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

การพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร ้างของประเทศ
ผู นำ
้ �ในภูมิภาคอาเซียน
s p ec i al REPORT
การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของแต่ละประเทศในแถบอาเซียนมีวิธีการและแนวทางในการผลักดันที่
แตกต่างกันออกไป บางประเทศมีความโดดเด่นด้านการวิจย
ั และพัฒนา บางประเทศมีเทคโนโลยี การจัดการ
ทักษะ รวมถึงมาตรการในการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู ้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งในภู มิ ภ าคอาเซี ย นจึ ง ได้ มี ก ารประชุ ม THE ASEAN CONSTRUCTORS
FEDERATION (ACF) ของสมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน

ชาติ อ าเซี ย นรวมตั ว แลกเปลี่ ย น
มาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
คุ ณ ธนั ท เวสารั ช ชานนท์ เลขาธิ ก าร
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การประชุม THE ASEAN
CONSTRUCTORS FEDERATION (ACF) ของสมาพันธ์
สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน เป็นการรวมตัวกัน
ของผู้ประกอบการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน โดย
ACF จะเป็นกลุ่มของภาคเอกชนเท่านั้น และผู้เข้า

ร่วมการประชุมจะเป็นกลุ่มแนวหน้าของแต่ละ
ประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าง
เข้มข้น
“การประชุม THE ASEAN CONSTRUCTORS
FEDERATION (ACF) ของสมาพันธ์สมาคมการ
ก่อสร้างแห่งอาเซียนวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวที
สนทนาพูด คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง
ผู้ประกอบการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้
เกิดการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
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ด้านการพัฒนาของเทคโนโลยี การจัดการ ทักษะ
และมาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม เมียนมา และประเทศไทย โดยจะมีการ
ประชุมที่ใกล้เคียงกับ IFAWCA แต่เพียงจะมีความ
เข้มข้นมากกว่าเพราะเป็นกลุม่ ประเทศทีอ่ ยูใ่ กล้กนั
มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน
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โดยจะมีการพัฒนาไปตามแนวทาง อย่างเช่น
เรือ่ งของแรงงานมาตรฐานของอาเซียน และเมือ่ คุณ
ผ่านมาตรฐานก็จะสามารถไปท�ำงานในประเทศ
อาเซียนได้เลย หรือมาตรฐานของวิศวกรถ้าหากมี
ใบอนุญาตเป็นไลเซ่นก็สามารถไปท�ำงานในกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ได้ หรือว่าเป็น International
License ของวิศวกรแล้วคุณสามารถไปประกอบ
อาชีพในประเทศในแถบอาเซียนนี้ได้เลย ซึ่งใน
ประเทศไทยคนทีจ่ ะมาประกอบอาชีพนีไ้ ด้ตอ้ งมีใบ
กว. ต้องมี License ซึง่ ถ้าชาวต่างชาติเข้ามาจะไม่มี
ใบอนุญาต คือ ชาวต่างชาติรายนั้นอาจจะมีใบ
อนุญาตในประเทศตนเอง แต่ไม่มีใบอนุญาตใน
ประเทศไทย เท่ากับว่าจะไม่สามารถท�ำงานใน
ประเทศไทยได้
ทั้งนี้ ประเทศจีนอยากเข้าร่วมการประชุม
ACF เป็นอย่างมาก ด้วยความที่เราจ�ำกัดเฉพาะ
สมาคมทีเ่ ป็นภาคเอกชน แต่จนี จะมีภาครัฐเป็นส่วน
หนึง่ ของสมาคม เพราะฉะนัน้ ถ้ามีการน�ำภาครัฐเข้า
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มาแล้วมามีอิทธิพลต่อสมาคมอื่น ๆ ที่เป็นภาค
เอกชนของเขาก็จะหาทางมาเจาะตลาด และถ้าหาก
จีนเข้ามาร่วมจึงกลายเป็นว่ามีภาครัฐเข้ามาคอย
ควบคุม เพราะสมาคมของจีนมีภาครัฐคอยซัพพอร์ต
แต่ของประเทศไทยและ ACF เป็นกลุ่มของเอกชน
เพราะฉะนั้นนโยบายของ ACF คือ เป็นสมาคมที่
ไม่มีภาครัฐและมีแต่เอกชนเท่านั้น และคนที่มา
ประชุมจะเป็นกลุ่มแนวหน้าของแต่ละประเทศ”
Research คือกระดูกสันหลังการ
ก่อสร้างของต่างชาติ
คุณธนัท กล่าวว่า ในการประชุม ACF นั้น
พบว่าแต่ละประเทศจะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน เช่น
ประเทศสิงคโปร์บอกว่าคุณต้องใช้แรงงานทีม่ ที กั ษะ
สูง คุณต้องใช้แรงงานน้อยแต่มีทักษะสูง เพราะ
ฉะนั้นแรงงานที่จะไปท�ำงานในประเทศสิงคโปร์จะ
ต้องผ่านการคัดเลือก ซึ่งไม่ใช่แรงงานปกติที่ไป
ท�ำงานได้ เพราะจะมีการลิมิตว่างานประเภทนี้ใช้

คุณธนัท เวสารัชชานนท์
เลขาธิการ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แรงงานเท่าไหร่ และเขาก็สนับสนุนในการที่จะ
เปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนไปเป็นใช้เครื่องจักร
หรือไปท�ำโครงสร้างให้เสร็จแล้วน�ำมาประกอบ     
ติดตั้งจะได้ไม่ต้องเป็นการรบกวนทั้งเรื่องของเสียง
หรือฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้างที่อยู่ในเมือง ฉะนั้น
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ จ ะมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน� ำ
เทคโนโลยี ต ่ า ง ๆ มาใช้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ราคา     
เหมาะสม แต่ของไทยเน้นของดีแต่ราคาถูกที่สุด
“ประเทศสิงคโปร์มกี ารส่งเสริมอุตสาหกรรม
ก่ อ สร้ า งให้ มี ก ารพั ฒ นาและเกิ ด การบู ร ณาการ
ยกตัวอย่างการบูรณาการสิงคโปร์นั้นไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ จะมีองค์กรที่
จะวางแผนและพัฒนา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโครงสร้าง
พื้นฐาน ของประเทศ แต่ว่าจะมีการน�ำทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนักวิชาการมาศึกษาร่วมกันว่า
ประเทศควรจะพัฒนาในด้านใดบ้าง ต้องพัฒนา
อย่างไร จะต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานแบบไหนทีจ่ ะมา
ซัพพอร์ต เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือต้องมี
สาธารณูปโภค โซนที่พักอาศัย ซึ่งเขาศึกษาทั้ง
ทฤษฎีความเป็นไปได้ ความเหมาะสม หรือแม้แต่
ระยะเวลาของการพัฒนาหรืออะไรต่าง ๆ โดย
ใช้เวลาท�ำมาเป็น 10 ปี จึงได้แผนแม่บทที่ได้จาก
การศึกษาจริง ๆ เรียกได้ว่าเป็น Research ของ
ประเทศเพื่อที่จะเป็น Back Bone ในการพัฒนา
ประเทศ พอได้ Back Bone แล้วรัฐบาลแต่ละยุค

แต่ละสมัยก็น�ำมาเป็นเหมือนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาชาติ
ขณะที่มาเลเซียก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาควิชา เพือ่ ร่วมกันวางแผนและพัฒนา แล้วน�ำมา
ดู ว ่ า รั ฐ บาลจะต้ อ งพั ฒ นาด้ า นใดบ้ า ง ต้ อ งมี
งบประมาณส่งเสริมเท่าไหร่ ทางด้านเอกชนคุณ
จะต้องมีการพัฒนาอะไรบ้าง และเหมาะสมต่อ
ผู้ประกอบการในประเทศเขา คือไม่ใช่มองแต่ฝ่าย
รัฐบาล แต่ต้องมองเอกชนด้วยว่า ถ้าเกิดพัฒนา
แบบนี้ ผูป้ ระกอบการจะรองรับไหวหรือไม่ งานอาจ
จะเร็ ว เกิ น ไปหรื อ มากเกิ น ไป หรื อ อาจจะน้ อ ย
เกินไป ส่วนทางด้านทฤษฎีต้องมาดูว่าอะไรเป็นจุด
ที่ เ หมาะสมที่ จ ะสามารถพั ฒ นาไปได้ พ ร้ อ ม
งบประมาณพร้ อ มการพั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชน
ประชากร เพือ่ ให้สอดรับกัน ไม่ใช่ออกงานโครงการ
ต่าง ๆ มามากมาย แล้วเมือ่ ถึงเวลาทีบ่ ริษทั ก่อสร้าง
หรือคนทีจ่ ะมาท�ำอาจจะไม่พอ เพราะฉะนัน้ จึงเกิด
ปัญหาและต้องมีการน�ำเข้ามาท�ำงานในประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทยผมมองว่าช่วง 4-5 ปี
ที่ผ่านมา มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เมือ่ ออกมาจ�ำนวน
มากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผมว่าเป็นดาบสองคม
เพราะว่าทุกบริษทั สามารถทีจ่ ะแข่งขันได้ เขาก็ตอ้ ง
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มีการขยายสเกล คือ บางจังหวะอาจจะขยายแบบ
สุ ด ตั ว เพราะว่ า ต้ อ งเพิ่ ม ทั้ ง ก� ำ ลั ง เงิ น ก� ำ ลั ง
เครือ่ งจักร ก�ำลังคน คือต้องเพิม่ ทุกอย่าง แต่พอผ่าน
ช่วงนี้ไปแล้วอาจจะอีกสัก 3-5 ปี แล้วโครงการต่าง ๆ
ที่มีจ�ำนวนมากค่อย ๆ ลดน้อยลงจนหายไป กลุ่ม
ผู้ประกอบการเหล่านี้อาจจะล�ำบาก เพราะว่าคุณ
แบก Fix Cost มหาศาลไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
เครือ่ งจักรบุคลากร แล้วถ้ามีคแู่ ข่งจากต่างประเทศ
เข้ามา ผมว่าผู้ประกอบการไทยเหนื่อย เพราะ
ปัจจุบันเราเหมือนกับโดนฟรีซ เราโดนตรวจสอบ
มากมายทุ ก รู ป แบบทุ ก กระบวนการ เพราะรั ฐ
พยายามจะป้องกันการคอร์รัปชัน ผมว่าเป็นเรื่อง
ที่ดี แต่การที่เราออกกฎระเบียบอะไรที่เข้มข้น ซึ่ง
อาจจะเข้มข้นเกินไปในระยะเวลาอันสัน้ ก็เหมือนกับ
การฉีดยาแรงให้กับผู้ประกอบการ ด้วยระเบียบ
ปฏิบัติที่ออกมาท�ำให้ปฏิบัติล�ำบาก ปฏิบัติไม่ได้
หรือต้องมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติ ต้องมีการแก้ไข
กฎหมาย หรือที่อยากมาแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ของ
รัฐบาลต้องการ แต่ในมุมตรงข้ามต่างชาติเข้ามา
ลงทุน คุณได้ออกสิทธิพเิ ศษมหาศาลให้กบั ต่างชาติ
ไม่วา่ จะเป็นทางด้านการเงินหรือทางด้านระยะเวลา
ต่าง ๆ แต่ตั้งกรอบให้กับผู้ประกอบการในประเทศ
ผมคิดว่าไม่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศ
ได้มีโอกาสพัฒนา”
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STEP ชัด...พัฒนาได้ไกล
คุณธนัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาครัฐประเทศที่
เป็นผูน้ ำ� ด้านการก่อสร้างในกลุม่ อาเซียนมีแนวทาง
ที่ ชั ด เจนในการเดิ น ไปข้ า งหน้ า เพื่ อ พั ฒ นา                      
ผู้ประกอบการ ในประเทศ นั่นเพราะรัฐรู้อยู่แล้ว         
ว่ า จะต้ อ งพั ฒ นาประเทศอย่ า งไร ควรพั ฒ นา              
ผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างของเขาอย่างไร ต้อง
ใช้เวลาเท่าไหร่ มีงบประมาณเท่าไหร่ จัดสรรอย่างไร
ประกอบกับภาครัฐมีเป้าประสงค์อย่างชัดเจนจึง
ท�ำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศเหล่านั้น
พัฒนาไปได้ไกลมาก
“ประเทศที่เป็นผู้น�ำทางด้านงานก่อสร้างใน
กลุม่ ของ ACF อยูใ่ นขณะนี้ ได้แก่ สิงคโปร์ ตามด้วย

ฟิลิปปินส์ ต่อด้วยมาเลเซีย ส่วนประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 4 ซึ่งการที่ประเทศเหล่านั้นก้าวขึ้นแท่น
เป็นผูน้ ำ� ได้กเ็ พราะภาครัฐของแต่ละประเทศพร้อม
ที่จะรับฟังแล้วให้โจทย์กับผู้ประกอบการว่าแต่ละ
Step ของการพัฒนาผูป้ ระกอบการก่อสร้างจะต้อง
ท�ำอะไรบ้าง ต้องมี Requirement อะไรบ้าง ส่วน
Step ที่ 2 คุณจะต้องมีการพัฒนาอะไรบ้าง และ
Step ที่ 3,4,5 เป็นเรื่องของช่วงเวลาและการ
สนับสนุน เช่น ถ้าผู้ประกอบการก่อสร้างสามารถ
ลดจ�ำนวนแรงงานคนลงได้ ด้วยการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้แทนแรงงานคน รัฐเพิ่มเงินให้ ซึ่งตรงนี้เขา
ไม่ได้มองว่าราคาถูกที่สุดจึงจะดี แต่รัฐกลับมองว่า
คุณสามารถที่จะ Approach โครงการแต่ละ
โครงการด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ด้วยต้นทุนที่
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แตกต่างกันบน Requirement เดียวกัน
หากรัฐประเมินแล้วว่าอะไรเหมาะสมที่สุด
อันนั้นคือผู้ชนะ ซึ่งผู้ประกอบการรายนั้นอาจจะมี
ราคาแพงที่ สุ ด ก็ ไ ด้ นั่ น เป็ น เพราะว่ า รั ฐ มองที่
เป้าประสงค์เป็นหลัก ด้วยการต้องการจ่ายเงินเพิ่ม
แต่ท�ำให้ได้งานในแบบที่ต้องการด้วยเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่ท�ำแล้วไม่มีฝุ่น เสียง ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ ภาครัฐเขามีแนวทางทีช่ ดั เจนในการ
เดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการของเขา
นั่นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องพัฒนาประเทศเขา
อย่างไร ควรพัฒนาผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง
ของเขาอย่างไร ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ มีงบประมาณ
เท่าไหร่ จัดสรรอย่างไร ดังนั้น ประเทศฟิลิปปินส์
จะมีการพัฒนาคล้าย ๆ กับสิงคโปร์ประเทศที่เป็น
ผู้น�ำในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของกลุ่ม ACF
แต่ ม าเลเซี ย มี เ ป้ า หมายว่ า จะพั ฒ นาไปแบบ
สิงคโปร์”
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวงการก่อสร้างของ
แต่ละประเทศนัน้ ทุกประเทศจะเริม่ พัฒนาจากศูนย์
มาถึง 100 หากเราไปน�ำผลลัพธ์หรือระดับ 100 ของ
เขามาปฏิบตั ิ นัน่ เท่ากับว่าเฟลตัง้ แต่นบั หนึง่ เพราะ
กว่าเขาจะเริม่ จาก 0 ไปจนถึง 100 ต้องใช้ระยะเวลา
เป็น 10 ปี ซึ่งแต่ละประเทศจะมีวิธี Approach ที่
แตกต่างกัน เพราะแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กันไม่วา่ จะทางด้านลักษณะภูมปิ ระเทศ วัฒนธรรม
หรือแม้แต่การพัฒนาบุคลากรของแต่ละประเทศ         
ไม่ เ หมื อ นกั น อี ก ทั้ ง ประเทศไทยยั ง ไม่ เ คยท� ำ                       
Research เลยว่าจริง ๆ แล้วต้องท�ำอะไรบ้าง
แม้วา่ เรามีฟนั เฟืองทีด่ อี ย่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี อยูใ่ นมือ แต่การจะน�ำพาให้อตุ สาหกรรมก่อสร้าง
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น รัฐบาลควร      
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาวงการก่ อ สร้ า งไทยให้ แข็ ง แรง           
ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยอยู่รอด แล้วค่อยน�ำ                 
ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาท�ำงาน
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

‘ประเสริฐ คงเคารพธรรม’

ความอดทนคือกุญแจของความสำ �เร็จ
R ea l life
REAL LIFE ฉบับนี้
เป็นเรือ
่ งราวของ ‘คุณ
ประเสริ ฐ คงเคารพ
ธ ร ร ม ’ เ ห รั ญ ญิ ก
สมาคมอุตสาหกรรม
ก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ทีจ
่ ะมาเปิดเผยถึงวิธก
ี ารดำ�เนินชีวต
ิ และ
เคล็ดลับทีนำ
่ �ไปสูค
่ วามสำ�เร็จ ซึง่ เป็นมุม
ที่หลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ากว่าจะ
มาถึงจุดนี้ได้ผู้ชายคนนี้ต้องข้ามผ่าน
อะไรมาบ้ า ง มี วิ ธี ก ารพั ฒ นาตนเอง
อย่างไร เมื่อต้องเผชิญปัญหาเขาทำ�
อะไรบ้าง รวมถึงงานอดิเรกที่ดูเหมือน
จะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะการนำ�
มาปรับใช้กับการดำ�เนินชีวิต

เลื อ กเรี ย นเพราะเทรนด์ แต่ ทำ�งาน
ด้วยใจ
‘คุณประเสริฐ คงเคารพธรรม’ เคยร่วมงาน
กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นน�ำของประเทศไทย
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
เหรั ญ ญิ ก สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย                
ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์ เพื่อคอยตรวจสอบและ
อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร แม้ว่าบทบาท
หน้าที่การท�ำงานในบริษัทและท�ำงานในสมาคมฯ
จะมีความแตกต่างกัน แต่คุณประเสริฐก็มาท�ำงาน
ช่วยเหลือสมาคมฯ ด้วยใจ โดยใช้ความรู้ความ
สามารถที่ มี ม าปรั บ ใช้ แ ละท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งไม่      
ขาดตกบกพร่อง

“ผมเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาเหตุที่ผมตัดสิน
ใจเรียนวิศวะ เพราะสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียน ตอนนั้น
สังคมส�ำหรับชนชั้นกลางทั่วไปจะเน้นเลยว่าทุกคน
ต้องไปสอบเอ็นทรานซ์เพื่อเรียนแพทย์ เรียนวิศวะ
และด้วยค่านิยมในตอนนั้นที่บอกว่าเรียนจบด้านนี้
มาแล้วจะหางานง่ายท�ำงานสบาย ซึง่ ส่วนตัวทีอ่ ยาก
จะเรียนจริง ๆ มีเพียง 50% แค่นั้นเอง ส่วนที่เหลือ
ก็มาจากเทรนด์ในขณะนัน้ ท�ำให้ตดั สินใจเรียนตาม
กระแสสังคม
หลั ง จากเรี ย นจบมาได้ มี โ อกาสท� ำ งานที่
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นเวลาประมาณ 4 ปี จากนั้นตัดสินลาออกมาท�ำ
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ธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัว แต่ด้วยความที่ธุรกิจ
ครอบครัวไม่ใช่งานก่อสร้างก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ จึง
ตัดสินใจหันหลังให้กับธุรกิจครอบครัวด้วยการหัน
มาท�ำงานทั่วไปประมาณ 1 ปี แล้วหลังจากนั้น
ได้กลับเข้ามาสูว่ งการก่อสร้างอีกครัง้ หนึง่ ในการเข้า
ท�ำงานที่บริษัท ซิ-โนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ผมได้ท�ำงานที่นี่มาเป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว ตอน
ที่ผมท�ำงานที่อิตาเลียนไทยในก็ยังคงพัฒนาตนเอง
มาเรื่อย ๆ โดยเมื่อประมาณปี 2524 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชเพิ่งเปิดผมตัดสินใจไปเรียนการ
บริหารงานก่อสร้าง และในปี 2535 ขณะนั้นก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ที่ซิโน-ไทยได้ตัดสินใจไปเรียนต่อด้าน

real life

MBA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขณะทีก่ ารท�ำงานในสมาคมฯ ผมได้รบั ความ
ไว้วางใจให้รับผิดชอบในการเป็นเหรัญญิกที่ต้อง
คอยตรวจสอบและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
สมาคมฯ โดยระบบของสมาคมปกติแล้วหากมี
ค่าใช้จ่ายพิเศษต้องเข้าที่ประชุมบอร์ดของ คณะ
กรรมการ และเมื่อผ่านมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต้องให้เหรัญญิกเซ็น
รับทราบว่าถูกต้องตามที่ระบุมา ซึ่งตรงนี้หมายถึง
เงินทั่วไปที่ไม่ใช่โครงการพิเศษ แต่ถ้าเป็นโครงการ
พิเศษบางเรื่องอาจจะต้องไปถึงประชุมสามัญ
ทั้งนี้ การที่ผมเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไป
เป็นกรรมการของสมาคม เนื่องจากทางบริษัทมี
นโยบายที่จะสนองตอบต่อกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ซึ่ง
รู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบด้วย ผมจึง
ได้รับเลือกให้เข้าไปดูแลไปช่วยเหลืองานสมาคมฯ
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการท�ำงานของบริษัทกับ
สมาคมฯ อาจจะแตกต่างกันพอสมควร แม้จะมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคนละอย่างกัน แต่
อาจจะใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนี้ ในการท�ำงาน
กับสมาคมนั้นที่สมาคมจะมีทีมงานโดยเฉพาะอยู่
แล้ว ส่วนกรรมการก็จะเข้ามาดูแลในส่วนของการ
ก�ำหนดแนวทางหรือก�ำหนดนโยบายซึ่งก็แล้วแต่
กรณี เพราะฉะนั้นผมจึงให้เวลากับงานสมาคมฯ
พอสมควร ซึ่งทุกคนมาจากหลากหลายบริษัทมา
ช่วยกันดูแลหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้รับเหมา
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาชีพ
ในการประกอบการก่อสร้าง ขณะเดียวกันสมาคมก็
มีนโยบายว่าถ้าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สมาคมก็ มี ค วามพร้ อ มและยิ น ดี ที่ จ ะให้ ก าร
สนับสนุน”
ขยันอย่างมีเป้าหมาย และรูจ
้ ก
ั รับผิด...
ไม่ใช่แค่รับชอบ
คุ ณ ประเสริ ฐ เล่ า ถึ ง หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการ
ท�ำงานว่า เมือ่ ก่อนตนเองพยายามตัง้ ใจท�ำงานอย่าง
หนัก แต่พออายุเพิม่ ขึน้ กลับมีความคิดว่าขยันเพียง
อย่างเดียวไม่พอจ�ำเป็นจะต้องมีเป้าหมาย มีความ
รับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ อีกทัง้ ปัจจัย
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ส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ คือ มีเจ้านายดี
เพื่อนดี ผู้ใต้บังคับบัญชาดี
“ส�ำหรับหัวใจในการท�ำงานของผมมีเพียงไม่
กี่อย่าง นั่นคือ มีเจ้านายที่ดี ต้องมีเพื่อนที่ดี มีผู้ใต้
บังคับบัญชาที่ดี ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของสัมพันธภาพ
หลังจากนัน้ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของเรา เพราะ
เมื่อก่อนท�ำงานเราท�ำงานเหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรเลย
นัน่ เพราะเราไม่มเี ป้าหมาย ดังนัน้ นอกจากการขยัน
ท� ำ งานแล้ ว ต้ อ งมี Achievement นอกจาก
วัตถุประสงค์แล้วท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ เพราะ
ทุกคนชอบบอกว่าท�ำเต็มที่ แต่การท�ำเต็มที่โดยไม่
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่มี
ทางทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายได้ และขณะเดียวกันในการ
ที่จะสอนบุคคลต่าง ๆ ได้นั้น เราต้องรู้จักการรับผิด
ซึ่งผมว่าในสังคมเมืองไทยเดี๋ยวนี้มีน้อย เพราะว่า
ส่วนใหญ่มีแต่รับชอบไม่มีรับผิด
และในการท� ำ งานผมจะบอกผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ
บัญชาอยู่เสมอว่า เราควรท�ำงานแบบไหน ท�ำงาน
โดยมีใจในการท�ำงานให้คิดว่างานเหมือนกับการ
หายใจ ทุกคนจะถามกลับมาทันทีว่าหมายความว่า
อย่างไร ผมจะตอบไปว่าการท�ำงานเหมือนกับการ
หายใจนั้น คนเราหายใจไม่ต้องใช้สมองคิดเพราะ
เป็นแบบอัตโนมัติ ถ้าหากไม่หายใจก็ตาย ดังนัน้ ถ้า
คนเราประพฤติตนในการท�ำงานให้เป็นออโตเมติก
ที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะท�ำอะไร จะท�ำหรือไม่ท�ำ
แล้วเราจะประสบความส�ำเร็จ
ขณะเดี ย วกั น ในการท� ำ งานต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ ท�ำทุกอย่างด้วยค�ำว่ารับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมาย ถ้ า หากท� ำ ไม่ ไ ด้ เราก็ ต ้ อ งมา
ตรวจสอบว่าไม่ได้เพราะอะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะ
ต้องฝึกฝนอยูเ่ สมอ ฝึกจนรูส้ กึ ว่าท�ำอะไรนึกออกได้
แบบอัตโนมัติ พอได้รบั มอบหมายงานก็นำ� มาดูวา่ มี
วัตถุประสงค์อะไร ท�ำอย่างไรเราจึงจะประสบความ
ส�ำเร็จ ถ้าไม่ประสบความส�ำเร็จจะน�ำไปใช้อย่างไร
เราจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ท�ำอย่างนี้ให้เป็น
อุปนิสัยของตนเอง พอเวลาผ่านนานไปจะเกิดการ
สอดคล้อง ไม่จ�ำเป็นต้องมานั่งคิดใหม่ท�ำใหม่ ถ้าไม่
ยอมฝึกตรงนีก้ จ็ ะมีปญ
ั หา ถ้าเราท�ำแบบนีเ้ ราจะหา
ที่มาที่ไปได้”
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อดทน รอจังหวะ แล้วก้าวผ่านไป
เวลาทีม่ ปี ญ
ั หาและอุปสรรคต่าง ๆ ถาโถมเข้า
มาในชี วิ ต แต่ ล ะคนมี วิ ธี ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
ส�ำหรับคุณประเสริฐได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องของ
ความอดทนเป็นหลัก แล้วรอช่วงจังหวะเวลาหรือ
รอโอกาส พร้อมทั้งคิดไตร่ตรองแล้วค่อย ๆ พัฒนา
ไปเรื่อย ๆ เพียงแค่รู้จักเปิดโอกาสแล้วค่อย ๆ ก้าว
เดินไปข้างหน้าก็จะท�ำให้ทกุ อย่างผ่านพ้นไปได้ดว้ ย
ดี
“คนเราไม่ ใช่ ว ่ า ทุ ก เส้ น ทางโรยด้ ว ยกลี บ
กุหลาบเสมอไป อันดับแรกเลยคือต้องมีความอดทน
เพื่อรอโอกาส ไม่มีหรอกที่คนเราจะพลาดไปหมด
ทุกอย่าง แค่รู้จักอดทนแล้วจะมีจังหวะและโอกาส
เข้ า มา ช่ ว งที่ อ ดทนรอโอกาสเข้ า มาเราต้ อ งคิ ด
ไตร่ตรอง และค่อย ๆ เริ่มจากอดทนแล้วก็ค่อย
พัฒนาขึ้นมา

เมื่ อ มี ค วามผิ ด ก็ ต ้ อ งอดทนรั บ ผิ ด กั บ สิ่ ง ที่
ตนเองท�ำจนกว่าเราจะหาทางออกได้ หรือ Brain
Storm กับใครได้ แต่หวั ใจหลักๆ ทีส่ ำ� คัญคือ ความ
อดทน เพราะฉะนัน้ ผมจึงยึดถืออยูเ่ สมอว่าทุกอย่าง
เริม่ ต้นด้วยค�ำว่าอดทน คุณต้องรูจ้ กั อดทนก่อน และ
ท�ำอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ แล้วเรื่องอื่น
จะตามมาไม่ใช่เรือ่ งอืน่ ไม่สำ� คัญแต่คนเราต้องตัง้ สิง่
ทีต่ นเองท�ำได้ขนึ้ มาก่อน แล้วพยายามท�ำให้ได้ และ
เมื่อคุณเปิดโอกาสแล้วเดี๋ยวสิ่งต่าง ๆ ก็เข้ามาเอง
ผมสังเกตเห็นว่าคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้
ต้องมีความใส่ใจและอดทน และอยากให้คนรุน่ ใหม่
ลองสังเกตดูบ้างว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่ใช่ดูแค่ผล
ส�ำเร็จเพียงอย่างเดียว โดยลืมดูขั้นตอนที่ท�ำให้
ประสบกับความส�ำเร็จ และจะได้ใช้เป็นไอดอล
ส�ำหรับตนเอง”
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นามปากกา กฤษณา อโศกสิน
คุณสุกญั ญา ชลศึกษ์

นำ�ข้อคิดจากนิยาย
มาปรับใช้อย่างมีสติ
หลายคนมีงานอดิเรกที่แตกต่างกันออกไป
บางคนชอบดูหนัง บางคนชอบฟังเพลง แต่งาน
อดิเรกของคุณประเสริฐกลับเป็นการอ่านนิยาย
และด้วยความที่มีอุปนิสัยที่รักการอ่านเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว นั่นจึงท�ำให้ของสะสมจึงหนีไม่พ้นหนังสือ
นิยายที่มีทั้งนิยายไทย และนิยายจีน แล้วคุณเชื่อ
หรือไม่ว่าส�ำหรับใครหลาย ๆ คนการซื้อนิยาย          
มาอ่านเพือ่ ช่วยให้ตนเองผ่อนคลายจากความเครียด
แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าส�ำหรับผู้ชายคนนี้ เขาอ่าน
หนังสือเพือ่ น�ำแก่นของเรือ่ งมาปรับใช้กบั การด�ำเนิน
ชีวิตของตนเอง
“ผมมีงานอดิเรกคือการอ่านหนังสือนิยายจีน
ก� ำ ลั ง ภายใน ซึ่ ง หนั ง สื อ แต่ ล ะเล่ ม ที่ ผู ้ เขี ย นได้
ถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านรับรู้ต้องมีอะไรดีสักอย่าง

นามปากกา กิมย้ง
คุณจา เหลียงยง
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ชมบทสัมภาษณ์ ธนัท เวสารัชชานนท์
ได้จาก QR Code นี้

คนถึงชื่นชอบอ่านหนังสือเล่มนั้น ที่ส�ำคัญคือหาก
เราคิดจะอ่านเราต้องหาประเด็นความถูกต้อง จับใจ
ความส�ำคัญของเรื่องหรือแก่นของเรื่องให้ได้แล้ว
น�ำมาประยุกต์ใช้กับตัวเรา ถ้าเราสามารถน�ำมา
ปรับใช้กบั การด�ำเนินชีวติ ได้เราก็จะได้รบั ประโยชน์
ด้วย ทั้งนี้ การน�ำแก่นของเรื่องมาปรับใช้เราก็ต้อง
รู้จักพัฒนาตนเองด้วยและมีสติสัมปชัญญะในการ
พิจารณาเรื่องของความถูกต้อง เรียกได้ว่าอ่านเพื่อ
ความสนุกบันเทิง และต้องรู้จักน�ำมาปรับใช้อย่าง
มีสติ
นอกจากนิยายจีนก�ำลังภายในแล้ว ผมมี
นักเขียนไทยที่ชื่นชอบผลงานเขียนของเขา เพราะ
รู้สึกว่า Realistic ที่สุด นั่นก็คือ คุณกฤษณา
อโศกสิน อย่างเช่น เรื่องทองเนื้อเก้า ซึ่งตัวละคร
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของความอดทน ไม่ ใช่ ก าร
ยอมรับสภาพ และเป็นตัวอย่างที่บางช่วงก็เหมือน

กั บ การยอมรั บ สภาพ เขาพยายามไขว่ ค ว้ า หา
ทางออก ซึง่ เป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนเลย ทัง้ นี้ การอ่าน
หนังสือจะท�ำให้เรารับรู้ได้เลยว่าผู้เขียนต้องการ
บอกอะไรกับผู้อ่าน ดังนั้น ของสะสมส่วนใหญ่
ก็จะเป็นหนังสือที่ซื้อมาอ่านนั่นเอง”
และนีค่ อื เรือ่ งราวทัง้ หมดของ ‘คุณประเสริฐ
คงเคารพธรรม’ เหรัญญิก สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทสัมภาษณ์
ต่อไปจะเป็นเรือ่ งราวของกรรมการบริหารสมาคมฯ
ท่านใด ท่านผูอ้ า่ นสามารถติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

ผลงานรัฐบาล

‘พลเอก ประยุทธ ์ จันทร ์โอชา’

เร่งรัดพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานของประเทศ
s p ec i al REPORT
การดำ�เนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำ�ทีมของ ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี’ มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ ซึ่งเป็นการเท
งบประมาณในการลงทุนมูลค่ามหาศาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
อีกทั้ง ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยผลักดัน สนับสนุน และหวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ

จากการแถลงผลงานรั ฐ บาลปี ที่ 4 โดย                 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มี
การกล่ า วถึ ง การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการ
แข่งขันให้กับประเทศ รัฐบาลได้มีการ “ต่อยอด
อดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการน�ำสิ่งที่ดีมาพัฒนาต่อ แก้ไขสิ่งที่
ล้ ม เหลว และปรั บ ปั จ จุ บั น ให้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะ           
เดินหน้าไปสูก่ ารสร้างคุณค่าใหม่ อนาคตใหม่ให้กบั
ประเทศ ในการเดิ น หน้ า ไปสู ่ อ นาคต เพื่ อ เพิ่ ม        
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
โดยสิ่งที่รัฐบาลได้ท�ำไปแล้ว ได้แก่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
และคมนาคม เร่งพัฒนาระบบขนส่ง ครอบคลุม      
ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน�้ำ  เป็นการลงทุน
กรอบใหญ่ที่มีวงเงินรวมกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่ง
แต่ละโครงการมีการลงทุนในรูปแบบ PPP  โดย      
วิธีการ PPP  เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐร่วมกับ
เอกชน ซึ่งประมาณ 1 ใน 3 ของงบประมาณ       
ก้อนใหญ่เป็นงบประมาณของรัฐ ทีเ่ หลือเอกชนเป็น          
ผู้ลงทุนเอง โดยมีรัฐบาลร่วมลงทุน มีงบประมาณ
ทีด่ นิ เพราะฉะนัน้ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคมจึงได้มงุ่ เน้นในเรือ่ งของ
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PPP  เป็นหลัก ไม่ใช่การลงทุนของภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพียงอย่างเดียว ซึ่งในการลงทุนรูปแบบนี้
ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว เมื่ อ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลงสิ่ ง ที่ ล งทุ น ไป
ทั้งหมดจะกลับมาเป็นสมบัติของประเทศไทย
ผลักดันระบบขนส่งทางรางเชื่อมโยง
ภูมิภาค
เรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางนั้น
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีรถไฟทางเดีย่ วมากกว่ารถไฟ
ทางคู่อยู่หลายเท่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว     
ในการขนส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งสินค้า จึงต้องมีการ
พัฒนาขยายระยะทางของรถไฟทางคูใ่ ห้เพิม่ ขึน้ โดย
จะเป็ น รางรถไฟแบบเดิ ม และแบบใหม่ ใช้ ง าน      
ร่วมกัน ซึ่งจากเดิมประเทศไทยมีรถไฟระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 4,043 กิโลเมตร เป็นรถไฟรางคู่ 359
กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นรถไฟรางเดี่ยว แต่ภายใต้
การด� ำ เนิ น งานของรั ฐ บาลชุ ด นี้ จ ะมี ร ถไฟทางคู     ่

