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*
แกรง พรอมลุยงานทุกรูปแบบ ดวยอุปกรณตอ พวงทีห่ ลากหลาย
ตอบโจทยการใชงานทุกประเภท เพอเปลี่ยนใหทุกโอกาสเปนรายได
ที่มากขึ้น

พรอมลุยตอเนองไมมีสะดุด เพราะรถขุดคูโบตามีชางบริการ
ผูเ ชีย่ วชาญกวา 1,600 คน และ อะไหลแทกวา 70,000 รายการ
รองรับทุกความตองการ

เชอมตอการทำงาน จัดการแบบมืออาชีพ กับ KIS คูโบตา
นวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งเปนระบบติดตามการทำงาน และ
วางแผนการบำรุงรักษารถขุดไดตามระยะเวลาที่เหมาะสม

*รถขุดยอดขายอันดับ 1 ขอมูลยอดขายรถขุดคูโบตา ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561 อางอิงจากขอมูลสถิติจำนวนรถขุดใหม (ปายแดง) ที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต จากกรมขนสงทางบก (ทั่วประเทศไทย)

บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่ องจักรกลหนัก John Deere แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
เรามีทีมช่าง, วิศวกรที่มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงาน อีกทั้งมีคลังอะไหล่
ไว้พร้อมให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว ในราคาไม่แพง รวมทั้งมีสาขาให้บริการในแต่ละภูมิภาคแล้ว
ฝ่ายขาย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคอิสาน

: สมชาย กันหุ่น 081-647-0454
: บุญทวี ชาติกานนท์ 064-586 6901
: กิตติพงษ์ เพ็ชรฟู 064-586 6903
: นิพนธ์ ยุ้นสด
088-277 3947
: อำนาจ แถนสีแสง 064-586 9504

สาขาในภูมิภาค

ภาคตะวันออก : ชลบุรี
ภาคเหนือ
: พิษณุโลก*
ภาคอีสาน
: ขอนแก่น*
*อยู่ระหวางดำเนิ
นการ
่
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22

2558

7.7575 ลานบาท

กิจพิเศษ

Cover Story
22 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
			 มาตรการส�ำหรับป้องกันการทุจริต
แผนงานบรูณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดลอม

แผนงานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส
618.4835 ลานบาท

		
2559

รวม 6,859.752 ลานบาท

6,168.9142 ลานบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

50

32

			

แผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1,012.3215 ลานบาท

เลาะรัว้ สมาคม

3,305.9245 ลานบาท

		

50
6,961.5989 ลานบาท

			
			
แผนงานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

2560

รวม 11,279.8449 ลานบาท

แผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานการบริหารการจัดการขยะ

1,063.5867 ลานบาท

Focus

รัฐบาลเร่งพัฒนาท่าเรือ EEC
เชือ่ มเศรษฐกิจ เชือ่ มภูมภิ าค

127.9680 ลานบาท

		
2561

รวม 11,075.0525 ลานบาท

66

9,883.4978 ลานบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

			
			
ความมั่นคง/OSS/แรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม
สาธารณสุข
ผังเมือง

โลจิสติกส
ดานศุลกากร/ดานเกษตรกร

TCA Action

		

การสงเสริมการลงทุน/ประชาสัมพันธ

Focus

แผนแม่บทพัฒนา โครงการระบบขนส่งมวลชน
จังหวัดเชียงใหม่

โครงสรางพื้นฐาน

2562 8,757.9813 ลานบาท
แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

54

54

			

			
			

product Showcase

นวัตกรรม “3D Cement
Extrusion Printing”
มิตใิ หม่สำ� หรับงานก่อสร้าง
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มองอนาคตการก่อสร้างระบบการขนส่งรูปแบบใหม่
“ไฮเปอร์ลปู ” ในประเทศไทย เป็นไปได้จริงหรือ?

69 Special Report

			

			
62

		

2 กฎหมาย ทีม่ ผี ลต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

62 Special Report

			

		

แนวทางปฏิบตั กิ ารก่อสร้างอาคาร ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหว

46 Special Report

			

		

ความคืบหน้าโครงสร้างพืน้ ฐานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

40 Special Report

			

		

มองรอบทิศธุรกิจก่อสร้างไทย...ยังไปได้ดหี รือไม่?

การปรับปรุงผังเมืองเพือ่
รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

77 Contractors’ News

			

ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการก่อสร้าง
Contractors’ | May-June 2019

ทุกรายละเอียด
รถบรรทุกที่ ได�รับการออกแบบและพัฒนามา

5.5
ราคาสุดเร�าใจเพียง

ทรงพลังด�วยเคร�องยนต�
กำลังสูงสุด

530 แรงม�า

ขับขี่นุ�มนวลและแม�นยำด�วย

เกียร�อัตโนมัติ

ลุยได�ทุกที่ มั่นใจทุกสภาพงานด�วย

ช�วงล�างแบบ
Gas Over Hydraulic

คุ�มค�ามากกว�าด�วย

กระบะบรรทุก
ความจุถึง 35 คิวเต็ม
มั่นใจทุกหน�างานด�วย

ยางเรเดียล
ขนาด 16.00R25
ประสิทธิผลไม่สะดุด ด้ ว ยการตรวจสอบ
การใช�งานของเคร�องจักรผ�าน

ระบบ GPS

บริษัท ลีดเวย� เฮฟวี่ แมชชีนเนอร�รี่ จำกัด

(สำนักงานใหญ�การปฏิบัติการ)
เลขที่ 1/2 หมู�ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.40 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 ประเทศไทย
Sales/ฝ�ายขาย : +66 (0) 38 086 731, +66 (0) 91 119 9220 Service/ฝ�ายบริการ : +66 (0) 91 119 9219
Spare parts/ฝ�ายอะไหล� : +66 (0) 38 086 733
Fax./แฟกซ� : +66 (0) 38 086 730 E-mail/อีเมลล� : info@leadwayheavy.com Website/เว็บไซต� : www.leadwayheavy.com

Leadway Call Center

02 021 5577

www.leadwayheavy.com

ล�านบาท

ฟรี !!!!!!!!!