เพิม่ ขึน้ อีกกว่า 3,500 กิโลเมตร ซึง่ ตรงนีจ้ ะเป็นการ
เปลีย่ นโฉมการเดินทางในแบบทีเ่ ราเคยเห็น นัน่ คือ
เมือ่ รถไฟจะวิง่ สวนทางกันต้องมีขบวนใดขบวนหนึง่
หลีกทางให้อีกขบวนเดินทางผ่านไปก่อน แต่ต่อไป
เส้ น ทางหลั ก ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาเป็ น รางคู ่ ร ถไฟ
สามารถวิ่งสวนทางกันได้โดยไม่ต้องรอ นั่นเท่ากับ
ว่าจะส่งผลให้การเดินทางของรถไฟจะไม่เกิดความ
ล่าช้า ซึ่งขณะนี้มีการเร่งรัดก่อสร้างรถไฟทางคู่ไป
แล้วจ�ำนวน 7 เส้นทางเป็นระยะทาง 993 กิโลเมตร
เช่น ช่วงฉะเชิงเทรา-แก่งคอย ชุมทางถนนจิระ –
ขอนแก่น
การด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา)
เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง     
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน หรือเรียกได้ว่า เป็นโครงการความ
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ร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government 
to  Government  : G to  G) เพื่ อ พั ฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานทางรถไฟและการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ โดยรัฐบาลจีนจะสนับสนุนด้านการ
ศึกษาโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็น
ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง ส่วนรัฐบาลไทยจะเป็น          
ผู้ลงทุนเองทั้งโครงการ และใช้แหล่งที่มาของเงิน
ลงทุนโครงการจากงบประมาณและเงินกู้ภายใน
ประเทศเป็นหลัก การกู้เงินจากรัฐบาลจีนจึงเป็น
เพียงทางเลือกหนึ่งของแหล่งเงินเท่านั้น

Contractors’ | March-April 2019

60

special Report

ในส่วนของการกู้เงินจากรัฐบาลจีน ปัจจุบัน
ยังไม่มีการตกลงและผูกพันสัญญาใด ๆ และยังคง
อยู่ระหว่างการเจรจาร่างสัญญาเงินกู้และเงื่อนไข
เงินกู้ของรัฐบาลจีน ซึ่งในการเจรจาได้มีการระบุไว้
ชัดเจนในกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น และมี ก ารบั น ทึ ก ผลการประชุ ม     
คณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นรถไฟ
ระหว่างไทย – จีน ว่ารัฐบาลไทยจะกูเ้ งินจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนหากมีเงือ่ นไขเงินกูท้ ดี่ กี ว่า
หรือมีต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่ง     
เงินกู้อื่น ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาเงื่อนไข
เงินกูเ้ ปรียบเทียบกับต้นทุนการกูเ้ งินของรัฐบาลทีก่ ู้
จากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
แหล่งเงินกู้ทางการอื่น ๆ ด้วย

ส่วนรถไฟไทย-ญี่ปุ่น เส้นทางกรุงเทพฯ เชียงใหม่อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุน ซึ่งความ
คืบหน้าล่าสุดตัวแทนของคณะรัฐบาลไทยได้มีการ
เสนอให้หน่วยงานของรัฐทางญีป่ นุ่ มาร่วมลงทุนกับ
ไทย เพื่อให้เป็นโครงการแบบ G2G ซึ่งปัจจุบันยัง
อยู่ในช่วงของการเจรจา
ขณะที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และ
สนามบินอูต่ ะเภา ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
เป็นโครงการทีเ่ รียกได้วา่ เป็นเค้กก้อนใหญ่ทมี่ มี ลู ค่า
กว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลก�ำลังเร่งด�ำเนินการ
อยูใ่ นขณะนี้ โดยโครงการดังกล่าวนีไ้ ด้มกี ารยืน่ ซอง
ประมูลแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้
เรียกว่าเป็นโครงการไฮไลท์เลยก็วา่ ได้ เพราะรัฐบาล

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค ข่าวรถไฟ
https://www.facebook.com/pg/ThaiRailNews 
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เปิดโอกาสให้เอกชนได้ร่วมลงทุนในรูปแบบของ
PPP ที่มีอายุสัมปทานนานถึง 50 ปี พร้อมทั้งมอบ
สิทธิ์ให้เช่าที่ดินพื้นที่มักกะสัน และพื้นที่รอบสถานี
ศรีราชา พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์บริหารรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ ให้แก่ผู้ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีผู้ยื่น
ประมูลจ�ำนวน 2 ราย คือ กลุม่ กิจการร่วมค้าบริษทั
เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด และพันธมิตร กับกลุม่
กิจการร่วมค้า BSR Joint  Venture  ที่น�ำโดย
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผล
ปรากฏว่า CP  เป็นผู้ชนะการประมูลสามารถคว้า
ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินไปครองได้ส�ำเร็จ
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พัฒนาโครงข่ายถนน
รัฐบาลได้มีการเร่งรัดก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3
เส้นทาง ระยะทาง 324 กิโลเมตร ได้แก่ สาย
บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบุรี และ
พัทยา-มาบตาพุด อีกทั้งยังได้พัฒนาทางหลวง 4
ช่องจราจรระยะทาง 1,050 กิโลเมตร และเปลี่ยน
ถนนลู ก รั ง เป็ น ถนนลาดยางระยะทาง 3,365
กิโลเมตร
นอกจากนี้ ในปี 2562 - 2565 มีแผนผลักดัน
มอเตอร์เวย์ 4 เส้นทาง ระยะทาง 221.3 กิโลเมตร
เช่ น นครปฐม-ชะอ� ำ  หาดใหญ่ - ชายแดนไทยมาเลเซีย รวมถึงจะขยายทางหลวง 4 ช่องจราจร
ระยะทาง 1,429 กิโลเมตร และเปลี่ยนถนนลูกรัง
เป็นถนนลาดยางอีก 3,085 กิโลเมตร

ขยายศักยภาพท่าอากาศยาน
มีการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานหลัก คือ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ระยะที่ 2 และ 3 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารพัฒนาท่าอากาศยานภูมภิ าค
7 แห่ง และก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ คือ        
ท่าอากาศยานเบตง
ความคืบหน้าของการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริษทั ท่าอากาศยานไทย หรือ
AOT หรือ ทอท. จะผลักดันการประมูลเฟสที่ 2 ให้
แล้วเสร็จ จากนั้นจะเริ่มต้นเปิดประมูลโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟสที่ 3 ในการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟสที่ 2 ยังคงเหลือ

งานก่อสร้างอีก 1 งาน จากทั้งหมด 7 งาน ได้แก่
งานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้าน
ทิศตะวันออก (East Wing) อาคารส�ำนักงานสาย
การบิน และทีจ่ อดรถด้านทิศตะวันออก (งาน CC2)
ซึ่งมีวงเงินรวมมูลค่า 7,600 ล้านบาท ขณะที่การ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร (Terminal) แห่งที่ 2       
ที่อยู่ในแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 3 นั้น
ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
ระยะที่ 3 มีวงเงินลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท
โดยตามก� ำ หนดการจะเริ่ ม ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ในปี 2563 ทาง ทอท. ได้
ส่งเรื่องกระทรวงคมนาคม และเนื่องจากจะต้องมี
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การปรับปรุงส่วนของอาคารเดิมจึงส่งผลท�ำให้มี
พื้นที่เพิ่มกว่า 100,000 ตารางเมตร ทอท. จึงได้
คาดการณ์ไว้ว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 2-3 ปี
(2563-2567) ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อาคารที่จอดรถ และอาคารส�ำหรับรองรับรถทัวร์
พื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเปิดให้
บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงจะมีการเชื่อมสะพาน     
เข้ามาในสนามบิน 2 ช่องทาง คือ บริเวณอาคาร     
ผู้โดยสารภายในประเทศ (เทอร์มินอล 2) และ
อาคารผู ้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศหลั ง ใหม่                 
(เทอร์มินอล 3) โดยในอนาคตเทอร์มินอล 1 และ
เทอร์ มิ น อล 2 จะเป็ น อาคารผู ้ โ ดยสารภายใน
ประเทศ ส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ      
จะย้ายมาอยูบ่ ริเวณอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
หลังเก่าที่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานและมีอาคารจอด
รถ 3 ชั้น
ขณะที่ ท ่ า อากาศยานนานาชาติ อู ่ ต ะเภา
ระยอง-พัทยา หรือ สนามบินอู่ตะเภาที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของประเทศในอาเซียน หรือ AEC ทั้ง
ในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการขนส่ง
ทัง้ ยังอยูก่ งึ่ กลางระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนามหรือกลุ่ม CLMV ที่มีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นต�ำแหน่งที่ดีที่สุดของ
การลงทุ น ในอาเซี ย น ทั้ ง ยั ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ จ ะ      
พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
โดยรูปแบบการลงทุนในโครงการฯ จะเป็น
แบบ PPP รัฐจะลงทุนในส่วนของงานโยธา รันเวย์
ที่ 2 และหอบังคับการบินหลังที่ 2 ส่วนเอกชนลงทุน
ส่วนส�ำคัญ คือ อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ศูนย์การ
ขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transportation 
Centre : GTC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจราจร
ส�ำหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะไปสู่สนามบิน
ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์
(Cargo Complex) พืน้ ทีเ่ ขตประกอบการค้าเสรี
และเขตธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งในสนามบิ น อู ่ ต ะเภา      
(Cargo Village or Free Trade Zone : FTZ)
ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway)
เป็ น ต้ น โดยกองทั พ เรื อ ให้ ร ะยะเวลาเอกชน      
ด�ำเนินการและใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการได้เป็น
ระยะเวลา 50 ปี โดยโครงการพัฒนาสนามบิน          
อู่ตะเภาได้มีการเปิดให้เอกชนซื้อซองเอกสารคัด
เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้เอกชนยื่น
ซองประกวดราคาเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานแห่งใหม่อย่าง       
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งโครงการ

Contractors’ | March-April 2019

ก่อสร้างและพัฒนาสนามบินแห่งนี้ ครม.ได้มีมติ
เห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นั้น กรมท่าอากาศยาน ได้
ด�ำเนินการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด เมื่อ
ด�ำเนินแล้วเสร็จ จะมีขนาดทางวิ่งกว้าง 30 เมตร
และยาว 1,800 เมตร สามารถรองรับอากาศยาน
แบบ ATR 72 และ Q -400 (จ�ำนวน 80 ที่นั่ง) และ
มีการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่จะสามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารในชัว่ โมงเร่งด่วน 300 คนต่อชัว่ โมง
รองรั บ ผู ้ โ ดยสารได้ 876,000 คนต่ อ ปี ซึ่ ง                  
ท่าอากาศยานเบตงจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ในปี 2563
พัฒนาท่าเรือ EEC
แผนการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 แบ่ง
เป็น 2 ช่วง คือ การพัฒนาช่วงที่ 1 เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีมูลค่า
การลงทุนทัง้ สิน้ 47,900 ล้านบาท โดย กนอ.จะเข้า
ร่วมลงทุนในมูลค่าไม่เกิน 12,900 ล้านบาท และ
เป็ น ส่ ว นการลงทุ น ของภาคเอกชน 35,000          
ล้านบาท โดยจะพัฒนาในส่วนขุดลอกและถมทะเล
พื้นที่ 1,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 550 ไร่
และพืน้ ทีเ่ ก็บกักตะกอน 450 ไร่ การขุดลอกร่องน�ำ 
้
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และแอ่งกลับเรือ การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น การ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานการติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมการเดินเรือท่าเทียบเรือบริการ และท่าเรือ
ก๊าซ รองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซได้ 10 ล้านตัน
ต่อปี โดยเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพัฒนา
โครงการในช่วงที่ 1 จะได้รบั สิทธิในการบริหารและ
พัฒนาพืน้ ทีท่ า่ เรือ (Superstructure) ประมาณ
200 ไร่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารท่าเรือ
และเพื่อรองรับการใช้บริการท่าเรือที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต
ส�ำหรับแผนการพัฒนาในช่วงที่ 2 จะเป็นการ
ลงทุนก่อสร้างท่าเรือ (Superstructure) จะใช้
เงินลงทุนประมาณ 4,300 ล้านบาท โดยเอกชน     
จะเป็นผู้ด�ำเนินการลงทุนและพัฒนาท่าเทียบเรือ
สินค้าเหลว รองรับปริมาณขนถ่ายสินค้าเหลวได้ 4
ล้านตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 และ
เปิดให้บริการได้ภายในปี 2568 และงานก่อสร้าง
พื้นที่หลังท่า จ�ำนวน 150 ไร่ เงินลงทุน 3,200        
ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม
เมื่อทั้งโครงการจะรองรับสินค้ากลุ่มน�้ำมัน ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว และสินค้าเหลว คาดว่าจะสามารถ
ขนถ่ายผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่
3 ได้รวมประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ในอีก 30 ปี      
ข้างหน้า

ขณะที่ โ ครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ แหลมฉบั ง
ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือ
เพื่อรองรับ ความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคต โดยจะด�ำเนินการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ส�ำหรับจอดเรือน�้ำลึก และ    
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ รวมทัง้ การพัฒนาศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง
(Single Rail Transfer Operator, SRTO)
ก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั ่ ง (ท่ า เที ย บเรื อ A)
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบ
การขนส่งต่อ เนือ่ งทีจ่ ำ� เป็นในเขตพืน้ ทีท่ า่ เรือแหลม
ฉบังทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อม
ทีจ่ ะรองรับการขยาย ตัวของปริมาณเรือและสินค้า
ประเภทต่าง ๆ
โดยโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่
3 ประกอบด้วย ก่อสร้างท่าเรือตูส้ นิ ค้า 4 ท่า (ท่าเรือ
E1 E2 F1 F2) ความจุ 7 ล้านตู้ต่อปี ก่อสร้างท่าเรือ
ขนส่งรถยนต์ (RO-RO) ความจุ 1 ล้านคันต่อปี
ก่อสร้างท่าเรือชายฝัง่ ความจุ 1 ล้านตูต้ อ่ ปี ก่อสร้าง
สถานีขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระยะที่ 2 (SRTO2)
ปรับปรุงระบบในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่าน
ท่าทางรถไฟให้ได้ 4 ล้านตู้ต่อปี โดยใช้ระบบ
อัตโนมัติ (Automation)
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ทั้งนี้ โครงการจะสามารถเปิดด�ำเนินการ
อย่างช้าภายใน ปี พ.ศ. 2568 มีแผนการก่อสร้าง
แบ่งออกเป็นการโครงสร้างพื้นฐาน 5 ปี (ปี พ.ศ.
2561 – 2566) และการก่อสร้างท่าเทียบเรือและ
ติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2565 - 2568)
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ประกอบ
ด้วย ท่าเทียบเรือตู้สินค้า จ�ำนวน 4 ท่า (ท่าเรือ E1
E2 F1 F2) ความจุ 7 ล้านตู้ต่อปี มูลค่าลงทุน 1.1
แสนล้านบาท โดยจะเปิดประมูลพัฒนาท่าเรือ F1
F2 ก่อน ซึ่งมีความยาวหน้าท่ารวม 2,000 เมตร
รองรับได้ 4 ล้านทีอียูต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนักลงทุน
ที่อาจพัฒนาและใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดรองรับ
เป็น 5-6 ล้านทีอียูต่อปีก็ได้
ในส่วนของการท่าเรือจะต้องลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ก่อสร้างท่าเทียบเรือมาตรฐาน การ       
ขุดลอกร่องน�้ำ  ถนน ราง ระบบ ไฟฟ้า ประปา
ทั้งหมด ลงทุนประมาณ 5 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 - 2565 รัฐบาลยัง
มีแผนพัฒนาท่าเรือสงขลา ท่าเรือบก จ.ขอนแก่น
จ.นครราชสีมา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล
ภู เ ก็ ต -พั ง งา-กระบี่ พั ฒ นาเส้ น ทางการเดิ น เรื อ
เฟอร์รฝี่ ง่ั อ่าวไทย 5 เส้นทาง เพิม่ สถานีเรือในแม่นำ�้
เจ้าพระยา 8 แห่ง
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เชื่อมโครงข่ายการเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าหลากสี
รัฐบาลได้มีการผลักดันระบบขนส่งสาธารณะ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเชือ่ มโยง
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงแก้ไขปัญหารถติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อความ
ยั่งยืนในอนาคต โดยได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน ซึ่งในช่วงปี 2557-ปัจจุบัน รัฐบาลได้ลงทุน
เรือ่ งรถไฟฟ้าหลากสีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไปแล้ ว กว่ า 8.74 แสนล้ า นบาท โดยปั จ จุ บั น
โครงการอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง 70% โครงการอยู่
ระหว่างการพิจารณา 19% และเปิดให้บริการแล้ว
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โครงขายระบบขนสงมวลชนทางรางในกร�งเทพมหานครและปริมณฑล
BANGKOK AND VICINITY RAIL TRANSIT NETWORK
ม.ธรรมศาสตร

Thammasat University

เชียงราก

Chiang Rak

ม.กร�งเทพ

Bangkok University

คลองหนึ่ง

Khlong Nueng

ทัง้ นี้ ส�ำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าทีจ่ ะเปิดให้บริการพิม่
เติ ม ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ เ ป็ น รถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน                 
ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน
แบริ่ง – สมุทรปราการ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน
ช่วงหมอชิต – คูคต, รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วง
หัวล�ำโพง - บางแค / บางซื่อ – ท่าพระ, รถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี, รถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี, รถไฟฟ้าสาย            
สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน - ราษฎ์บูรณะ, รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
ตลิง่ ชัน - ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ, รถไฟฟ้าสายน�ำ้ ตาล ช่วง
แคราย - บึงกุ่ม
ส่วนระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ได้แก่ รถไฟฟ้า
สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – รังสิต, รถไฟฟ้าสาย        
สีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน, รถไฟฟ้าสาย       
สีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – หัวล�ำโพง, รถไฟฟ้าสาย    
สีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – หัวหมาก, รถไฟฟ้าสาย     
สีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน ศาลายา / ตลิ่งชัน – ศิริราช
ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเพิ่มเติม 2
สาย ระยะทาง 24 กิโลเมตร คือ สายสีม่วง เตาปูนบางใหญ่ และสายสีเขียว แบริ่ง-ส�ำโรง อีกทั้งได้มี
การทดลองเดิ นรถไฟฟ้ า สายสีเขีย ว ช่ว งแบริ่งสมุทรปราการ และรัฐบาลยังได้เร่งรัดก่อสร้าง
รถไฟฟ้า 7 สาย ระยะทาง 169.9 กิโลเมตร เช่น
สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต สายสีชมพูแคราย-มีนบุรี
นอกจากนี้ ยังเตรียมประกวดราคาอีก 3 สาย เพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ 3 โครงการ รวมระยะทาง
92.2 กิโลเมตร
อย่ า งไรก็ ต าม ประมาณปี 2568 หาก
โครงการรถไฟฟ้ า ทั้ ง 10 เส้ น ทางแล้ ว เสร็ จ จะ       
เชื่ อ มโยงการเดิ น ทางเป็ น โครงข่ า ย เดี ย วกั น            
ทั้งระบบ ท�ำให้คนในเมืองและนอกเมืองเดินทาง
แบบไร้รอยต่อ และคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากถึง 5
ล้านคนต่อวัน

คูคต

คลองสาม

Khu Khot

รังสิต

Rangsit

หลักหก (ม.รังสิต)

คลองสี่

Khlong 3

คลองหา

Khlong 4

วงแหวนรอบนอกตะวันออก

Khlong 5

Eastern Outer Ring Road

แยก คปอ.