บำรุงรักษาตามระยะ (PM)
ตลอด 3,000 ชั่วโมง
Auto Grease ติดตั้งพร�อมตัวรถ
ชุดกรองดักน้ำ ตัวหน�า
กล�องมองหลัง
ระบบตรวจสอบการทำงานด�วย GPS

ด�วน ถึง 30 เม.ย. 2562 นี้ เท�านั้น
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			 ‘กฤษดา ตัณฑ์วไิ ล’
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สรุปข่าวแวดวงการก่อสร้าง
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82
			 สุขภาพดีไม่มขี าย อยากได้ตอ้ งท�ำเอง
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คณะกรรมการบริหาร
สมัยวาระปี พ.ศ. 2561-2563
นายกสมาคม
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
กรรมการ

นายอังสุรัสมิ์
นายประเสริฐ
นายวัชระ
นายกฤษดา
นางสาวลิซ่า
นายธนัท
นายประเสริฐ
นายกฤษดา
นายกานต์
นางสาวกรกนก
นายธนิต
นายธนพนธ์
นายไพลักษณ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายปิยะดิษฐ์
นายปิติพันธุ์
นายมานะวิทย์
นายยรรยง
นายรุจน์ทัย
นายวินัย
นางสาววิภาวี
นายศิรวัจน์
นายศรันย์
นายสมชัย
นายสมเกียรติ
นายสุเชาว์
นายสุเมธ
นายอาภาธร
นายอนุชิต

อารีกุล
วรปัญญา
แสงหัตถวัฒนา
จันทร์จ�ำรัสแสง
งามตระกูลพานิช
เวสารัชชานนท์
คงเคารพธรรม
ตัณฑ์วิไล
ชัยเจริญไมตรี
เชาว์ปรีชา
ธรรมไกรสร
โชว์วิวัฒนา
วงศ์ไวศยวรรณ
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

การทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกธุรกิจทุกวงการ และหนึ่งในธุรกิจที่ต้อง
อยูใ่ นลิสต์รายชือ่ ของการทุจริตและถูกจับจ้องเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมากคงหนีไม่พน้
ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง นัน่ เป็นเพราะมีโอกาสและมีความเสีย่ งในการทุจริต
สูงมาก ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ TCA จึงได้ออกมาแสดงจุดยืนในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่                    
ผู้ประกอบการก่อสร้าง สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น COVER STORY                        
จึงเป็นเรือ่ ง “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาตรการส�ำหรับ
ป้องกันการทุจริต” ติดตามได้ในหน้า 22
“...การมีผสู้ งั เกตการณ์เขามาดูจะท�ำให้ในอนาคตจะประหยัดน้อยลงเยอะ
เพราะว่าจะช่วยกดให้ราคากลางน้อยลง อย่างราคากลางที่เคยบวม พอมี IO
เข้าไปก็กดราคากลางลง ถึงแม้ว่าโครงการที่มี IO ข้าไปดูจะไม่ได้ลดราคา แต่
เมื่อไหร่ที่มีบาลานซ์ แม้จะไม่ประหยัดงบประมาณ แต่ท�ำให้งานเป็นไปตาม
มาตรฐานทีค่ วรจะเป็นและรัฐไม่ตอ้ งจ่ายเงินมากขึน้ ซึง่ เป้าหมายของข้อตกลง
คุณธรรมไม่ใช่เป็นการประหยัดงบประมาณแต่ต้องการให้ไม่มีการทุจริตและ
ท�ำให้งานออกมามีคุณภาพดีและช่วยกันแก้ปัญหา เกิดความโปร่งใส ซึ่งการ
ลดลงของงบประมาณจึงไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เมือ่ ไหร่กต็ ามถ้าตัง้ ไว้สงู แล้วมี
การแข่งขันงบประมาณก็จะลดลงเอง แต่ถ้าตั้งไว้สูงแล้วไม่เกิดการแข่งขัน                
งบประมาณก็จะสูงอยู่แบบนั้น...” คุณกฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง อุปนายก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีกประเด็นทีน่ า่ สนใจในช่วงเวลานี้ คือ ระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ทเี่ รียก
ว่า “ไฮเปอร์ลูป” (Hyperloop) ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยได้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะน�ำมาใช้งานจริงใน
ประเทศไทย และแน่นอนว่าหากจะมีการน�ำมาใช้งานจริงต้องมีการศึกษาอย่าง
ถี่ถ้วน สามารถติดตามได้ในเรื่อง ‘มองอนาคตการก่อสร้างระบบการขนส่ง                 
รูปแบบใหม่ “ไฮเปอร์ลูป” ในประเทศไทย เป็นไปได้จริงหรือ?’ หน้า 62
นอกจากนี้ ในฉบับยังมีเรื่องราวของกฎหมายที่จะส่งผลเป็นวงกว้างต่อ
ประชาชน คือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และร่าง
พ.ร.บ.ภาษีการได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ.... หรือภาษีลาภลอย เพราะกฎหมายทัง้ 2 ฉบับ
นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรับทราบ เตรียมความพร้อม และต้องปฏิบัติตาม                
ข้ อ กฎหมาย ติ ด ตามได้ ใ นเรื่ อ ง ‘2 กฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์’ หน้า 46
และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่อง ติดตามได้ในฉบับค่ะ
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