Lak Hok (Rangsit University)

Yaek Kor Por Aor

พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ

Royal Thai Air Force Museum

ดอนเมือง

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Bhumibol Adulyadej Hospital

Don Mueang

สะพานใหม

Saphan Mai

การเคหะ

MT-02

สายหยุด

Kan Kheha

Sai Yud

พหลโยธิน 59

MT-01
เลี่ยงเมืองปากเกร็ด

วัดพระศรีมหาธาตุ

ลาดปลาเคา

Wat Phra Si Maha That

Rajabhat Phranakhon

มัยลาภ

Lat Pla Khao

Ram Inthra 40

รามอินทรา 31

Ram Inthra 3

Lak Si

รามอินทรา 40

Maiyalap

รามอินทรา 3

หลักสี่

Government Complex

Si Rat

ปากเกร็ด

ราชภัฏพระนคร

TOT

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

ศรีรัช

Chaeng Watthana – Pak Kret 28

ที�อที

Chaeng Watthana 14

Muang Thong Thani

แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 28

Phahonyothin 59

แจงวัฒนะ 14

เมืองทองธานี

Pak Kret Bypass

รามอินทรา 83

คูบอน

วัชรพล

Ram Inthra 31

Ram Inthra 83

Khu Bon

Vatcharaphol

กรมทหารราบที
่ 11
th

Pak Kret

วงแหวนตะวันออก

11 Infantry Regiment

กรมชลประทาน

ทุงสองหอง

Royal Irrigation Department

East Outer Ring Road

นวลจันทร

บางบัว

Thung Song Hong

Nuan Chan

Bang Bua

นพรัตนราชธานี

Nopparat Rajathanee

สามัคคี

Samakkhi

กรม�าไม

Royal Forest Department

สนามบินน้ำ

คลองบางไผ

Sanambin Nam

Khlong Bang Phai

ชินเขต

จ�ฬาเกษม

Khae Rai

ตลาดบางใหญ

บางพลู

บางรักนอยทาอิฐ

สามแยกบางใหญ

สะพานพระนั�งเกลา

Bang Rak Noi Tha It

บางรักใหญ

Sam Yaek Bang Yai

บางกระสอ

ไทรมา

Bang Rak Yai

บางเขน

Yaek Nonthaburi 1

Wat Samian Nari

พหลโยธิน 24

~300 เมตร

หาแยกลาดพราว

~350 เมตร

ศาลายา

กาญจนาภิเษก

Sala Ya

Meters

ศาลาธรรมสพน

ฉลองรัช

Lat Phrao 101

ศูนยวัฒนธรรมฯ
ประชาสงเคราะห

บางกะ�

วัดพระราม 9

ศรีบูรพา

หัวหมาก

Si Burapha

Hua Mak

ลำสาลี

กกท.

Ramkhamhaeng 12

Lam Sali

SAT

ศรีกรีฑา

พระราม 9

ราชปรารภ

Phayathai

ม.รามคำแหง

Ramkhamhaeng Univ.

รามคำแหง 12

MRTA

Khlong Ban Ma

Si Kritha

Phra Ram 9

Victory Monument

พญาไท

รามคำแหง

มักกะสัน

Ratchaprarop

สัมมากร

Sammakon

คลองบานมา

Bang Kapi

Wat Phra Ram 9

รฟม.

รางน้ำ

Rang Nam

อนุสาวรียชัยฯ
Ratchawithi

สนามกีฬาคลองจั�น

Khlong Chan Stadium

Thailand Cultural Centre

ดินแดง

Sanam Pao

สิรินธร

Rat Phatthana

นอมเกลา

Nom Klao

ลาดพราว 101

Nawa Si

Din Daeng Pracha Songkhro

สนามเ�า

ราชวิถี

ราษฎรพัฒนา

Nawamin Phirom

Mahat Thai

นวศรี

อารีย
Ari

Si Yan

นวมินทรภิรมย

มหาดไทย

Chalong Rat

Si Wara

หวยขวาง

Huai Khwang

Sena Ruam

สามเสน

Sam Sen

ศรียาน

Vajira Hospital

Ban Chim Phli

Min Phattana

ศรีวรา

สุทธิสาร

เสนารวม

กำแพงเพชร

Kamphaeng Phet

รัฐสภา

Parliament Complex

วชิรพยาบาล

บานฉิมพลี

Sala Thammasop

Kheha Ramkhamhaeng

มีนพัฒนา

Lat Phrao 83

Sutthisan

Saphan Khwai

Bang Phlat

~850 เมตร

Kanchanaphisek

เคหะรามคำแหง

Inthararak

ลาดพราว 83

Lat Phrao 71

Ratchadaphisek

หมอชิต

Mo Chit

สะพานควาย

Bang Pho

บางออ

ลาดพราว 71

Chok Chai 4

รัชดาภิเษก

Phahon Yothin

Bang Ao

บางพลัด

โชคชัย 4

Phawana

พหลโยธิน

สวนจตุจักร

Chatuchak Park

บางซื่อ

Bang Sue

บางโพ

Bang Kruai-EGAT

Suwinthawong

มีนบุรี

Min Buri

อินทรารักษ

สังคมสงเคราะห

Sangkhom Songkhro

ภาวนา

Lat Phrao
Meters

Ha Yaek Lat Phrao

Chatuchak

เตาปูน

Tao Poon

สุวินทวงศ

Pho Kaew

ลาดพราว 87
Lat Phrao 87

YLEX-01

Meters

บางซอน

Bang Son

บางบำหร�

โพธิ์แกว

YLEX-02

จตุจักร

Min Buri Market

Yothin Phattana

ลาดพราว

วงศสวาง

Wong Sawang

ตลาดมีนบุรี

แยกนวมินทร

Yaek Nawamin

โยธินพัฒนา

Phahonyothin 24

Bang Bamru

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

Setthabut Bamphen

นวลจันทร

Nuan Chan

คลองลำเจียก

Khlong Lam Chiak

Ratchayothin

วัดเสมียนนารี

ตลิ�งชัน

Satri Witthaya 2 School

Sena Nikhom

Yaek Tiwanon

Taling Chan

บางชัน

Bang Chan

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

Lat Pla Khao

รัชโยธิน

แยกติวานนท

สะพานพระราม 6

ลาดปลาเคา

คลองลำเจียก

Khlong Lam Chiak

เสนานิคม

กระทรวงสาธารณสุข

Phra Ram 6 Bridge

Kaset Nawamin

Sena Niwet

Kasetsart Univ.

Ministry of Public Health

บางกรวย-กฟผ.

เกษตรนวมินทร

เสนานิเวศน

Khlong Bang Bua

ม.เกษตรศาสตร

Bang Khen

Nonthaburi Civic Center

แยกนนทบุรี 1

Sai Ma

Meters

ศูนยราชการนนทบุรี

Bang Kraso

Phra Nang Klao Bridge

คลองบางบัว

~250 เมตร

Kasetsart Univ. Gate 2

คลองลาดยาว

Khlong Lat Yao

Talad Bang Yai
Bang Phlu

ม.เกษตรศาสตร ประตู 2

Chinnakhet

Chula Kasem

แคราย

หัวหมาก

Ramkhamhaeng

Makkasan

บานทับชาง

Hua Mak

ลาดกระบัง

Ban Thap Chang

Lat Krabang

Sirindhorn

หอสมุดแหงชาติ

บรมราชชนนี

เพชรบุรี

National Library

Borommarajajonani

บางยี่ขัน

Yommarat

บางขุนพรหม

Taling Chan Floating Market

อินทราวาส

ศิริราช

จรัลสนิทวงศ

Siriraj

Charan Sanitwong

ผาน�า

Phan Fa

บางขุนนนท

บางพรม

Bang Khun Non

สนามหลวง

Sanam Luang

สามยอด

วัดมังกร

สนามไชย

ทวีวัฒนา

หลักสอง

Thawi Watthana

Phutthamonthon Sai 4

ภาษีเจริญ

Lak Song

ทาพระ

บางไผ

บางหวา

Phasi Charoen

Memorial Bridge

ตลาดพลู

Meters

ตลาดพลู

Taksin

Talat Phlu

จอมทอง

บางบอน

โครงการ / Project

Bang Bon

รางสะแก

Sakae- บางแค
สายสีน้ำเงินสวนตอขยาย ชวงหัวRang
ลำโพง

Blue Line Extension (Hua Lamphong
- Bang Khae)
รางโพธื์
Rang Pho

สายสีเขียวสวนตอขยายสามแยก
ชวงหมอชิต - หาแยกลาดพราว
Sam Yaek
Green Line Extension (Mo
Chit - Ha Yaek Lat Phrao)

พรมแดน

Daenชวงเตาปูน - ทาพระ
สายสีน้ำเงินสวนตอPhrom
ขยาย

Blue Line Extension
ทุงสีทอง (Tao Poon - Tha Phra)
Thung Si Thong

สายสีเขียบางน้
วสวำจืนต
ด อขยาย ชวงหาแยกลาดพราว - คูคต

Green Line Extension (Ha Yeak Lat Phrao - Khu Khot)
Bang Nam Chuet

คอกควาย

Khok
Khwaiชวงกร�งธนบุรี - คลองสาน
สายสี
ทอง

บาGold
นขอม

Ban Khom

มหาชัย

Line (Krung Thon Buri - Khlong San)

สายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ - รังสิต

Dark Red Line (Bang Sue - Rangsit)

Maha Chai

สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - ตลิ�งชัน

Light Red Line (Bang Sue - Taling Chan)

สายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สำโรง

Yellow Line (Lat Phrao - Samrong)

สายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี

Pink Line (Khae Rai - Min Buri)

สายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี

Orange Line (Thaliand Cultural Centre - Min Buri)

คาดวาจะเ�ดบริการ

2562 / 2019
2562 / 2019
2563 / 2020
2563 / 2020
2563 / 2020
2564 / 2021
2564 / 2021
2564 / 2021
2564 / 2021
2566 / 2023

Srinagarindra 38

Meters

เกษมราษฎร
ม.กร�งเทพ

Bangkok Univ.

วงเวียนใหญ

กร�งธนบุรี

Wongwian Yai

South Suvarnabhumi

On Nut

สวนหลวง ร.9

Suan Luang Ro 9

บางจาก

Ban Kluai Tai

Bang Chak

Ratchada-Naradhiwas

บางนา

Bang Na

~850 เมตร
บางนา

Yannawa

บางนา-ตราด 17

Si iam

Bangna-Trad 17

ประภามนตรี

Phra Ram 3

คลองภูมิ

Khlong Phum

สะพานพระราม 9

บางปะแกว

Phra Ram 9 Bridge

Bang Pakaew

บางแกว

วัดสลุต

Bang Kaeo

บางนา-ตราด กม.6

Bangna-Trad 25

Bangna-Trad Km.6

Wat Salud

กาญจนาภิเษก

Kanchanapisek

กิ�งแกว

King Kaeo

ศรีลาซาล

Si La Salle

แบริ�ง

ศรีแบริ�ง

Si Bearing

ศรีเทพา

สำโรง

Si Thepha

Samrong

ทิพวัล

ปูเจา

ศรีดาน

Thipphawan

Si Dan

Pu Chao

คลองดาน

Khlong Dan

สาธ�ประดิษฐ

บางปะกอก

Thana City

เปรมฤทัย

Pream Rhutai

บางนา-ตราด 25

Praphamontri

Meters

Bearing

พระราม 3

เจริญกร�ง

Charoen Krung

เจริญราษฎร

Krirk University

ศรีเอี่ยม

Meters

Bang Na

~900 เมตร

ยานนาวา

Charoen Rat

ม.เกริก

ศรีอ�ดม

Si Udom

ธนาซิตี้

รัชดา-นราธิวาส

Krung Thon Buri

สำเหร

ดาวคะนอง

Dao Khanong

สุวรรณภูมิ�ต

ออนนุช
บานกลวยใต

อ�ดมสุข

Nang Linchi

Sam Re

Chom Thong

วัดไทร

Suvarnabhumi APM System

ศรีนครินทร 38

Phra Khanong

~300 เมตร

Udom Suk

นางลิ�นจี่

Suksa Wittaya

สุรศักดิ์

Surasak

สะพานตากสิน

Saphan Taksin

Wat Sai

Wat Sing

พระโขนง

QSNCC

พระราม 4

Phra Ram 4

Punnawithi
Naradhiwas

ศึกษาวิทยา

เจริญนคร

Charoen Nakhon

ระบบขนสงมวลชนภายในทาอากาศยาน

Si Nut

Kasem Rat

นราธิวาสฯ

คลองสาน
Klong San

วัดสิงห
โครงการที่กำลังกอสราง / Under Construction
Projects

ศรีนุช

เอกมัย

Ekkamai

ปุณณวิถี

Chong Nonsi

ประชาธิปก

Prajadhipok

วงเวียนใหญ
Wongwian Yai

ตากสิน

คลองเตย

Khlong Toei

งามดูพลี

Kalantan

ทองหลอ
Thong Lo

ชองนนทรี

~400 เมตร

Pho Nimit

Meters

สุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi

กลันตัน

ทองหลอ 10
Thong Lo 10

พรอมพงษ

Phrom Phong

ศูนยฯ สิริกิติ์
ลุมพินี

Lumpini
Sala Daeng

Ngam Duphli

โพธิ์นิมิตร

~300 เมตร

Asok

Suan Phlu

Talat Phlu

ว�ฒากาศ

Wutthakat

อโศก

สวนพลู
สะพานพุทธ

Bang Phai

Bang Wa

นานา

Nana

Ratchadamri

ศาลาแดง

Sam Yan

Itsaraphap

Meters

แจมจันทร

เพลินจิต

Phloen Chit

ราชดำริ

Silom

สามยาน

Wat Mangkon

ชิดลม

Chid Lom

อิสรภาพ

Tha Phra

Phetkasem 48

สีลม

Hua Lamphong

Charan 13

Sanamchai

พุทธมณฑล สาย 4

Siam

หัวลำโพง

Sam Yot

จรัญฯ 13

เพชรเกษม 48

Bang Khae

สยาม

National Stadium

Fai Chai

บางแวก

Bang Waek

บางแค

พุทธมณฑล สาย 2

Phutthamonthon Sai 2

สนามกีฬาแหงชาติ

~350 เมตร

Phatthanakan

Cham Chan

สุขุมวิท

Sukhumvit

ยศเส

Yot Se

อนุสาวรียประชาธิปไตย
Democracy Monument

ไฟฉาย

บางเชือกหนัง

Bang Chueak Nang

พุทธมณฑล สาย 3

Phutthamonthon Sai 3

ประตูน้ำ
Ratchathewi

หลานหลวง

Lan Luang

Phetchaburi-Thong Lo

Pratu Nam

ราชเทวี

Bang Khun Phrom

Intharawat

Bang Phrom

พัฒนาการ

เพชรบุรี-ทองหลอ

Phetchaburi

ยมราช

Bang Yi Khan

ตลาดน้ำตลิ�งชัน

ชางเอราวัณ

Chang Erawan

Sathu Pradit

Bang Pakok

โรงเรียนนายเรือ

Royal Thai Naval Academy

สะพานพระราม 9

Phra Ram 9 Bridge

ปากน้ำ

Pak Nam

ราษฎรบูรณะ
Rat Burana

ศรีนครินทร

พระประแดง

Srinagarindra

Phra Pradaeng

คร�ใน

Khru Nai

แพรกษา

Phraek Sa

สายลวด
Sai Luat

เคหะฯ

Kheha

สวางคนิวาส

เมืองโบราณ

บางปู

Ancient City

Sawang Khaniwat

Bang Pu

ศรีจันทรประดิษฐ
Sichanpradit

ตำหร�

Tam Ru

สัญลักษณ / Legends
สถานีเชื่อมตอที่สามารถเปลี่ยนสายได�โดยไมตองออกจากระบบ
Interchange station with paid area transfer.

สถานีเชื่อมตอที่สามารถเปลี่ยนสายได�ในระยะไมเกิน 200 เมตร

Interchange station with walking distance within 200 meters.

สถานีเชื่อมตอที่มีระยะทางเปลี่ยนสายมากกวา 200 เมตร
~300 เมตร

Meters

Interchange station with walking distance more than 200 meters.

*ชื่อสถานีในโครงการที่ยังไม�ไดเ�ดใหบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ในอนาคต
*Station name for planned and under construction lines are subject to change.
Version 1.3 A-TH | 4 January 2019
Illustrated by Thanun Buranapong.

และทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือผลงานในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้การ
ด�ำเนินงานของ ‘พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ’ ที่ ห วั ง ขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ มี       
ขีดความสามารถสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น และน�ำพาให้ประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา:
http://www.thaigov.go.th
https://www.airports.go.th/th/content/328/2831.html
https://www.eeco.or.th/
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

กรณีศึกษา :
ระบบการก่อสร ้างทีโ่ ปร่งใสของ

นครพิเศษโซล ประเทศเกาหลี
s p ec i al REPORT

ตลอดระยะเวลาทีผ
่ า่ นมา ระบบ
การก่ อ สร้ า งในประเทศไทย
ถู ก มองว่ า เป็ น ระบบที่ มี ก าร
คอร์รัปชันในอันดับต้น ๆ เลย
ทีเดียว แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐ
หรือผูป
้ ระกอบการก่อสร้างจะพยายาม
พัฒนาระบบการทำ�งานหรือขัน
้ ตอนการ
ดำ�เนิ น งานให้ มี ค วามโปร่ ง ใสมากขึ้ น
โดยเฉพาะกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ด้านการก่อสร้าง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้
ดำ�เนินการพัฒนาระบบ e-Bidding
ขึ้นและบังคับใช้อย่างเข้ มงวดจริ งจั ง
ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็ตาม

ภาพของการคอร์รัปชันในวงการก่อสร้าง    
ยังคงถูกติดอยู่ในทัศนคติของหลาย ๆ ฝ่าย แต่      
เชื่ อ ว่ า ในอนาคตวงการก่ อ สร้ า งไทยจะมี ค วาม
โปร่งใสมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการ      
รายใหญ่ หรือผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการ   
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยระบบ e-Bidding เท่านั้น
ที่มีความกระตือรือร้นในการด�ำเนินงานก่อสร้าง    
ทุกกระบวนการขั้นตอนให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
หากจิ ต ส� ำ นึ ก ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง          
อย่ า งโปร่ ง ใสก� ำ ลั ง ได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ไปสู ่ ก ลุ ่ ม            
ผู ้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก อย่ า ง        
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐได้ก�ำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ออกมาบังคับใช้ เพื่อสร้างสร้างการแข่งขัน
ที่ เ ป็ น ธรรม ก� ำ หนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล                    
รายละเอียดโครงการทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริม่ โครงการ

ขั้ น ตอนการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
การน�ำเสนอขออนุมตั โิ ครงการ การด�ำเนินงาน การ
ติดตาม ตลอดจนการประเมินผลโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส  
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประกวดราคา
ทุกโครงการ โดยมีการแสดงข้อมูลของโครงการ      
ทุกขั้นตอนว่าผู้ใด หน่วยงานใดเป็นผู้ริเริ่มโครงการ
และผู้ด�ำเนินโครงการ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
โครงการก่อสร้าง เป็นต้น
ทั้งนี้ ปมปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันในวงการ
ก่อสร้างไทยคงไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันทีทันใด
หากต้องใช้ระยะเวลา เช่นเดียวกับสุภาษิตที่ว่า…
“กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว”
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ประเด็นปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันในวงการ
ก่อสร้างไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ประเทศอื่น ๆ ก็มีความบอบช�้ำจากปัญหาการ
คอร์รัปชันเช่นกัน และหลาย ๆ ประเทศก็ก้าวผ่าน
ปั ญ หาการคอร์ รั ป ชั น สู ่ ค วามโปร่ ง ใสได้ อ ย่ า ง             
น่าสนใจ นครพิเศษโซล ประเทศเกาหลี คือ หนึ่งใน
กรณีศึกษาที่นับเป็นความส�ำเร็จของประเทศก�ำลัง
พัฒนาที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่ง  
     เนื่องจากวิถีการพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่ ง ไ ด ้ รั บ ค ว า ม บ อ บ ช�้ ำ อ ย ่ า ง ห นั ก จ า ก
สงครามกลางเมือง แต่กลับพลิกฟื้นกลายเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่พัฒนามากที่สุดของโลกได้อย่างน่าทึ่ง
สิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน ก็คอื เมือ่ ประเทศเกาหลีได้
เร่งรัดพัฒนาประเทศท�ำให้การก่อสร้างในประเทศ

Focus

มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็
น�ำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็น      
โศกนาฏกรรมทีม่ สี าเหตุมาจากการคอร์รปั ชัน อาทิ
เช่น โศกนาฏกรรมจากการพังทลายของสะพานซงสึ
(Seongsu) ที่กรุงโซลในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งท�ำให้
เกิดความสูญเสียประมาณ 50 ชีวติ ต่อมาในปี พ.ศ.
2538 ได้เกิดเหตุการณ์ห้างสรรพสินค้าแซมปุง
(Sampoong) ถล่ม มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า
1,500 คน ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ก ลายเป็ น          
จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ที่ ขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศเกาหลี

ด�ำเนินมาตรการปราบปรามการคอร์รัปชันอย่าง
จริงจัง
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้มกี ารตรากฎหมายพิเศษ
เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้าง
สาธารณะและการก่อตั้งองค์การความปลอดภัย
โครงสร้างพื้นฐานแห่งเกาหลี เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาคารเสือ่ มสภาพ ตลอดจนงานซ่อมแซม
และเสริมแรงให้กับอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ดังนั้น นครพิเศษโซล ประเทศเกาหลีจึง
ได้พยายามหาวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกัน
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การปฏิ บั ติ ง านก่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพต�่ ำ ในวงการ
อุตสาหกรรม และในที่สุดก็ได้ตัดสินใจใช้มาตรการ
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ด้ ว ยระบบก่ อ สร้ า งโปร่ ง ใส
(Clean Construction System : CCS) ซึ่ง
เป็ น ซอฟต์ แวร์ ที่ ร ายงานความคื บ หน้ า ในการ
ก่อสร้างทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์
เบื้องต้นนครพิเศษโซลได้มีมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่บังคับใช้อย่างจริงจัง อาทิ การน�ำระบบ
สื่อสารออนไลน์มาใช้ส�ำหรับติดต่อราชการเพื่อ
ป้องกันและลดโอกาสการเกิดคอร์รปั ชันและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน และการพัฒนาระบบ
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eBIDING

eBIDING

ประเมิ น คุ ณ ภาพของบริ ก ารสาธารณะและการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการอย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกที่นครพิเศษโซล
ประเทศเกาหลี ได้ เริ่ ม น� ำ ระบบข้ อ มู ล บริ ห าร
โครงการ (One-PMIS) มาใช้ เพื่อท�ำให้การบริหาร
งานโครงการก่อสร้างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานซอฟต์แวร์สามารถ
ตรวจสอบสถานภาพของวัสดุก่อสร้าง คนงานและ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ได้ตลอดเวลา ทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
ก่อสร้างต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง
การออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจนขั้นตอนการ
บ�ำรุงรักษา
วางแผนก่อนลงมือดำ�เนินงานก่อสร้าง
ก่อนเริ่มงานก่อสร้างจริง จ�ำเป็นต้องมีการ
ประเมินรูปการธุรกิจและเตรียมร่างโครงการ โดย
การพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความจ�ำเป็นของ
โครงการ การเชื่อมโยงกับแผน การบริหารจัดการ
เมือง ตลอดจนแผนและกฎหมายของรัฐที่เกี่ยว     

ข้องอื่น ๆ ความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ รวมถึงสภาพ
ของสถานทีต่ ง้ั (ลักษณะภายนอกและภายใน) ขนาด
และงบประมาณการค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับผลที่
คาดการณ์ไว้ ซึง่ การพัฒนาโครงการจริงบนพืน้ ฐาน
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ที่ มี ก ารประเมิ น อย่ า ง
ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ การเงิ น และ
เทคนิค เช่นเดียวกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ขั้นตอนการวางแผน รวมถึงพัฒนาการ
ของแผนบริหารจัดการโครงการและการวิเคราะห์
เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ก่อนการจัดสรรงบประมาณ
การก่อสร้าง จ�ำเป็นต้องมีการประเมินผลข้อเสนอ
การลงทุนในแต่ละส่วนของโครงการอย่างละเอียด
รวมถึงประเมินความซ�้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การ
ประสานกับแผนพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับชาติ
และระดับย่อยลงมา ซึง่ จะช่วยรับรองว่าโครงการที่
ลงทุนเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ  

ออกแบบและประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
การด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า งที่ น ครพิ เ ศษโซล
ประเทศเกาหลีจะด�ำเนินการออกแบบเบือ้ งต้น โดย
ศึกษาความเป็นไปได้ แผนขัน้ พืน้ ฐาน และแบบร่าง
หรือข้อก�ำหนดเฉพาะ ซึง่ สามารถแสดงถึงทางเลือก
ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด การวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบ
เปรียบเทียบเบื้องต้น เพราะการออกแบบเบื้องต้น
จะเป็นการออกแบบทีส่ ง่ เพือ่ การขออนุมตั อิ ย่างเป็น
ทางการ ส�ำหรับการด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการ
ต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ ยังถือเป็นการรวบรวมข้อมูล
ทางเทคนิ ค ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การออกแบบ                  
รายละเอี ย ด เช่ น มาตรฐานการออกแบบและ
เงื่อนไขการออกแบบ งบการด�ำเนินงานก่อสร้าง
เป็นต้น
ในขั้ น ตอนการออกแบบ นครพิ เ ศษโซล         
ยังมีหน้าที่ในการประเมินผลกระทบ เพื่อวิเคราะห์
ถึงแนวโน้มหรือผลกระทบของการก่อสร้าง ตลอดจน
ความปลอดภั ย ของการจราจรในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ      
ผลกระทบ ก่อนที่จะวางมาตรการปรับปรุงการ
จราจร เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน          
ก็ตอ้ งมีการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมก่อน
ที่จะมีการจัดตั้งแผนธุรกิจก่อสร้าง
ขั้นตอนการก่อสร้าง
ต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์แห่งเกาหลี
โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ทนี่ ครพิเศษโซลได้
ด�ำเนินการมีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น
ถนนทางรถไฟ และสะพาน ซึ่งมักจะมาพร้อมกับ
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ความขั ด แย้ ง ทางทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คล ในกรณี       
ดังกล่าว นครโซลจะด�ำเนินการเจรจาที่จ�ำเป็นกับ
เจ้าของทีด่ นิ และ/หรือใช้ขนั้ ตอนทางกฎหมายเพือ่
ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จ�ำเป็น โดยการแลกเปลี่ยน
ด้วยเงินชดเชยที่เหมาะสม
ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จะต้องรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ส�ำหรับการก่อสร้างจริง โดย
รัฐบาลจะรับผิดชอบในการพิจารณาประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งขึ้นกับการออกแบบการท�ำงานของ
โครงการ ก่ อ นที่ จ ะวางค� ำ สั่ ง โครงการจริ ง ต้ อ ง
ท�ำการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อแยกแยะและ
ป้องกันประมาณการค่าใช้จา่ ยทีส่ งู เกินไปทีอ่ าจเกิด
ขึ้น ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างแบบร่างที่
ออกแบบและปริมาณ ข้อผิดพลาดจากการค�ำนวณ
ราคาต่อหน่วย หรือการประมาณที่สูงเกินไปของ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นอาศัยกลไกการพิจารณาก่อนการ
สัง่ นี้ ราคาโดยประมาณมักจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 8-10%
หรือต�่ำกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายเดิม
หลังการสัง่ ด�ำเนินโครงการ การจัดซือ้ จัดจ้าง
จะด� ำ เนิ น การผ่ า นระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
อิเล็กทรอนิกส์แห่งเกาหลี ซึ่งจะมีการเสนอราคา
และการคัดเลือกข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
โดยระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
เกาหลีจะใช้กับทุกโครงการก่อสร้างของนครพิเศษ
โซล ซึง่ ไม่เพียงเป็นการเพิม่ ความโปร่งใสของการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระบวนการท�ำสัญญาของ
โซลเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยลดภาระงานของผูจ้ ดั การฝ่าย
สัญญา และผูช้ นะการแข่งขันประกวดราคาจะได้ทำ�
สัญญาหลังผ่านกระบวนการคัดกรอง/การประเมิน
ทั้งนี้ ขึ้นกับเกณฑ์คุณสมบัติบางประการ เช่น ขีด
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ความสามารถในการด� ำ เนิ น งานโครงการ ก่อสร้างแต่ละประเภท ซึง่ ความรับผิดตามกฎหมาย
ประวัติการด�ำเนินการ และ ความน่าเชื่อถือของ เหล่านี้ ผู้รับเหมาจะต้องได้รับหนังสือรับประกัน
จากองค์กรรับประกันการซ่อมแซมและส่งต่อไปยัง
บริษัท เป็นต้น
หน่วยงานสั่งการ
กรณีทมี่ กี ารซ่อมแซม ผูร้ บั เหมาต้องช�ำระเงิน
ต้องประเมินผลการก่อสร้าง
ให้แก่หน่วยงานสั่งการ (เช่น นครโซล) โดยค�ำนวณ
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ นักพัฒนา ดังนี้ “จ�ำนวนเงินตามสัญญา” คูณกับ”อัตราเงินฝาก
จะเข้าท�ำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย และท�ำการ ส�ำหรับการด�ำเนินการซ่อมแซม” ตามที่ระบุไว้ใน
ประเมินอย่างละเอียดว่างานทีแ่ ล้วเสร็จตรงกับแบบ สัญญา
หากผูร้ บั เหมาได้รบั การร้องขอโดยหน่วยงาน
ร่างสุดท้ายและตอบสนองข้อตกลงตามสัญญาทุก
ประการหรือไม่ หากการประเมินผลสรุปว่า งาน สั่ ง การให้ ท� ำ การซ่ อ มแซมตามเงื่ อ นไขของการ
ส�ำเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ นักพัฒนาจะช�ำระเงิน ประกันความผิดพลาด แต่มิได้ (หรือปฏิบัติไม่ได้)
ปฏิบตั ติ ามการร้องขอ จ�ำนวนเงินเดียวกันจากบัญชี
ที่เหลือ (งวดสุดท้าย)
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมเทคโนโลยี เงินฝากส�ำหรับการด�ำเนินการการซ่อมแซมจะโอน
การก่อสร้างของเกาหลี นักพัฒนาการก่อสร้างใน กลับไปยังสินทรัพย์ของนครโซล พร้อมด้วยหนังสือ
ประเทศเกาหลีจะต้องท�ำ  “การประเมินผลการ รับประกันจากองค์กรรับประกันการซ่อมแซม โซล
ก่อสร้าง” ส�ำหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่า ยังสามารถส่งค�ำขอการซ่อมแซมกับองค์กรดังกล่าว
10 พันล้านวอน ณ ขณะที่ความคืบหน้าของการ ได้โดยตรง
ตามพระราชบัญญัตพิ เิ ศษของเกาหลีวา่ ด้วย
ก่อสร้างเข้าถึง 90% จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของ
ปีถัดไปที่โครงการแล้วเสร็จ โดยผลการประเมิน        การควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้างสาธารณะ
จะส่งไปยังกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และ การตรวจสอบความปลอดภั ย ตามปกติ จ ะต้ อ ง
การขนส่งของเกาหลี ซึ่งจะจัดการรายงานการ ด�ำเนินการในระหว่างขั้นตอนการบ�ำรุงรักษาหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ การตรวจสอบความปลอดภัย
ประเมินผลโครงการก่อสร้างในประเทศทั้งหมด
แบ่งออกเป็น “การตรวจสอบโดยละเอียด” และ
“การตรวจสอบความปลอดภัยโดยละเอียด” ล�ำดับ
ระบุระยะเวลารับประกัน
เวลาเฉพาะของการตรวจสอบความปลอดภัยจะ      
ความผิดพลาด
สัญญาโครงการก่อสร้างของโซล ระบุระยะ ขึน้ อยูก่ บั ระดับความปลอดภัยในสภาพปัจจุบนั ของ
เวลาการรับประกันความผิดพลาด (ส�ำหรับการ สถานที่
ซ่อมแซมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ) นอกจากนี้
กฎหมายสั ญ ญาแห่ ง ชาติ ข องเกาหลี จ ะระบุ ถึ ง
เงื่อนไขการรับประกันความผิดพลาดส�ำหรับการ
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ต้องตรวจสอบความปลอดภัย
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ในปีที่ผ่านมา ประเทศเกาหลีตระหนักถึง
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ขนาดและความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของสถานที่
ก่อสร้าง โซลจึงให้ความสนใจหลักกับการเสริมสร้าง
การบริหารความปลอดภัยของเครื่องจักรที่ใช้ใน
สถานที่ก่อสร้าง ในบริบทนี้ โซลสร้างเมนูเฉพาะ
ส�ำหรับ “การตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องจักร
ที่ใช้ในการก่อสร้าง” เพื่อรับรองถึงประสิทธิภาพ
และการบริ ห ารความปลอดภั ย อย่ า งเป็ น ระบบ      
ยิง่ ขึน้ ของเครือ่ งจักรก่อสร้างหลักทีน่ ำ� ไปใช้ทสี่ ถาน
ที่ตั้งโครงการ
ด้วยคุณสมบัตินี้ นครพิเศษโซลจึงก�ำหนดให้
ผู้รับเหมา (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง) ลงทะเบียนใน
ระบบ One-PMIS ด้วยข้อมูลพืน้ ฐานของเครือ่ งจักร
ก่อสร้างที่น�ำไปใช้ในสถานที่ตั้ง นอกจากนี้ ยัง
ก�ำหนดให้ผู้รับเหมาและหัวหน้างานจัดการตรวจ
สอบประวัตคิ วามปลอดภัยเครือ่ งจักรก่อสร้างแต่ละ
เครื่องตลอดการใช้งานอย่างจริงจัง เมื่อเครื่องจักร
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้ามใช้งาน
กับสถานที่ตั้งโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อตอบสนอง
ข้อก�ำหนดเรือ่ งการบริหารความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวด
ผู้รับเหมาของโซลยังต้องมั่นใจว่า พวกตนได้รับ
บันทึกอย่างเป็นทางการ
ส�ำหรับความปลอดภัยและการบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรหลักซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยระดับชาติ ทั้งก่อนและ
ตลอดการใช้งานที่สถานที่ก่อสร้างของโซล ในกรณี
ที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งจั ก รออกจากสถานที่
ก่อสร้างทีก่ ำ� หนดส�ำหรับการใช้งาน เพือ่ น�ำไปใช้ยงั
สถานที่ก่อสร้างอื่นในระยะเวลาหนึ่ง ผู้รับเหมา       
จะต้องได้รบั บันทึกตรวจสอบความปลอดภัยอีกครัง้
เพือ่ การน�ำเครือ่ งจักรกลับไปใช้ยงั สถานทีต่ งั้ อีกครัง้
ผู้รับเหมายังต้องพร้อมเสมอที่จะรับการตรวจสอบ
เครื่องจักรโดยหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัย
ตลอดการด�ำเนินงานก่อสร้าง