โครงการข อ
้ ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

มาตรการสำ �หรับป ้องกันการทุจริต
Cov er Story

หากจะเอ่ยถึงการทุจริตคอร์รป
ั ชันในประเทศไทย แน่นอนว่าต้องมีอต
ุ สาหกรรมก่อสร้างอยูใ่ นลำ�ดับต้นๆอย่าง
แน่นอน สาเหตุก็เพราะว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการจัดซือ
้ จัดจ้างของภาครัฐ โดยการผลักดันร่วมกันของภาคเอกชน รัฐบาล
จึงได้เห็นชอบโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ขึน
้ มา ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า “ผู้สังเกตการณ์”
หนึ่งในผู้สังเกตการณ์ที่เป็นตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ คุณกฤษดา
จันทร์จำ�รัสแสง อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณกฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง
อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เปลี่ยนระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออุดช่องโหว่การทุจริต
คุณกฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หรือ TCA ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สังเกตการณ์อาวุโส (IO) ของ
โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) หรือ IP ได้เล่าถึงความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาด้านการทุจริตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนรูปแบบวิธีการยื่นซองประมูลหรือแม้แต่วิธีการเคาะราคาที่ภาครัฐได้
พยายามพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอุดช่องโหว่ไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดซือ้ จัดจ้างและรับจ้างมีโอกาสในการทุจริต ซึง่ รัฐบาลพยายามแก้ไขระเบียบ
เพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเป็นระบบมีความเป็นธรรมป้องกันการทุจริตมาโดย
ตลอด
“การทุจริตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การทุจริตทีเ่ คยท�ำกันมาตัง้ แต่โบราณ
คือ การไม่ส่งประกาศประกวดราคา ถ้าภาษาผู้รับเหมาเรียกว่าการปิดข่าว คือ
พอไม่ส่งประกาศประกวดราคาท�ำให้ไม่มีใครรู้ว่ามีการประกวดราคา และ
เนือ่ งจากปิดข่าวไม่สง่ ประกาศประกวดราคาจึงใช้วธิ กี ารจ�ำกัดเฉพาะเจาะจงแล้ว
หาคนมาซื้อแบบ
หลังจากนั้นการตรวจสอบก็เข้มข้นขึ้น ระบบการลงทะเบียนตอบรับทาง
ไปรษณียถ์ กู พัฒนาขึน้ ก็เลยจ�ำเป็นต้องส่งข่าวประกวดราคา จากนัน้ มีการเปลีย่ น
ผ่านมาสู่ยุคมืด คือ มีการใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือใช้นักเลงมาข่มขู่เข้ามาพัวพัน
ในธุรกิจก่อสร้าง
เมื่อถึงยุคที่สว่างขึ้นก็ถึงคราวของการกีดกันโดยการเขียน TOR แต่ถ้ามี
คนมาซื้อเป็นการยื่นซองปกติก็จะมีการฮั้วกันเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการฮั้วก่อนยื่นซอง
หมายความว่าคนที่มีคุณสมบัติถูกต้องทุกคนมานั่งเจรจาต่อรองตกลงกันว่าถ้า
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อยากจะได้งานจะต้องจ่ายให้กบั คนอืน่ เท่าไหร่ เมือ่
ตกลงกันได้แล้วขั้นตอนต่อไปคนยื่นซองอาจจะให้
เพื่อนช่วยยื่น เพื่อให้ดูเหมือนกับไม่ได้มีรายเดียว
เหมือนมีคเู่ ทียบ ซึง่ ลักษณะแบบนีเ้ รียกว่าฮัว้ ประมูล
รุน่ โบราณ ซึง่ ผูร้ บั เหมาก็จะมาตกลงกันเอง อันนีไ้ ม่
เกี่ยวกับข้าราชการผู้รับเหมาจะมาต่อรองตกลง
กันเอง จากนัน้ พัฒนาการต่อมาคือมีตวั แทนผูว้ า่ จ้าง
เข้ามาเกีย่ วข้อง โดยเจ้าของงานจะเป็นคนร่าง TOR
(กีดกันให้เหลือผู้มีคุณสมบัติถูกต้องน้อยราย) ซึ่ง
ตัวแทนผู้ว่าจ้างจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือจัดฮั้ว
เอง หรือว่ามีนักเลงมีผู้มีอิทธิพลมาจัดฮั้วให้ พอฮั้ว
กันไม่จบก็มีการแย่งชิงซองกัน เพื่อป้องกันการ
ฉกชิงวิง่ ราวซองกัน หรือใช้คนมากีดกันไม่ให้เข้ายืน่
ซอง
ยุคของ e-Auction (อีออ๊ กชัน่ ) หรือ Electronic Auction หมายความว่ายื่นเสนอราคา
แบบเปิดเผยชื่อบริษัทที่ซื้อแบบ รู้ว่ามีใครซื้อแบบ
บ้าง แต่จะมีเวลาเคาะราคา 30 - 45 นาที พอถึง
เวลาเคาะราคาทุกคนก็ลอ็ กอินเข้าไปก็จะเห็นราคา
ที่ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ ซึ่งผู้รับเหมาก็จะสู้กันไป จน
กระทั่ง 5 นาทีสุดท้ายระบบจะปิดไม่เห็นราคา ทีนี้
ก็อยู่ที่ความใจถึงในนาทีสุดท้ายของผู้รับเหมาว่า
สุดท้ายแล้วราคาจะหยุดอยู่ที่เท่าไร ซึ่งระยะเวลาที่
เหลือ 2-3 นาทีสุดท้ายใครจะลงเท่าไหร่ก็ได้เพราะ
คนอื่นจะไม่เห็นแล้วรอลุ้นเองว่าราคาต�่ำสุดจะเป็น
ของตนเองหรือไม่ ซึง่ ก็มปี ญั หาเรือ่ งระบบ Internet
ทีต่ า่ งจังหวัดคุณภาพของระบบไม่ดพี อเป็นอุปสรรค

ในการเสนอราคาจาก สนง.ของแต่ละราย
เมื่อมีการพัฒนาก็เปลี่ยนใหม่ไปเคาะราคา
กันทีต่ ลาดกลาง ซึง่ การเคาะราคาทีต่ ลาดกลางก็จะ
เกิดการฮั้วกันก่อนเข้าเคาะราคาหรือฮั้วล่วงหน้า
ทัง้ นี้ การเขียน TOR จะเป็นการสกรีนผูร้ บั เหมา ถ้า
ผูว้ า่ จ้างมีสว่ นเกีย่ วข้องมีสว่ นได้สว่ นเสียเขาก็จะเอา
รายชื่อผู้รับเหมามาให้ (เวลาที่จะฮั้วกันก็คุยกัน
ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะยื่น) พอมาถึงขั้นตอนของการ
เคาะราคาทีต่ ลาดกลาง ผูร้ บั เหมาได้ฮวั้ กันเรียบร้อย
แล้ว โดยการชักใยจากคนของเพือ่ ป้องกันการฉกชิง
วิ่ ง ราวซองจึ ง เกิ ด ยุ ค ของการยื่ น เสนอราคาทาง
อินเตอร์เน็ตก�ำหนดวันเคาะราคา
คือยุคของ e-Auction (อีอ๊อกชั่น) หรือ
Electronic Auction หมายความว่ายื่นเสนอ
ราคาแบบเปิดเผยชื่อบริษัทที่ซื้อแบบ รู้ว่ามีใครซื้อ
แบบบ้าง แต่จะมีเวลาเคาะราคา 30 - 45 นาที พอ
ถึงเวลาเคาะราคาทุกคนก็ล็อกอินเข้าไปก็จะเห็น
ราคาที่ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ ซึ่งผู้รับเหมาก็จะสู้กัน
ไป จนกระทั่ง 5 นาทีสุดท้ายระบบจะปิดไม่เห็น
ราคา ทีนี้ก็อยู่ที่ความใจถึงในนาทีสุดท้ายของผู้รับ
เหมาว่าสุดท้ายแล้วราคาจะหยุดอยูท่ เี่ ท่าไร ซึง่ ระยะ
เวลาที่เหลือ 2-3 นาทีสุดท้ายใครจะลงเท่าไหร่ก็ได้
เพราะคนอื่นจะไม่เห็นแล้วรอลุ้นเองว่าราคาต�่ำสุด
จะเป็นของตนเองหรือไม่
ปัจจุบนั เปลีย่ นจาก e-Auction (อีออ๊ กชัน่ )
มาเป็นระบบ e-Bidding คือ การเคาะราคาเพียง
ครัง้ เดียวแล้วจบ โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ มีใครซือ้ แบบบ้าง ตรงนี้
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เป็นการปิดราคาของผู้ซื้อแบบ แล้วให้เคาะราคา
เพียงครั้งเดียว ให้เวลาคิดราคาแล้วทุกอย่างก็ยื่น
ออนไลน์ทงั้ หมด เดิมที E-Auction เวลาไปซือ้ แบบ
ก็จะรู้ว่ามีใครซื้อแบบบ้าง เพราะมีการดูสถานที่มี
การตอบข้อสงสัย เป็นข้อก�ำหนดท�ำให้รโู้ ดยอ้อมว่า
มีใครซือ้ แบบแล้วให้ไปเจรจากันเอง แต่ e-Bidding
จะไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนซือ้ แบบ ปิดเป็นความลับ
เลย เพราะฉะนั้นเวลาจะฮั้วก็ไม่รู้จะต้องฮั้วกับใคร
ทัง้ หมดนีค้ อื ความพยายามในการแก้ไขปัญหา แก้ไข
ระเบียบเพือ่ ให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นระบบมีความ
เป็นธรรมป้องกันการทุจริตมาโดยตลอด และเพื่อ
เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต รั ฐ บาลจึ ง ได้ ผ ลั ก ดั น
โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ขึน้
มา”
สมาคมฯ ผนึกกำ�ลัง ป.ป.ช. พัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างให้ห่างไกลการ
ทุจริต
คุณกฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักส�ำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับอาชีพก่อสร้างโดยเฉพาะ จึงได้มเี จตนารมณ์และ
แสดงจุดยืนในการที่จะท�ำให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยปราศจากการทุจริตและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้
ทางสมาคมฯ จึงได้มองเห็นช่องทางในการที่จะ
พัฒนาให้อุตสาหกรรมก่อสร้างดีขึ้น และลุกขึ้นมา
ต่อสู้และพิสูจน์ให้ภาคสังคมได้เห็นว่าทุกคนใน
อาชีพนีก้ เ็ ป็นคนดีเหมือนกัน นัน่ คือทีม่ าของการให้
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ความร่วมมือกับส�ำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยการลงนาม
MOU กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.
“สมาคมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ว่ามีความ
ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต เพราะที่ผ่านมาผู้รับเหมาถูกกลั่น
แกล้งรังแก ถูกตัดโอกาสไม่ให้มีการแข่งขัน และถูก
เอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด ประกอบกับสมาคม
ได้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ใ นการที่ จ ะท� ำ ให้ ว งการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ สมาคม
จึงเป็นแกนน�ำในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วพิสูจน์
ให้ ภ าคสั ง คมเห็ น ว่ า พวกเราทุ ก คนในอาชี พ นี้
ต้องการทีจ่ ะท�ำให้ถกู ต้องตามท�ำนองครองธรรม จึง
ได้สง่ ตัวแทนจากผูป้ ระกอบการของสมาคมเข้าร่วม