ถอดบทเรียนสำ�คัญ เรียนรูจ
้ ากเกาหลี
อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของเกาหลีแสดง
ให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไป ระบบการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยเทคนิคการแก้ปัญหา
สามารถลดความเสีย่ งและเปลีย่ นแปลงทัศนคติพนื้
ฐานของมนุษย์ได้
ตัวอย่างมาตรการส�ำคัญ เช่น ระบบก่อสร้าง
โปร่งใสของโซลอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส และความน่าเชื่อถือต่อการบริหารจัดการ
การก่อสร้างภาครัฐ อันจะน�ำไปสู่ความปลอดภัย      
ในการป้องกันการทุจริตยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการมี
ส่วนร่วมและความไว้วางใจต่อภาครัฐ
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสจะช่วย
ลดความขัดแย้งในสังคม ทัง้ ภาครัฐและภาคประชา
สังคมในเกาหลียอมรับว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสมีสว่ นเป็นอย่างมากในการลดความเสียหาย
อันเกิดจากความขัดแย้งทางสังคม
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ขณะเดียวกัน ข้อมูลแบบเรียลไทม์ยงั ถือเป็น
กุญแจส�ำคัญ ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด รวมทัง้ บริษทั
ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ผู ้ รั บ เหมา หั ว หน้ า งาน            
และผู ้ รั บ เหมาช่ ว งต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล ร่ ว มกั น แบบ        
Composition  ได้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การแบ่ ง ปั น
เอกสารและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ที่ ใช้ ใ นสถานที่
ท�ำงาน การปรับเปลีย่ นการออกแบบ การจัดการใน
เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยตามเวลาจริง
อาจช่วยถอนรากความเสี่ยงจากการทุจริต
สร้างวัฒนธรรมต้นแบบ
เพื่อต่อต้านการทุจริตในงานก่อสร้าง
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนนัน้
ถื อ เป็ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมต้ น แบบส� ำ หรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในภาคการ
ก่ อ สร้ า ง เพราะเวลาจริ ง และการให้ ข ้ อ มู ล การ
ก่อสร้างทีถ่ กู ต้อง อาจสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการติ ด ตามกระบวนการบริ ห าร และสร้ า ง

Focus

วัฒนธรรมความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการ
บริหารโครงการก่อสร้าง โดยการที่ผู้เข้าร่วมทุกคน
ตระหนักว่าข้อมูลเปิดเผยสู่ประชาชน
เนื่องจากความท้าทายในตอนแรกเป็นเรื่อง
เจตจ�ำนงทีแ่ ข็งแกร่งทางการเมืองจ�ำเป็นต้องมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ว่าสิง่ ใดท�ำให้เกิดการทุจริตในการ
ก่อสร้าง และผลกระทบต่อประเทศและประชาชน
เจตจ�ำนงและความตัง้ ใจของผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจเป็น
กุญแจส�ำคัญในการก�ำหนดว่าหน่วยงานทั้งหมด     
จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงในสภาพ
แวดล้อมการท�ำงาน น�ำระบบการก่อสร้างโปร่งใส
มาใช้ได้อย่างไร
เมื่อมีการน�ำ  One-PMIS มาใช้ จ�ำเป็นต้อง
ท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เหมาะสม เนื่องจาก
ในแต่ละประเทศมีประเภทพฤติกรรมทุจริตในการ
ก่อสร้างแตกต่างกัน พฤติกรรมทุจริตอย่างเช่น การ
สมยอมในการเสนอราคา การใช้วัสดุที่ไม่ดีพอ และ
การจัดสรรวัสดุมีการเชื่อมโยงกับโครงสร้างเฉพาะ

ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของแต่ละประเทศ    
ดั ง นั้ น ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ โครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมของประเทศ และห่วงโซ่การทุจริตที่
ตามมา เป็นขั้นตอนแรกในการต่อสู้กับการทุจริต     
ในการก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ คือ การมองการณ์ไกลไปถึง
การสร้างแผนบริหารจัดการข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนจากจุดเริ่มต้น การด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพของระบบใหม่มีความส�ำคัญเทียบ
เท่ากับการน�ำระบบทางเทคนิคมาใช้เป็นครั้งแรก
หากไม่มากกว่า จากจุดเริม่ ต้น ผูก้ ำ� หนดนโยบายยัง
จ�ำเป็นต้องพัฒนาแผนการจัดตัง้ ทีย่ งั่ ยืนและปฏิบตั ิ
ได้จริง ส�ำหรับการแบ่งปันข้อมูลล่าสุดตามเวลาจริง
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องและการรักษาระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนส�ำหรับข้อมูลที่
เก็บไว้ หากปราศจากการวางแผนการจัดการข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพระบบการก่อสร้างโปร่งใสจะถูก
ปกคลุมด้วยข้อมูลที่ไม่มีการจัดการและไม่มีความ
สอดคล้ อ ง ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ร ะบบค่ อ ย ๆ เสื่ อ มไป
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เนื่องจากเป็นระบบการจัดการที่ไม่น่าไว้วางใจและ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
อาจกล่าวได้ มาตรการในการต่อสู้กับการ
คอร์รัปชั่นในการก่อสร้างที่ส�ำคัญ คือ การมอง
การณ์ไกลไปถึงการสร้างแผนบริหารจัดการข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืนจากจุดเริม่ ต้น โดย
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบใหม่มี
ความส�ำคัญเทียบเท่ากับการน�ำระบบทางเทคนิค
มาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งการพัฒนาประเทศเกาหลีได้
สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวข้ามปัญหาการคอร์รปั ชัน
ทีม่ คี วามโดดเด่น และเป็นแบบอย่างทีด่ ี โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งขณะนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกีย่ วข้องต่างก็ให้ความส�ำคัญในการยกระดับความ
โปร่งใส เพื่อท�ำให้ปัญหาการคอร์รัปชันในวงการ
ก่อสร้างไทยในอนาคตกลายเป็นศูนย์ได้ในที่สุด
Source :
https://bit.ly/2T8kAlp
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การก่อสร้างรถไฟฟ้า
1 6 ม.ค. 2562 มาแล้ว! รถไฟฟ้ารางเบา
ภูเก็ต รฟม. ซาวเสียงเอกชนและท้องถิน่
ร่วมลงทุน 3 หมืน่ ล. สัมปทาน 30 ปี การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ออก
ประกาศทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Market Sounding)
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ตาม
พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ
2556 จะจัดสัมมนาในวันที่ 8 ม.ค.2562 ที่
จ.ภูเก็ต และวันที่ 11 ม.ค. ที่กรุงเทพฯ ส�ำหรับ
โครงการนี้ รฟม. ใช้รูปแบบการลงทุน PPP Net 
Cost  โดยรัฐลงทุนในส่วนของการเวนคืนที่ดิน
ในแนวเส้นทางบริเวณสถานี ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง      
จุดจอดแล้วจร และในต�ำแหน่งทีจ่ ดั ให้เป็นสถานี
จ่ า ยไฟฟ้ า ย่ อ ยขั บ เคลื่ อ น ส่ ว นเอกชนลงทุ น
ก่ อ สร้ า งงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้ า และ
เครื่องกล ขบวนรถไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการ
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ำรุง โดยเอกชนจะได้รับ
ผลประโยชน์จากค่าโดยสารเป็นการตอบแทน
การลงทุนและแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ ตลอดระยะ
เวลาสัญญา 30 ปี (ที่มา: https://www.
prachachat.net/property/news274497?fbclid=IwAR3fl-W0agwRWKxyJjWUJS1AXFJ8LA1jkgyPv_jczwMzT9OMUVjHPtDuAXc)

2 14 ม.ค. 2562 คมนาคมเข้มไซต์สร้าง
รถไฟฟ้า-ตรวจสมรรถนะรถโดยสาร
สาธารณะรั บ มื อ ฝุ ่ น ละอองท่ ว มกทม.และ
ปริมณฑล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่ า การกระ ทรวงคมนาคม กล่ า วว่ า จาก
สถานการณ์ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่
กรุงเทพมห านครและปริมณฑล มีปริมาณเกิน
ค่ามาตรฐา นที่ก�ำหนดจนเริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
ประชาชน กระทรวงคมนาคมได้รว่ มด�ำเนินการ
แก้ ไขปั ญ ห าและบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงาน               
ทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญห าฝุ่นละอองดังกล่าวทันที ตามที่
ส� ำ นั ก งานน โยบายและแผนการขนส่ ง และ
จราจร (สนข.) เสนอ ดังนี้
1. หน่วยงานทีม่ โี ครงการก่อสร้าง อาทิ การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ผรู้ บั เหมาเข้มงวด
เรื่อ งฝุ่น ละอองจากการก่อสร้าง ล้างท�ำความ
สะอาดล้อรถขนดิน และทําความสะอาดไส้กรอง
รถบรรทุก เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง หรือ
หยุดกิจกรรมการก่อสร้างทีท่ าํ ให้เกิดฝุน่ ละออง
ชั่วคราวในวันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน
2. ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ ก ารก่ อ สร้ า งโครงการ
รถไฟฟ้ า ให้ รฟม. ด� ำ เนิ น การดู แ ลควบคุ ม
เครื่องจักร ไอเสีย ให้เป็นไปตามที่มาตรฐาน

ก�ำหนด คืนพืน้ ผิวจราจรให้มากทีส่ ดุ และล้างผิว
จราจรตามแนวพื้ น ที่ ก ่ อ สร้ า งทุ ก วั น จนกว่ า
ปัญหาฝุ่น ละอองในกรุงเทพฯ จะมีค ่า อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
3. ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมการ
ขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด แจ้ง         
ผู ้ ป ระกอบการรถโดยสารสาธารณะให้ ดู แ ล
สมรรถนะรถ ล้างเปลีย่ นไส้กรอง ตรวจสภาพรถ
ให้มั่นใจตามมาตรฐาน และห้ามรถโดยสาร ที่มี
ควันดําเกินมาตรฐานวิ่งโดยเด็ดขาด ส�ำหรับเรือ
โดยสารได้ให้กรมเจ้าท่า (จท.) ตรวจสอบการ
บ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือที่ให้บริการในคลอง
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
4. ให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้เครื่องยนต์
ดีเซลและรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้
พาหนะส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยการใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง
มวลชนสาธารณะ และมาตรการการใช้รถร่วม
กัน (car  pool) (ที่มา: https://www.
prachachat.net/property/news277887?fbclid=IwAR1dPkLQ-oox4hKOguweYyP4-DtSaspmt07StDfoGcbm32VerUWkRe9nSCc)
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มอเตอร์เวย์ และโครงข่ายถนน
3 4 ก.พ. 2562 บอร์ดไฟเขียว รฟม. เจรจา
บีทีเอส ลงทุนสายสีชมพู เข้าเมืองทอง
ธานี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการจัด
ระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบหลัก
การโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี จากสถานีศรีรัช เข้าไปที่
เมืองทองธานี ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร วงเงิน
3,300 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างส่วน         
ต่อขยายสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง ต่อ
ขยายเส้นทางไปตามถนนรัชดาภิเษก ไปเชือ่ มกับ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่คูคต ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร วงเงิน 3,700 ล้าน
บาท คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเห็นชอบ       
ในการด�ำเนินการเจรจากับเอกชนเพื่อต่อขยาย
เส้นทางรถไฟฟ้ากับทางการร่วมค้า BSR ทีม่ กี ลุม่
บีทีเอสถือหุ้นใหญ่ โดยแนวทางการเจรจาฝ่าย
เอกชนต้องเป็นผูล้ งทุนเองตัง้ แต่การศึกษาความ
เหมาะสม การก่ อ สร้ า ง การจั ด ท� ำ รายงาน      
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และค่าเวนคืนทีด่ นิ
เป็นต้น เบือ้ งต้นเอกชนได้เสนอจ่ายค่าเวนคืนให้
รฟม. เป็นผู้ใช้อ�ำนาจจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม
กฎหมายพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ซึ่งได้      
ข้อสรุปแล้วจะเสนอแนวทางดังกล่าวให้คณะ

กรรมการ รฟม. และคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (คณะ
กรรมการ PPP) (ที่ ม า: https://www.
naewna.com/business/393099?fbclid
=IwAR3nNlRDVB3AmQ5vP10NHPbOuqzH_h8ss_gDV_kbGQSQJgpsnKePziP5tFc)
1 29 ม.ค. 2562 กทม. ผุดโครงข่ายใหม่
1.7 หมื่นล้าน 6 เลน 20 กม. เชื่อม
สุขสวัสดิ์-เพชรเกษม-วงแหวนใต้ กทม. ทุ่มกว่า
1.7 หมื่นล้านตัดถนนสายใหม่ 6 เลน จาก
สุขสวัสดิ-์ เพชรเกษม-วงแหวนด้านใต้ ระยะทาง
20 กม. เติมเต็มโครงข่ายถนนสายหลักเชื่อม
กรุงเทพฯแนวเหนือ-ใต้ เปิดการพัฒนาพื้นที่      
ปิดล้อม ทะลวงรถติดย่านฝั่งธนบุรี เผยมีที่ดิน
แจ็กพอต 450 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1,431 หลัง ตั้ง
ค่าชดเชย 9.2 พันล้าน เตรียมของบประมาณ
ปี’63 ตะลุยเวนคืน ปีหน้าเปิดใช้ถนน 4 เลน      
โฉมใหม่ศาลาธรรมสพน์ ทางยกระดับและถนน
เชือ่ มต่อกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 2 (ทีม่ า:
https://www.prachachat.net/property/news-283416?fbclid=IwAR3ONW
71bLewrski7smb5Y47vg9qAWHjwz8z3BIcCgZ7sva6hEpeqxIJB88)

2

3

3

2 2 ก.พ. 2562 คมนาคมเล็งระดม 6 หมืน่
ล้าน สร้าง ‘มอเตอร์เวย์’ พร้อมทาง      
ยกระดับ นายอานนท์ เหลืองบริบรู ณ์ อธิบดีกรม
ทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผย
เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนไทยแลนด์    
ฟิ ว เจอร์ ฟ ั น ด์ (TFF) เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการ
ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายใหม่ ว่าขณะนี้
อยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการเสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
หากสามารถท�ำได้ตามแผน ทล. จะเริ่มด�ำเนินการ
จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินขึ้นมา
ศึกษาเรื่องเงื่อนไข ความได้เปรียบเสียเปรียบ
และข้อผูกมัดของกองทุน เป็นต้น โดยคาดว่า     
จะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน ส�ำหรับ
เส้นทางทีม่ ศี กั ยภาพด้านปริมาณจราจรเบือ้ งต้น
มองไว้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. โครงการทางยกระดับ
ศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
วงเงิ น ประมาณ 30,000 ล้ า นบาท และ                     
2. โครงการมอเตอร์ เ วย์ ช ่ ว งฉะเชิ ง เทรานครราชสีมา วงเงินประมาณ 20,000 -30,000
ล้านบาท มูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท
(ที่มา: https://www.naewna.com/bus
iness/392801?fbclid=IwAR3kL0QcqlM
BMZ_W-jEaeBG5zZH5w1BJkRcW1ZdfA3_DoUiQFLpKYN3Vn3k)
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โครงการรถไฟความเร็วสูง
1 9 ก.พ. 2562 “อาคม” ดูความคืบหน้า
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วง กลาง
ดง-ปางอโศก เร่งให้เสร็จ เม.ย.นี้ นายอาคม      
เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคมติ ด ตามความคื บ หน้ า งานก่ อ สร้ า ง
โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ในภู มิ ภ าค ช่ ว ง
กรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ
– นครราชสีมา) ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟ
กลางดง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง (ศูนย์
สร้างทาง) เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับ โดยได้เน้นย�ำ้ ให้ผรู้ บั ผิดชอบงาน
ก่อสร้างทดสอบตรวจสอบทุกงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และด�ำเนินโครงการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลา เตรียมแนวทางความพร้อมในการใช้
วัสดุก่อสร้างภายในประเทศมาปรับใช้ และให้
ด�ำเนินการฉีดพ่นน�ำ้ บริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเพือ่ ลด
การเกิดฝุ่นละออง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ

เรื่องอื่นๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการ
รถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกลางดง – ปางอโศก
ระยะทาง 3.5 ก.ม. มีความคืบหน้าเป็นล�ำดับ
โดยมีก�ำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน
2562 (ที่มา: https://www.prachachat.
net / p ro p erty / ne w s 288448?fbclid=IwAR1V9THnDp2WdiDlSMbxvcfwcg6ielFJvCMqzz4IkV_
mLVLlPKbp6sibsM)