เป็นผู้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)
การมีผู้สังเกตการณ์จะสร้างความเป็นธรรม
กับทุกฝ่ายเกิดความโปร่งใสมีการแข่งขันอย่างเสรี
และมีผู้ตรวจสอบโครงการต่างๆ ท�ำให้งานเป็นไป
ตามมาตรฐานทีค่ วรจะเป็นและรัฐได้ราคาทีเ่ หมาะสม
กับโครงการ ซึ่งเป้าหมายของข้อตกลงคุณธรรม
ไม่ใช่เป็นการประหยัดงบประมาณแต่ต้องการให้
ไม่มกี ารทุจริตและท�ำให้งานออกมามีคณ
ุ ภาพดีและ
ช่วยกันแก้ปัญหา เกิดความโปร่งใส ซึ่งการลดลง
ของงบประมาณจึงไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เมื่อไหร่
ก็ตามถ้าตั้งไว้สูงแล้วมีการแข่งขันงบประมาณก็จะ
ลดลงเอง แต่ถ้าตั้งไว้สูงแล้วไม่เกิดการแข่งขันงบ
ประมาณก็จะสูงอยู่แบบนั้น”
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ทุ ก โครงการต้ อ งเข้ า ร่ ว มข้ อ ตกลง
คุณธรรม
คุณกฤษดา ได้กล่าวว่า โครงการข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) เป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริต โดยการตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ที่ยินยอม
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกว่า
ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นกลาง และมี
ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยจะเข้าไปร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้น
โครงการ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ ่ า ยงบประมาณให้ มี ค วาม
โปร่ ง ใสในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ และ
พัฒนาการบริหารสัญญาป้องกันการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ
“โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pack) หรือ IP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า
ถึงความส�ำคัญว่าจะท�ำให้เกิดความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ ดังนั้น หัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้
เกิ ด ความโปร่ ง ใสได้ ก็ คื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งท� ำ                    
ข้อตกลงร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ
ผู้เสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ ที่เป็นตัวแทนจาก
ACT หรือองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกันลงนาม
ว่าจะด�ำเนินงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
และตามกฎหมายแล้วโครงการก่อสร้างทุก
โครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pack) หรือ IP แต่ตอนนี้เนื่องจากมี
ผู้สังเกตการณ์ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงน�ำได้
น�ำร่องโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้น
ไปมาเข้าข้อตกลงคุณธรรมก่อน
ทั้งนี้ โครงการข้อตกลงคุณธรรมเริ่มตั้งแต่ปี
2558 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้า
ร่วม 103 โครงการ มูลค่ารวม 1,666,845.67 ล้าน
บาท ประหยัดงบประมาณได้สงู สุดถึง 71,127 ล้าน
บาท คิดเป็น 32.85% นับเป็นความส�ำเร็จของทุก
ฝ่ายที่ร่วมมือกันท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ
โปร่งใส และเกิดการแข่งขันมากขึ้น เมื่อมีการน�ำ               
ข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครั ฐ จึ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชน                
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ประโยชนของโครงการที่เขารวมขอตกลงคุณธรรม (IP)
1. รัฐบาลกำหนดนโยบายตอตานการทุจริตชัดเจนและเปนรูปธรรม
2. เกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3. เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ
4. ปองกันการทุจริตคอรรัปชันอยางเปนระบบ
5. เปนเครื่องมือใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานอยางสุจริต
ใชสนับสนุนในการทำงาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการของหนวยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ
7. หนวยงานและผูบริหารโครงการมีความตั้งใจและมุงมั่น
ที่จะดำเนินโครงการอยางโปรงใส ตรวจสอบได

เข้ามามีสว่ นร่วมในการสังเกตการณ์ ในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสทุกขั้นตอน และน�ำมาสู่การประหยัด
งบประมาณของประเทศชาติ”
ทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ตรวจ
สอบได้
คุณกฤษดา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่มี
ตัวแทนจากภาคประชาสังคมอย่างผู้สังเกตการณ์
ร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เท่ากับมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมในโครงการ ไม่ใช่
เฉพาะคนในหน่ ว ยงานจะท� ำ ให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจของ  
หน่วยงานไม่สามารถด�ำเนินการหรือสั่งการตาม
อ�ำเภอใจโครงการก็จะเกิดความโปร่งใส และเปิด
โอกาสให้ ผู ้ ป ระกอบการได้ รั บ การดู แ ลในทุ ก
กระบวนการ เพราะผู้สังเกตการณ์จะเข้าไปดูตั้งแต่
กระบวนการท�ำ  TOR นอกจากการต้องดูตั้งแต่               
การท�ำ  TOR แล้ว ยังต้องคอยสังเกตกระบวนการ
อื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นราคากลาง ผลการประมูล               
รวมถึงกระบวนการก่อสร้างทีจ่ ะต้องช่วยดูเรือ่ งของ
การบริหารสัญญาเพือ่ ป้องกันการทุจริตทุกขัน้ ตอน
ซึง่ ผูส้ งั เกตการณ์มสี ทิ ธิท์ จี่ ะรับทราบข้อมูลทุกอย่าง
ในโครงการในการบริหารสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างของโครงการ
โดยทีผ่ สู้ งั เกตการณ์จะต้องตรวจสอบโครงการตัง้ แต่
เริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและรับรองสภาพ
งาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันการจัดผู้สังเกตการณ์แต่ละ
โครงการต้องมีผเู้ กีย่ วข้อง อย่างเช่น งานก่อสร้างจะ
ต้องมีวิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ผู้รู้ระเบียบเข้าไป
สังเกตการณ์ท�ำให้ดูได้ทุกแง่ทุกมุมปัจจุบันแต่ละ
โครงการเรามีผู้สังเกตการณ์ประมาณ 3-5 คนต่อ
หนึง่ โครงการ ในการสังเกตการณ์ตอ้ งตรวจสอบการ
ด�ำเนินการทุกขั้นตอนของโครงการ อย่างเช่น การ
ประชุม มีรายงานการประชุมอะไรบ้าง มีการตรวจ
รับงานหรือมีการส่งมอบงาน ในการท�ำงานมีข้อ               
ผิ ด พลาดอะไรบ้ า ง แบบมี ป ั ญ หาตรงไหน ซึ่ ง                     
ผู้สังเกตการณ์ไม่มีอ�ำนาจไปสั่งการใดๆในโครงการ
แต่สงั เกตการณ์ตดิ ตามโครงการอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้
เกิดความโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ เป็นมาตรการส�ำคัญในการ
ป้องกันการทุจริต
ปลดล็อก TOR สร้างโอกาสทางการ
แข่งขัน
คุ ณ กฤษดา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การที่ มี                       
ผู้สังเกตการณ์เข้าไปดูแต่ละโครงการจะท�ำให้ผู้ที่มี
เจตนาทุจริตมีความระมัดระวังตัว ข้อดีคือท�ำให้
โครงการมี ก ารตรวจสอบ ความโปร่ ง ใสในทุ ก                  
ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการบริหารสัญญาอย่างเป็น
ธรรม

“ผู้สังเกตการณ์จะเข้าไปท�ำหน้าที่คอยสอด
ส่องในโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือว่า
เป็นการปกป้องทุกฝ่าย อีกทั้งการมีภาคประชา
สังคมเข้าไปร่วมสังเกตการณ์จะเป็นอีกหนึง่ ทางออก
ให้กับผู้ปฏิบัติ เราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ให้นโยบาย
คนที่สั่งการจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน เขาก็จะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในความผิดเพราะเป็นเพียงในฐานะ             
ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ผู้ที่เขียน TOR จะเป็น               
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยก็จะโดนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สั่ง
บอกว่าจะต้องอะไรอย่างไรบ้าง ถ้าหากไม่ทำ� ก็อาจจะ
ถูกย้าย แต่ถ้ามีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นงานเข้าไปนั่งดู
TOR ก็จะท�ำให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น
สมมุตวิ า่ IO ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเข้าไปประชุม
หารือกันตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง TOR หรือขั้นตอน
การดูโครงการ ขัน้ ตอนการยืน่ ราคาเสนอราคาและ
แสดงความคิดเห็นได้ว่าประเด็นใดที่ควรใส่หรือไม่
ควรใส่ เพราะอะไร เสร็จแล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ก็จะมี
ทางออก คือถ้าเป็นเจตนาดีหรือเจตนาบริสุทธิ์ก็จะ
มีทางออกว่าอันนี้ผู้สังเกตการณ์แนะน�ำหรือให้                
ข้อสังเกตว่าไม่ควรเขียนไม่ควรใส่ ซึง่ เราก็จะแนะน�ำ
ในสิ่งที่ถูกที่ควร
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อีกทั้งการมีผู้สังเกตการณ์เข้าไปดูจะท�ำให้             
ผู ้ ที่ มี เจตนาทุ จ ริ ต ในระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ ะไม่ ก ล้ า
เพราะว่ามีผู้สังเกตการณ์คอยสอดส่องอยู่จะทุจริต
ไม่ได้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือจะท�ำให้ TOR เกิดการแข่งขัน
จริง ๆ ผลลัพธ์คือสามารถพิสูจน์ได้ว่าการเปิดให้มี
การแข่งขันอย่างเสรีจริงๆ จะส่งผลให้เรือ่ งของราคา
กลางมีปัญหาน้อยลง นั่นเป็นเพราะเมื่อเกิดการ
แข่งขันราคาก็จะเป็นราคาตลาดไม่ใช่ว่ามีผูกขาด
เพี ย งแค่ ร ายเดี ย วหรื อ สองราย ซึ่ ง จะท� ำ ให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสขึ้น”

ต้องปลดล็อกการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
One Stop Service
คุณกฤษดา ได้กล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีการจัดซือ้ จัดจ้างแบบ
One  Stop  Service  จึงท�ำให้ขั้นตอนของการ
บริ ห ารสั ญ ญาค่ อ นข้ า งเกิ ด ปั ญ หา แต่ เ มื่ อ มี                           
ผู้สังเกตการณ์หรือคนกลางร่วมสังเกตการณ์ก็จะ
ท�ำให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลงเกิดความโปร่งใส
สุจริตและสามารถด�ำเนินการจนโครงการเสร็จสิ้น
ตามกรอบเวลาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
“ตอนนี้ที่ยังแก้ปัญหาไม่ตกคือเรื่องของการ
บริหารสัญญา ยังไม่สามารถสร้างความโปร่งใสเป็น
ธรรมเนื่องจากไม่มีหลักประกันการให้ความเป็น
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ธรรมกับผูป้ ระกอบการและถ้าผูป้ ระกอบการลุกขึน้
มาต่อสู้อาจถูกกลั่นแกล้งรังแก ซึ่งตรงนี้จะเป็น
หน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ที่จะเข้าไปปกป้อง นั่นจึง
เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เราต้องเข้าไปสังเกตการณ์ทกุ ครัง้
เราต้องขอดูเอกสารทุกฉบับของโครงการ แล้วเขา
มีหน้าทีต่ อ้ งจัดหาให้เพือ่ ทีจ่ ะดูวา่ ท�ำไมต้องเป็นของ
บริษัทนี้บริษัทเดียว เป็นต้น
อี ก ทั้ ง เนื่ อ งจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใน
ประเทศไทยเป็นแบบ One Stop  Service คน
ออกแบบ คนเขียน TOR คนจ่ายเงิน ผู้พิจารณา             
ผลการประมูล ผู้วินิจฉัยปัญหา คนตรวจรับงาน                 
ผู้คุมงาน ทั้งหมดคือใช้คนของหน่วยงานทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็น One stop service ถ้า
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ปญหาและอุปสรรค ของโครงการที่เขารวมขอตกลงคุณธรรม
1. การเขาสังเกตการณภายหลังจากการราง TOR หรือการประมูลไดผูชนะการประมูลแลว
2. หนวยงานที่เขารวมขาดความรูความเขาใจในโครงการขอตกลงคุณธรรม
3. การแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจางจากผูมีอำนาจ
4. งบประมาณสนับสนุนกระบวนการทำงาน เชน การอบรม IOP
5. การสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม
6. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ฉบับใหม