1
1
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1 2 ม.ค. 2562 ด�ำเนินการปกติ! คน กทม.
ยัน “ทางเลียบเจ้าพระยา” ยังอยู่ แค่รอ
มท. อนุมัติ แหล่งข่าวจากศาลาว่าการ กทม.  
เปิดเผยว่า เนื่องจาก กทม. ด�ำเนินโครงการ        
ดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาล และทุกขั้นตอน     
จะต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากกระทรวง
มหาดไทย (มท.) ยืนยันว่าในส่วนของ กทม.ก็ยัง
ด�ำเนินการไปตามปกติ และไม่มีสัญญาณใด ๆ
ทีจ่ ะบ่งบอกว่ายกเลิกโครงการ โดย “ล่าสุด เมือ่
ช่วงปลายปี 2561 กทม. ได้เสนอ มท. ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการด้วยวิธีประกวดราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิดดิ้ง) ในสัญญาที่ 1
และ สัญญาที่ 3 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการ
อนุมัติลงมา ส่วนสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4       
อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ อย่างไรก็ตาม หากจะมี
การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีการแจ้ง
กทม. ตามขัน้ ตอนแน่นอน แต่ ณ เวลานีย้ งั ไม่ม”ี   
(ที่มา: https://www.prachachat.net/
property/news-273062?fbclid=IwAR1
3_95yN8A6sMXYgY6pLQJZU78BTTq0YOoXpty-nW9qRjC_XoOX84emG8k)
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การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
1 3 ม.ค. 2562 คจร. ไฟเขียว! แผนแม่บท
ขนส่ ง ทางราง M-Map2 นายสมคิ ด      
จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผย         
ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จั ด ระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้ ง ที่
1/2562 ว่า สรุปสาระส�ำคัญผลการประชุมได้
ดังนี้ คือ คจร. รับทราบผลการศึกษาการจัดท�ำ
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาแผนแม่บทระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดย
กระทรวงคมนาคมได้ ม อบหมายให้ สนข.
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศญี่ ปุ ่ น ผ่ า น
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan  International Cooperation 
Agency : JICA) ด�ำเนินการศึกษาแผนแม่บท
มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดทิศทางและแนวทาง
การพัฒนาแผน M-MAP 2 รวมทัง้ ปรับปรุงแบบ
จ�ำลองการเดินทางระดับกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (extended Bangkok Urban 
Model : eBUM) ส�ำหรับใช้วิเคราะห์และ      
คาดการณ์ปริมาณความต้องการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนเพื่อ
จั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งานระยะกลางและ       
ระยะยาว โดยมี พื้ น ที่ ศึ ก ษาครอบคลุ ม พื้ น ที่
จ.นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสงคราม มีวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างสังคม
การเดิ น ทางโดยระบบขนส่ ง สาธารณะ เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” (ที่มา:
http://www.thansettakij.com/content/369414?fbclid=IwAR19WLFtaWA
AjxXcswnMxcUnaweVXzeIUJSUGR8bU2ghEhhyDk7yzrjfzE)

2 19 ม.ค. 2562 คมนาคมเปิดใช้สะพาน
ข ้ า ม แ ล ะ อุ โ ม ง ค ์ ล อ ด ท า ง ร ถ ไ ฟ               
จ.ประจวบฯ เพิ่มความสะดวกหนุนรถไฟทางคู่
นายอาคม เติมพิท ยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสะพานข้าม
ทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทาง
รถไฟ กับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1021
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหน้า
ป้อม อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่าง
สมบูรณ์ ส่งผลให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
สั ญ จรของรถไฟและยานพาหนะบนถนน
ทางหลวงชนบท (ที่ ม า: https://www.
prachachat.net/property/news279880?fbclid=IwAR3yMGJ-7DOIju059qq3Sozs6mtG0eBJ42TpuDokGMq6Pri3idZONzlun3A)

3 23 ม.ค. 2562 ‘คณิศ’ ยัน 5 เมกะโปรเจ็กต์
อี อี ซี รั ฐ บาลใหม่ ถ อนการประมู ล         
ย้อนหลังไม่ได้ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค        
ตะวันออก (กพอ.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน ว่ า ที่ ป ระชุ ม           
ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน 5
โครงการหลักส�ำคัญในการพัฒนาเขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ อี อี ซี โดยทั้ ง 5
โครงการหลัก เอกชนยังเดินหน้าร่วมลงทุนได้
ตามเป้าหมาย และคาดว่าจะสามารถลงนาม      
ในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือน เม.ย. 2562  
(ทีม่ า: http://www.thansettakij.com/
content/378711?fbclid=IwAR2LDREp
SxA2q0PyWwi4VnGDcNrJP54HYX1UdN
q_6idYVEQuaYkieqqWBYY)

1

2
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งานสถาปนิก ’62 (Architect’19)
“กรีน อยู่ ดี : Living Green”
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ บริษทั เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
จ�ำกัด แถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก ’62 (Architect’19) “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
ซึง่ จะจัดระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม
2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพืน้ ที่
กว่า 60,000 ตารางเมตร
คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคม
สถาปนิ ก สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
กล่ า วว่ า “งานสถาปนิ ก เป็ น งานจั ด แสดง
สถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ริเริม่ โดย สมาคม
สถาปนิกสยามฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 การจัดงาน
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 33 จุดประสงค์ของการ     
จัดงาน เพือ่ แสดงศักยภาพ และน�ำเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม สร้างความ
ตระหนักรู้ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อ
สังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมายของ
สมาคมฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่าสามทศวรรษ
มี ผู ้ ช มงานกว่ า 4 แสนคนในปี ที่ ผ ่ า นมา              
งานสถาปนิกน�ำเสนอวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์     
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ
ตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรม นอกจากนี้
ยังมีนทิ รรศการและกิจกรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย
การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ ตลอดจน
บริการต่าง ๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้
เตรียมไว้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ในการจัดงานในแต่ละปี ทางสมาคมฯ ได้
ก�ำหนดแนวคิด (concept) ที่แตกต่างกัน    
ออกไป เพื่อต้องการให้สะท้อนถึงกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในขณะนั้น ซึ่งแนวคิดใน
การจัดงานปีนี้คือ “กรีน อยู่ ดี : Living
Green” น�ำเสนอการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม

ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการออกแบบเพือ่
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงาน
สถาปนิก ’62 กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า
“ปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภาวะ
โลกร้อน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของคนทุกคนบนโลก เป็นปัญหา
ส�ำคัญทีค่ นในทุกสาขาอาชีพต้องให้ความส�ำคัญ
ร่วมหาทางออกอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่
วิชาชีพสถาปนิก ที่การท�ำงานส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม เมืองและชุมชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ตัง้ แต่ออกแบบ การเลือกใช้วสั ดุ วิธกี ารก่อสร้าง
ฯลฯ
งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living
Green” น� ำ เสนอแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์
สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบที่ ยั่ ง ยื น
นวัตกรรมวัสดุกอ่ สร้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และการน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาผนวกกั บ
เทคโนโลยี เพือ่ สร้างโซลูชนั่ ทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ในปั จ จุ บั น ผ่ า นการจั ด แสดงในรู ป แบบ
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นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย
นับเป็นครัง้ แรกของงานสถาปนิกทีจ่ ะสร้าง
“ประสบการณ์สเี ขียว” (Green Experience)
ให้กับผู้ชม ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อความ
ยั่งยืนในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการก่ อ สร้ า ง
นิทรรศการต่างๆ การออกแบบแสงภายในพืน้ ที่
การจัดแสดงที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน
แนวคิดการลดขั้นตอนการใช้กระดาษในการ
ท�ำงานระหว่างผู้จัดงานและผู้แสดงงาน ระบบ
การจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน และ
การน�ำวัสดุที่เกิดขึ้นจากการจัดงานไปใช้ใหม่
หลังจบงาน”
ทั้งนี้ งานสถาปนิก’62 มีพื้นที่กว่า 60,000
ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วน
ผู้แสดงสินค้า ที่รวมแบรนด์ชั้นน�ำทั่วโลกกว่า
850 ราย และ ส่วนพื้นที่กิจกรรมของสมาคม
สถาปนิกฯ ซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการ        
ธีมงาน (Thematic Exhibitions) และพื้นที่
กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ : นิทรรศการ
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“Green Building Showcase” แนวคิดการ
ออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบชั้นน�ำ
ของเอเชีย นิทรรศการ “ภูมิปัญญาจาก 3
ภูมภิ าคสูป่ จั จุบนั ” น�ำเสนอนวัตกรรมท้องถิน่ ที่
อาจเป็นค�ำตอบของการใช้ชวี ติ ทีย่ งั่ ยืนในอนาคต
นิทรรศการ “Go  Zero  Waste  ชีวิตใหม่     
ไร้ขยะ” นิทรรศการ “Innovative Green 
Products” รวมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม นิทรรศการกิจกรรมประกวดงาน
ออกแบบระดับนานาชาติ ASA International
Design  Competition  2019 เวทีส�ำคัญ
ส�ำหรับสถาปนิกรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า
280,000 บาท โจทย์การออกแบบของปีนี้คือ
Uncanny Sustainability ค้นหาไอเดียการ
สร้างสรรค์งานออกแบบที่ยั่งยืนและแตกต่าง
จากรูปแบบเดิม ๆ งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ
ทั่วไปจากทั่วโลกร่วมส่งผลงาน ไม่ได้จ�ำกัดแค่
สถาปนิกเท่านั้น
นอกจากนี้ ภายในงานยั ง มี กิ จ กรรม
สั น ทนาการที่ ใ ห้ ค วามเพลิ ด เพลิ น ส� ำ หรั บ
ประชาชนทั่วไป เวิร์กช็อปให้ความรู้ภาคปฏิบัติ
เวทีกลาง พื้นที่สาธารณะส�ำหรับพักผ่อน ให้      
ผูช้ มงานได้สนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรม
น่าสนใจทีห่ มุนเวียนไปตลอดการจัดงาน, “หมอ
บ้านอาษา” ที่ตอบปัญหาสารพัดเรื่องบ้านและ
การออกแบบให้แก่ประชาชนทั่วไป
อี ก หนึ่ ง ไฮไลท์ ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ คื อ “ASA                 
Forum  2019” งานสัมมนาสถาปัตยกรรม
ระดั บ นานาชาติ โดยปี นี้ มี ส ถาปนิ ก และ               
นักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยายบนเวที
อย่างคับคั่ง อาทิ Atelier  Ten  สถาปนิก             
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี อ าคารชั้ น สู ง จาก
นิ ว ยอร์ ก สถาปนิ ก จากบริ ษั ท  Foster  +  
Partners, Eco  Architect, S/T/U/do 
เป็นต้น
การจัดงานสถาปนิก’62 ครัง้ นี้ ได้ผนึกก�ำลัง
กั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อาทิ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย สถาบันอาคาร
เขียวไทย และองค์กรเอกชนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
แนวคิดยัง่ ยืนอีกหลายราย เป็นการจัดงานแสดง
ด้ า นสถาปั ต ยกรรมและการออกแบบเพื่ อ          
สิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
คาดว่ า จะดึ ง ดู ด ผู ้ ช มมากกว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมา              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คุ ณ ศั ก ดิ์ ชั ย ภั ท รปรี ช ากุ ล กรรมการ             
ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เอ็ น .ซี . ซี . เอ็ ก ซิ บิ ชั่ น                    
ออกาไนเซอร์ จ�ำกัด หรือนีโอ ผู้บริหารงาน
สถาปนิก’62 เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานฯ
ล่าสุดเกีย่ วกับการบริหารพืน้ ทีจ่ ดั แสดงสินค้า ซึง่
ในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 60,000 ตาราง
เมตร เพือ่ รองรับผูร้ ว่ มแสดงสินค้า (Exhibitors)
จากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น อเมริกา
เยอรมนี อิตาลี ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน
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สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน
และโดยเฉพาะ CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
นีโอให้ความส�ำคัญ รวมกว่า 850 บริษัทชั้นน�ำ
ทัว่ โลก โดยขณะนีม้ อี ตั ราการจองพืน้ ทีจ่ ดั แสดง
สินค้าแล้ว ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ผู้ประกอบการ       
รายใหญ่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
ทีต่ อบรับเข้าร่วมแสดงสินค้าแล้ว เช่น Jarakae,
L & E (Lighting and Equipment), Modernform, Hafale, Cannon, Misubishi 
Electric, BOSCH, 3M, Modern Glass 
และอีกมากมาย”
ทัง้ นี้ งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living 
Green” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5
พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์
แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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บุญถาวร ผนึกกำ�ลังเซ็นทรัลโฮม ผุด “บุญถาวร โคราช”

พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ด้านวัสดุตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โซนอีสานตอนล่าง
บุญถาวร จับมือ เซ็นทรัลโฮม (โคราช) ทุ่ม
งบประมาณกว่า 250 ล้านบาท ปั้น “บุญถาวร
โคราช” ชูจดุ เด่นเทคโนโลยีการออกแบบโชว์รมู
เสมือนจริง (3D Design) ระบบบริหารงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโลจิสติกส์
คุ ณ สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ทยานุ วั ฒ น์ กรรมการ                   
ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท บุ ญ ถาวรเซรามิ ค จ� ำ กั ด
เปิดเผยว่า บุญถาวรเปิดให้บริการมากว่า 40 ปี
ปัจจุบันขยายสาขาไปกว่า 15 สาขาทั่วประเทศ
โดยในปีนี้ตั้งเป้าขยาย สาขาไม่ต�่ำกว่า 5 แห่ง  
ซึ่งสาขาแรกในโมเดลรูปแบบแฟรนไชส์ของปีนี้
คือ บุญถาวร โคราช เนื่องจากโคราช มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้
ภาคการก่อสร้างทั้งในส่วนของโครงการ และ
ที่พักอาศัยเติบโตอย่างน่าสนใจ อีกทั้งบุญถาวร
เซ็นทรัลโฮม (โคราช) ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ดี มีความช�ำนาญ มีประสบการณ์ด้านวัสดุ
ก่อสร้างและพฤติกรรมผู้บริโภค เปิดให้บริการ
มายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งยังมีวิสัยทัศน์ด�ำเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับบุญถาวร จึงร่วมมือกันเพื่อ
พัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีก วัสดุตกแต่งบ้าน ให้มี
ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

“บุญถาวร โคราช คาดหวังจะเป็นผู้น�ำด้าน
วัสดุตกแต่งบ้านครบวงจร โซนอีสานตอนล่าง
ด้วย งบประมาณการลงทุนกว่า 250 ล้านบาท
และใช้เวลาการก่อสร้างกว่า 1 ปี พร้อมเปิดให้
บริ ก ารรองรั บ กลุ ่ ม ผู ้ รั บ เหมา นั ก ออกแบบ
ผู้ชื่นชอบ ไอเดียใหม่ ๆ ส�ำหรับแต่งบ้าน ทั้ง
คนโคราช และจังหวัดใกล้เคียง โดยภาพรวม
ตลาดวัสดุตกแต่งและก่อสร้างในปี 2562 น่าจะ
มีสัญญาณที่ดีขึ้น สืบเนื่องจากระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ก�ำลังจะเกิดขึ้น เช่น มอเตอร์เวย์
รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ คนเริ่มกลับมา
ท�ำงานในถิ่นฐาน มากขึ้นเรื่อย ๆ”
ด้ า น คุ ณ ลลิ ต ภั ท ร จั น ทรานุ พั ฒ นา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซ็นทรัล
โฮม (โคราช) จ�ำกัด กล่าวว่า “บุญถาวร โคราช”
จะเป็ น แหล่ ง รวบรวมวั ส ดุ ข องตกแต่ ง บ้ า น       
เติ ม เต็ ม ตลาดส่ ว นกลางขึ้ น บนในกลุ ่ ม สิ น ค้ า
ตกแต่ง บนพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร บน
อาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่โคราช บนถนนจอหอขอนแก่น สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมมีการ
จัดสรรพืน้ ทีก่ ารแสดงสินค้าภายในเป็นหมวดหมู่
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกสบายแก่ ลู ก ค้ า ได้ แ ก่
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สินค้าแผนกกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องครัว เครื่อง
ใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟตกแต่ง และยังมี
โซนของแบรนด์ จุสก์ (JYSK) ผู้จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งนอน เฟอร์นเิ จอร์ และ
ของตกแต่ ง บ้ า นสไตล์ ส แกนดิ เ นเวี ย นจาก
ประเทศเดนมาร์ก
ทัง้ นี้ จุดเด่นของสาขานี้ คือ ได้นำ� เทคโนโลยี
การออกแบบโชว์รูมเสมือนจริง (3D Design)
ระบบบริหารงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ และความ
รวดเร็วในการเช็คสต๊อกและขนส่งสินค้า รวมถึง
เสริมไอเดียให้กับลูกค้าด้วยการดีไซน์ตัวอย่าง
ห้องต่าง ๆ และการน�ำเข้าสินค้าของตกแต่งจาก
ทั่วทุกมุมโลก ทั้งในหมวดกระเบื้อง สุขภัณฑ์
ห้องน�ำ 
้ ห้องครัว อุปกรณ์ไฟตกแต่ง เฟอร์นเิ จอร์
ตกแต่งบ้าน หรือสินค้า DIY อุปกรณ์งานช่าง
ครบจบในที่เดียว
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ดี เวล แกรนด์แอสเสท
ชูกลยุทธ์ บูทีค ดีเวลลอปเปอร์

พัฒนาโครงการดีไซน์แตกต่างอย่างมีสไตล์

ดี เวล แกรนด์แอสเสท ชี้อสังหาฯปี 62 หลาย
ปัจจัยส่งให้ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ข้อมูล
แม่นย�ำขึ้น ชี้ กทม. ปริมณฑลและเมืองใหญ่    
ยังเติบโต เปิดกลยุทธ์รุกตลาดปีหมูตอกย�้ำภาพ
บูทีค ดีเวลลอปเปอร์ พัฒนาโครงการดีไซน์
เอกลักษณ์ จับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่สไตล์
เฉพาะตัว เตรียมเปิดตัว 4 โครงการ รวมมูลค่า
1,000 ล้ า นบาท ต่ อ ยอดฉลองความส� ำ เร็ จ
โครงการ ARNA EKAMAI บ้านเดี่ยว 3 - 4 ชั้น
ระดั บ Super Luxury  คว้ า รางวั ล                      
“International Property  Award
2018” ประเภท Best  Residential        
Property Asia Pacific
คุณถวนันท์ ธเนศเดชสุนทร กรรมการ      
ผู้จัดการ บริษัท ดีเวล แกรนด์แอสเสท จ�ำกัด
เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2562
อ้างอิงจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญยังคง
มีการเติบโต โดยในส่วนความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
แนวสู ง เติ บ โตในเขตใจกลางเมื อ งตามแนว
รถไฟฟ้ า มาจากก� ำ ลั ง ซื้ อ ของกลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้     
ปานกลางถึงบน รวมถึงก�ำลังซือ้ ของชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวจี น ที่ ชื่ น ชอบโครงการย่ า น
สุขุมวิทและรัชดาส่วนโครงการแนวราบ มีการ
ขยายตั ว ในเขตชานเมื อ ง กรุ ง เทพฯ และ