หัวหน้าหน่วยงานรู้เห็นเป็นใจในการทุจริตผู้รับ
เหมาไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย แม้แต่ผสู้ งั เกตการณ์
ไม่ทราบปัญหาและท�ำอะไรไม่ได้ ดังนั้น จึงต้อง
ท�ำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพราะผู้รับจ้างยัง
มีความรู้สึกว่า ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเขาได้ ยัง
รู้สึกไม่ปลอดภัย
การมีผู้สังเกตการณ์เข้าไปดูส่งผลให้แต่ละ
โครงการมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้ในการ
บริหารสัญญาถ้าไม่ใช่ One Stop  Service จะ
ท�ำให้ขึ้นตอนของการบริหารสัญญาท�ำงานง่ายขึ้น
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่กล้าทีจ่ ะพูดในสิง่ ที่
ควรจะพูด เราจึงอยากให้มคี ณะกรรมการไกล่เกลีย่
ระหว่างท�ำงานเข้ามาช่วยดู ซึ่งผู้ที่จะเป็นคณะ
กรรมการไกล่เกลี่ยได้ก็คือผู้เชี่ยวชาญ เพราะหาก
การท�ำงานมีปัญหาจะได้มีคนกลางคอยไกล่เกลี่ย
เช่ น การใช้ วั ส ดุ ใ ห้ ต รงตามที่ เจ้ า ของโครงการ
ก�ำหนด ผู้รับเหมาก็ต้องยึดตามสเปกที่เจ้าของ
โครงการก�ำหนดเท่านั้น แต่ถ้าของที่ก�ำหนดมีอยู่
เพียงยีห่ อเดียว คนกลางก็ตอ้ งรายงานให้ผมู้ อี ำ� นาจ

รับทราบและผู้ก�ำหนดรายการต้องแก้ไขต่อไป ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ถ้าใช้กลไกคนกลางก็จะท�ำให้ปัญหา
ต่าง ๆ เบาลง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะ
มองว่ า การมี ผู ้ สั ง เกตการณ์ เข้ า ไปดู ส ่ ง ผลท� ำ ให้
โครงการเกิดความล่าช้า แต่แท้จริงแล้วถ้าโครงการ
นั้นท�ำงานโดยปราศจากการทุจริตโครงการนั้นจะ
ไม่มีทางล่าช้าอย่างแน่นอน”
อย่างไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของไทยจะเจริญเติบโตและอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืนได้
นั้น โครงการก่อสร้างของภาครัฐจะต้องมีการเปิด
ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี มีความเป็นธรรม โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งสิ่งส�ำคัญการที่ทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือและเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่อง
ดูแลจะท�ำให้วงการก่อสร้างไทยปราศจากการทุจริต
ได้ในอนาคต

วงเงินจัดซื้อจัดจาง
(ลานบาท)

ป 2559
(โครงการ)

ป 2560
(โครงการ)

ป 2561 (30 พ.ย. 60)
(โครงการ)

รวม

ตั้งแต 100-500

900

720

293

1,913

เกิน 500-1,000

129

103

54

286

เกิน 1,000

138

110

22

270
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

มองรอบทิศธุรกิจก่อสร ้างไทย...
ยังไปได ด
้ ห
ี รือไม่?
s p ec i al RE P ORT

ภาพโดย joffi จาก Pixabay

ท่ามกลางสถานการณ์การเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจไทย ทีย
่ งั คง
เดินหน้าไปได้ดีในหลายๆ ภาคส่วน ตามที่ได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่า
ปี 2562 เศรษฐกิ จไทยจะเติ บโตประมาณร้ อยละ 4 แม้ ใ นบาง
ภาคส่วนอาจมีการชะลอตัวลงบ้าง จากปัจจัยด้านอุปสงค์ตา่ งประเทศ
แต่คาดว่าอุปสงค์ในประเทศทัง้ การบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชน
จะมีบทบาทสำ�คัญที่ทำ�ให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม
ยังคงมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
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ภาพรวมก่อสร้างปีหมูทอง
ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง
ส� ำ ห รั บ ธุ ร กิ จ รั บ เ ห ม า ก ่ อ ส ร ้ า ง ข อ ง
ประเทศไทยในปีหมูทองปีนี้ โดยภาพรวมยังคงมี
โอกาสการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง มูลค่าธุรกิจ
ก่อสร้างยังคงการเติบโตอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยข้อมูล
จากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์ว่า
มูลค่าการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างของไทยระหว่างปี
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รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure
https://www.facebook.com/Thailand.Infra/

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค Render Thailand
https://www.facebook.com/RenderThailand/

2561 - 2563 จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
7 - 9 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และงานก่อสร้างของ
ภาคเอกชนที่มีการฟื้นตัว โดยเฉพาะการก่อสร้าง     
ที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าใหม่ ตลอดจนโรงงานที่จะเติบโตในพื้นที่
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รวมทั้งปริมาณงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการขยายการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยสามารถ
ขยายตลาดไปยังประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียงได้เพิม่
มากขึ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
มีธุรกิจก่อสร้างที่ด�ำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 61,062 ราย ทุนจดทะเบียนรวม
1,146,401.60 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจก่อสร้าง
ขนาดเล็ก (S) จ�ำนวน 60,554 ราย (ทุนจดทะเบียน
1,002,724.83 ล้านบาท) ธุรกิจก่อสร้างขนาดกลาง
(M) จ�ำนวน 420 ราย (ทุนจดทะเบียน 58,958.78
ล้านบาท) และ ธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ (L) จ�ำนวน
88 ราย (ทุนจดทะเบียน 84,718.00 ล้านบาท)