ปริมณฑลรวมถึงตัวเมืองของจังหวัดท่องเที่ยว
หลักในภาคใต้ นอกจากนี้ พบว่าผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ส่วนหนึง่ เริม่ หันมา
ท�ำโครงการที่สร้างรายได้ประจ�ำ  เช่น อพาร์ทเม้นท์
โครงการ Mixed Use หรือ อาคารเชิงพาณิชย์
แทนการท�ำโครงการที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ราคาสู ง ให้ คุ ้ ม ค่ า    
มากขึ้น
อย่างไรก็ดี มีหลายปัจจัยจากทัง้ ในและนอก
ประเทศ ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งติ ด ตาม
สถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นย�ำ 
การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติ
ออกมาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ก�ำหนด
เพดานสินเชือ่ ตามมูลค่าหลักประกัน (Loan to 
Value : LTV) แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ย
ไปจนถึงการเลือกตั้งภายในประเทศ เป็นต้น
ส�ำหรับบริษัท ดี เวล แกรนด์แอสเสท จ�ำกัด       
ในฐานะบูทีค ดีเวลลอปเปอร์ ยังคงยึดกลยุทธ์
พัฒนาโครงการที่มีดีไซน์เฉพาะตัว รองรับกลุ่ม
เป้าหมายคนรุน่ ใหม่ทมี่ สี ไตล์ นิยมแบบฉบับของ
ตัวเอง ชอบความแตกต่างไม่ซ�้ำแบบใคร โดย
โครงการที่ จ ะเปิ ด ในปี นี้ ประกอบด้ ว ย
โครงการAIRES Rama 9, AIRES Ratchada 
19, AIRES Ramkhamhaeng, โครงการย่าน
บางนารวม 4 โครงการ มูลค่ารวม 1,000 ล้าน
บาท
โครงการ ARNA EKAMAI บ้านเดี่ยวระดับ
Super Luxury  ท่ามกลางบรรยากาศเงียบ
สงบแห่ ง การพั ก อาศั ย บนท� ำ เลใจกลางเมื อ ง
ออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่     
ฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุ
เกรดพรีเมียมท�ำเลที่ตั้งโครงการเชื่อมต่อโซน

ธุรกิจและสุดยอดย่านไลฟ์สไตล์คนเมือง ถนน
สายส�ำคัญ สามารถเข้า-ออกหลายทาง โดย
เชื่อมต่อทั้งสุขุมวิท-เอกมัย-ทองหล่อ รวมถึง
โครงข่ายทางด่วนและรถไฟฟ้า บนขนาดพื้นที่
เกือบ 2 ไร่ ราคา 32-55 ล้านบาท ส�ำหรับที่สุด
แห่งเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 11 ครอบครัว ที่มาพร้อม
พืน้ ทีใ่ ช้สอยมากสุดถึง 420 ตร.ม. ตอบโจทย์ชวี ติ
คนเมืองที่ต้องการขยับขยายที่พักอาศัย จาก
คอนโดสู่บ้านเดี่ยว โดยมี 3 type ให้เลือกแบบ
A ที่ดินขนาด 36 - 39 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 360
ตร.ม. จ�ำนวน 4 หลัง แบบ B ทีด่ นิ ขนาด 45 - 51
ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 407 ตร.ม. จ�ำนวน 2 หลัง
และแบบ C ที่ดินขนาด 57 - 69 ตร.ว. พื้นที่
ใช้สอย 400 ตร.ม. จ�ำนวน 5 หลัง เป็นบ้านขนาด
4 ห้องนอน 5 ห้องน�ำ้ ทัง้ หมด 2 ห้องครัว ทัง้ ครัว
ไทยและครัวฝรั่ง มีห้องแม่บ้าน 1 - 2 ห้อง ลิฟท์
ส่วนตัว สวนส่วนตัว จอดรถ 3 - 4 คัน เป็น
โครงการทีไ่ ด้รบั รางวัลการันตีมากมาย รวมแล้ว
ถึง 5 รางวัล ทุกรางวัลล้วนการันตีในความส�ำเร็จ
และสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัท ดี เวล แกรนด์แอสเสท จ�ำกัด
– บู ที ค ดี เวลลปเปอร์ มี ผ ลงานการพั ฒ นา
โครงการที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ มาแล้ ว หลาย
โครงการ อาทิ “ดี 65” สุขุมวิท 65, “ดี 25
ทองหล่อ 25”, “ดีเมโมเรีย” พหลโยธิน ซอย 8,
“ดีมูระ” พหลฯ-เกษตร , “อาณา เอกมัย” บ้าน
เดี่ยว 3 - 4 ชั้น ระดับ Super Luxury และ
โครงการ “AIRES” ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น ระดับ
Luxury
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คอนโดมิเนียมสิทธิการเช่า
ระยะยาว ทางเลือกใหม่
สำ�หรับผู้บริโภคใจกลางเมือง
เน็ ก ซั ส เผยผลการส� ำ รวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คอนโดมิ เ นี ย มแบบให้ สิทธิการเช่าระยะยาว
(Leasehold) ปัจจุบนั มีจำ� นวนไม่ถงึ 1% ของ
จ�ำนวนคอนโดมิเนียมที่ในตลาดกรุงเทพฯ ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ ก ระจุ ก ตั ว อยู ่ บ ริ เวณใจกลางเมื อ ง      
บนท�ำเลทีม่ ศี กั ยภาพสูง หรือบริเวณทีไ่ ม่สามารถ
หาซื้อที่ดินแบบซื้อขาดได้
คุ ณ นลิ น รั ต น์ เจริ ญ สุ พ งษ์ กรรมการ           
ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เน็ ก ซั ส พรอพเพอร์ ต        ี้
มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด เผยว่า ส�ำหรับ อุปทานของ
คอนโดมิ เ นี ย มแบบให้ สิทธิการเช่าระยะยาว
ใจกลางกรุงเทพฯ นั้น มีทั้งสิ้น 4,500 หน่วย
จาก 22 โครงการ โดยพบว่ามากกว่า 67%      
ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณหลั ง สวน และราชด� ำ ริ ถ้ า จะ
วิเคราะห์ถงึ อุปทานคอนโดมิเนียมใหม่ทเี่ ปิดขาย
ในช่วง 2-3  ปีทผี่ า่ นมานัน้ จะพบว่าเป็นโครงการ
บนท�ำเลพิเศษที่มีศักยภาพสูงมาก และมุ่งเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใน
เครือของสินธร เรสซิเดนซ์ โครงการ ไอแอม      
ไชน่ า ทาวน์ บริ เ วณเยาวราช หรื อ แม้ แ ต่                
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ บริเวณริมแม่น�้ำ
ด้านราคาคอนโดมิเนียมแบบให้สทิ ธิการเช่า
ระยะยาวนั้น มีความแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น ท�ำเลทีต่ งั้ ปืทกี่ อ่ สร้าง
และคุณภาพโครงการ พบว่าหลายโครงการใน
กลุ่ม ซูเปอร์ ลักชัวรี่ มักใช้เครือโรงแรม 5 ดาว
เข้ามาบริหาร หรือมีส่วนควบที่เป็นโรงแรมหรือ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เกรดเอพ่วงอยู่ด้วย เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและดึงดูดผู้ซื้อชาวต่างชาติให้สนใจ  
เข้ามาซื้อโครงการมากขึ้น  โดยหลักการแล้ว
คอนโดแบบให้สิทธิการเช่าระยะยาว จะมีระยะ
เวลาการเช่า 30 ปี ราคาซือ้ ขายสิทธิมอื สองอาจ
จะลดลงเมื่อจ�ำนวนปีที่เหลือถือครองลดลง แต่
ในความเป็นจริง มีคอนโดมิเนียมแบบให้สทิ ธิเช่า

ระยะยาวในหลายโครงการ ราคาก็ไม่ได้ปรับตัว
ลดลงตามปีทเี่ หลืออยู่ แต่กลับเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
คุณภาพของห้องชุดที่ดี มีการบ�ำรุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่องจากเจ้าของโครงการ ผู้ซื้อยังมีความ
ต้องการคอนโดในท�ำเลนั้น ๆ อยู่ และยิ่งไปกว่า
นั้น เราพบว่าราคาของคอนโดแบบให้สิทธิการ
เช่าระยะยาว มักจะปรับตัวสูงขึน้ ถึงแม้อายุการ
เช่าน้อยลง และอาจจะท�ำราคาได้ดีกว่าคอนโด
ฟรีโฮลด์ทขี่ ายอยูใ่ นตลาดอีกด้วย ซึง่ ส่งผลท�ำให้
ผลตอบแทนต่อปีจากการลงทุนในคอนโดแบบ
ให้สทิ ธิการเช่าระยะยาว อยูใ่ นอัตรา 7-10% ซึง่
มากกว่าคอนโดฟรีโฮลด์ในท�ำเลเดียวกัน
คุณนลินรัตน์ ยังกล่าวต่อว่า ความน่าสนใจ
ของคอนโดมิเนียมแบบให้สทิ ธิการเช่าระยะยาว
ในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปัจจัย
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินใจกลางเมือง    
ที่มีราคาสูงขึ้นและหายากขึ้น  ท�ำให้เจ้าของ
ที่ ดิ น เอกชนสนใจที่ จ ะปล่ อ ยที่ ดิ น ให้ เ ช่ า               
ระยะยาวมากกว่ า ขายที่ ดิ น ทั้ ง ผื น ในขณะที่       
ภาครัฐเองก็มีที่ดินให้เช่าอย่างต่อเนื่อง ในด้าน
ของราคา พบว่าโดยทั่วไปคอนโดแบบให้สิทธิ
การเช่าระยะยาว จะมีราคาขายถูกกว่าคอนโด
ขายขาด(Freehold) อย่ า งน้ อ ย 3040% ท�ำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ท�ำเลทีต่ งั้ ของคอนโดแบบให้สทิ ธิการ
เช่าระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดที่อยู่     
ในระดับ ซูเปอร์ ลักชัวรี่ เป็นท�ำเลที่มีความ       
พรีเมี่ยมมาก เช่น หลังสวนหรือราชด�ำริ ยังคง
ได้รบั การตอบรับอย่างต่อเนือ่ งจากผูซ้ อื้ และเมือ่
วิเคราะห์ถึง แพลตฟอร์มการใช้ชีวิต ของคน
กรุงเทพยุคมิลเลนเนียม ทีต่ อ้ งการความสะดวก
สบาย เดินทางสะดวก และมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกครบในอนาคตก็สามารถย้ายที่อยู่ไปอยู่
บ้านเดี่ยวได้เมื่ออยู่ในวัยท�ำงานที่อายุมากขึ้น
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ส�ำหรับในมุมมอง ตลาดลงทุน โดยปกติแล้ว
คอนโดแบบให้ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว จะมี
เงื่อนไขการจ่ายเงินจอง และท�ำสัญญามากกว่า
คอนโดแบบขายขาดโดยอยู่ที่ประมาณ 30%
ธนาคารก็จะปล่อยกู้ในวงเงิน 70% ที่เหลือ ซึ่ง
เงื่อนไขดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับนโยบาย
ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ซื้อ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย หลั ง ที่ 2 หรื อ หลั ง ที่ 3  ส่ ง ผลให้       
คอนโดแบบให้ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว ไม่ ไ ด้     
เสียเปรียบคอนโดฟรีโฮลด์ในแง่เม็ดเงินลงทุน
เบื้องต้นอีกต่อไป ส�ำหรับ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  คอนโดแบบให้สทิ ธิการเช่าระยะยาว โดย
ทั่วไปจะให้ผลตอบแทนต่อปีสูงกว่า เนื่องจาก
ราคาขายต�่ำกว่าและส่วนใหญ่จะอยู่ในท�ำเลที่มี
ความต้องการเช่าสูง สุดท้าย ตลาดต่างชาติ ก็นา่
จะมีอนาคตดีสำ� หรับคอนโดแบบให้สทิ ธิการเช่า
ระยะยาว ด้วยปัจจัยหลายประการ ไม่วา่ จะเป็น
ความคุ้นเคยของต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง
ของการอยู่คอนโดประเภทนี้

c o n t r ac t o r s ’ n e w s
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ออริจิ้น ฉลอง

ครบรอบ 10 ปี เปิดตัว

“The Origin”

คอนโดแบรนด์ใหม่เจาะ

New Gen
ออริ จิ้ น ปรั บ เซ็ ก เมนต์ ธุ ร กิ จ สอดรั บ ตลาด       
อสังหาฯปี 62 พร้อมเปิดตัวแบรนด์ “The 
Origin” ลุยตลาดคอนโด เพิ่มโอกาสเจาะกลุ่ม
วั ย รุ ่ น -สะท้ อ นความเป็ น ตั ว ตน ชู แ นวทาง       
“Empathy” ทุกกลุ่มธุรกิจ หนุน Smart 
Products  และ Excellent  Services 
สร้างมาตรฐานเหนือระดับดึงดูดใจลูกค้า ดึง
“ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์” นั่งแท่น Brand
Ambassador คนใหม่
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ORI ผูพ้ ฒั นาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ครบวงจร เปิดเผยว่า เพือ่ เป็นการปรับแผนธุรกิจ
ให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ี
การเปลี่ยนแปลงในปี 2562 ท�ำให้โครงการ     
เปิดใหม่ในปีนี้จะประกอบด้วย 3 แบรนด์หลัก
ได้ แ ก่ 1. พาร์ ค ออริ จิ้ น (PARK ORIGIN)              
2. ดิ ออริจิ้น (The Origin) และ 3. บริทาเนีย
(Britania) แบรนด์ โ ครงการแนวราบทั้ ง      
ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว
ทั้ ง นี้ จุ ด แข็ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท มั ด ใจ           
ผู้บริโภคได้คือเรื่องความเข้าใจลูกค้า (Empathy) ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทต่างตระหนักถึง
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นอย่าง
ดี ส่งผลให้บริษทั จะต่อยอดเรือ่ ง Empathy ผ่าน
2 เรื่อง ได้แก่ 1.Smart Products พัฒนา
สินค้าทุกประเภทให้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มาก  
ยิ่งขึ้น ประกอบกับน�ำ Smart Technology 
เข้ามาช่วยเติมเต็ม 2.Excellenct Services 

มอบบริการเหนือระดับที่ตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการของลูกค้ายุคใหม่ พร้อมปลูกฝังจิตส�ำนึก
พนักงานทุกคนในด้านการบริการแบบนึกถึงใจ
เขาใจเรา
โดยปี นี้ บ ริ ษั ท ยั ง สร้ า งเซอร์ ไ พรส์ ใ ห้ กั บ
วงการอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง กับการเปิดตัว
Brand Ambassador  คนใหม่ คื อ ซั น นี่
สุวรรณเมธานนท์ ซุปตาร์แถวหน้าของเมือง
ไทยที่มี Character ความเป็น Romantic 
Comedy มาช่วยสะท้อนถึงบุคลิกแบรนด์ต่าง ๆ
ในเครือออริจิ้น ขณะเดียวกันจะตอกย�้ำภาพ
เรื่อง Empathy  ให้ผู้บริโภคได้เห็นทั้งเรื่อง
Smart Products  และ Excellent        
Services ชัดเจนมากขึ้น
ด้านคุณศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จ�ำกัด
บริ ษั ท ที่ ดู แ ลธุ ร กิ จ โครงการแนวราบในเครื อ     
ออริจิ้น กล่าวว่า จากเดิมที่เป็นกลุ่มธุรกิจย่อย
ของเครื อ ในปี ที่ ผ ่ า นมา มาปี นี้ บ ริ ษั ท พร้ อ ม       
ขับเคลือ่ นน�ำโครงการแนวราบแบรนด์บริทาเนีย
ขึน้ มาเป็นหนึง่ ในกลุม่ ธุรกิจหลักของออริจนิ้ โดย
โฆษณาชิ้นแรกที่มี Brand Ambassador        
มาแสดงนัน้ จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ทแี่ ตกต่าง
ของแบรนด์ บ ริ ท าเนี ย ให้ อ ยู ่ ใ นการรั บ รู ้ ข อง          
ผูบ้ ริโภค รวมถึงเป็นการเปิดตัวแบรนด์บริทาเนีย
สู่ตลาดแนวราบ และส่งเสริมให้เติบโตได้อย่าง
ก้าวกระโดดต่อไป
คุณกมลวรรณ วิปลุ ากร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จ�ำกัด บริษัทที่ดูแล

ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนในเครือออริจิ้น
กล่าวว่า ปี 2562 เป็นปีที่เห็นความส�ำเร็จของ
แผนการขยายงานอย่างชัดเจน โดยการก่อสร้าง
โรงแรมทั้ง 5 แห่งที่ประกาศเปิดตัวไปก่อนหน้านี้
ถือว่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรม
Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และโรงแรม Holiday Inn & Suites Sriracha 
ที่ ก ่ อ สร้ า งได้ เร็ ว กว่ า แผน และคาดว่ า น่ า จะ       
เปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ และทยอย
สร้างรายได้กลับเข้าสู่บริษัท อีกทั้งปี 2562 นี้
บริษัทมีแผนจะเปิดตัว 2 โครงการใหม่ ทั้ง
โรงแรมในกรุ ง เทพฯ และมิ ก ซ์ ยู ส ครบวงจร      
แห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ที่จะมีการเติบโตสูง
จากการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ Smart 
Park ในมาบตาพุด ทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่
ของ EEC
คุณธนา ต่อสหะกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัทที่ดูแลธุรกิจบริการในเครือออริจิ้น กล่าว
ว่า พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จะถือเป็นกลุ่มธุรกิจ
ส�ำคัญของออริจิ้นที่น�ำเรื่อง Excellent Services และ Smart Brokerage มาส่งมอบ
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม เช่ น ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ด้วยวิสัยทัศน์ของ
เครือไม่ได้เพียงต้องการขายสินค้าแล้วจากไป
แ ต ่ ต ้ อ ง ก า ร ส ่ ง ม อ บ ก า ร อ ยู ่ อ า ศั ย แ ล ะ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
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