คาดมี โ ครงการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า ง
พื้นฐานขนาดใหญ่
เริม
่ ก่อสร้างปี’62 มูลค่ากว่า 6.8 แสน
ล้านบาท
ในปี 2562 มีโครงการก่อสร้างโครงสร้าง     
พื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบ     
โลจิสติกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 มี
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 950,200 ล้านบาท
โดยคิดเป็นมูลค่าของโครงการภาครัฐที่จะเกิดขึ้น    
ในพื้นที่ EEC รวม ทั้งสิ้น 684,018 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของมูลค่าโครงการที่อยู่
ในแผนงานการก่อสร้างทั้งหมดของปี 2562 ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ชนะการ
ประกวดราคา ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมท่าอากาศยาน 3 แห่ง โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
และมาบตาพุด เฟสที่ 3 และโครงการเมืองการบิน
ภาคตะวันออก
นอกจากนี้ ในส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
นอกเหนือจากโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ EEC
แล้ว ที่ส�ำคัญยังมีโครงการรถไฟทางคู่เฟสที่ 2 เส้น

ทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็นรถไฟทางคู่
สายใหม่ ที่คาดว่าจะก่อสร้างเป็นเส้นทางแรกจาก
ทั้งหมด 9 เส้นทาง รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) และรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ตะวันตก (ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์) ที่จะมีการ
ประมูลภายในช่วงต้นปีและเชือ่ ว่าจะเริม่ ก่อสร้างได้
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เช่นเดียวกัน
ผู้รับเหมาก่อสร้างได้อานิสงส์
จากเม็ดเงินก่อสร้างภาครัฐเข้าสูร่ ะบบ
หากพิจารณาความเป็นไปได้ของเม็ดเงินทีจ่ ะ
มีการเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากโครงการที่
ก�ำลังก่อสร้างและโครงการใหม่ที่คาดว่าจะเริ่ม
ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าในปี 2562
การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐจากโครงการเมกะโปรเจกต์
ที่ส�ำคัญ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเร่งการเบิกจ่าย
ให้จะเกิดขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2562 หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท เนื่องจากหลาย
โครงการอยู่ในขั้นตอนที่ต่อเนื่องของการเบิกใช้เงิน
ไม่วา่ จะเป็นโครงการรถไฟทางคูเ่ ฟสที่ 1 ทัง้ 7 เส้นทาง
โครงการถไฟฟ้าสายสีแดงทีย่ งั มีการเบิกจ่ายในส่วน
ของงานโยธาสถานีกลางบางซื่อ ขณะเดียวกันก็ยัง
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มีโครงการที่จะเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างและเริ่มเบิก
จ่ายเงินในปี 2562 ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่เฟส
ที่ 2 เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โครงการ
เมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก โครงการทางด่ ว น
พระราม 3-ดาวคะนองและโครงการทางด่วนขั้นที่
3 สายเหนือ ตอน N2
จากเม็ดเงินก่อสร้างจากภาครัฐที่จะเข้าสู่
ระบบในปี 2562 ดังกล่าว จะพบว่าธุรกิจก่อสร้าง
ยังมีแนวโน้มการเติบโตทีด่ ี โดยกลุม่ ธุรกิจทีจ่ ะได้รบั
อานิสงส์เป็นกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
อาทิ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททัง้ งานโยธา
และงานเครือ่ งกล บริษทั ช.การช่าง บริษทั ก่อสร้าง
ที่สามารถ รับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน
ทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการ พัฒนา
ลงทุ น และบริ ห ารโครงการสั ม ปทานระบบ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานขนาดใหญ่ บริษทั โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัท
สมาร์ทคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง บริษัท ไฟร์เทรด    

เอ็นจิเนียริง่ ธุรกิจออกแบบ รับเหมาติดตัง้ ซ่อมแซม
นอกจากนี้ ยังพบว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เป็นต้น
เดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) ซึ่ง
เป็นผลจากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาสแรกปี ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.9 (เหล็กเส้นกลมผิว
‘62
เรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็ก
ยั ง ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย รางน�้ำ  ท่อเหล็ก) ตามราคาตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น
สำ�คัญ
ตามราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก ถ่านหิน) ประกอบกับ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาดัชนีราคาวัสดุ มีผลผลิตลดลงเนือ่ งจากผูผ้ ลิตบางรายหยุดการผลิต
ก่อสร้างทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงของระดับราคา เพื่อซ่อมบ�ำรุง หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น     
สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและ ร้อยละ 0.4 (วงกบประตู - หน้าต่าง บานประตู) จาก
ปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ การปรับราคาสูงขึ้นของไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในช่วง
ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้า หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ สูงขึน้ ร้อยละ 0.4
เหล็ก กระเบือ้ ง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า (ยางมะตอย) ปรั บ ราคาสู ง ขึ้ น ตามราคาเฉลี่ ย
และประปา และวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งอื่ น ๆ มี จ� ำ นวน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้น
รายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ จะพบว่า ดัชนี ร้อยละ 0.1 (สีรองพืน้ ซิลโิ คน) จากการปรับส่วนลด
ราคาวัสดุกอ่ สร้างเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 107.7 น้อยลง
(ปี 2553 = 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2562
107.4)
ในส่วนของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 11.1 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้
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โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู)
จากไม้น�ำเข้าราคาสูงขึ้น หมวดกระเบื้องสูงขึ้น    
ร้อยละ 2.7 (กระเบื้องบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยาง
กระเบื้องแกรนิต) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 2.0 (คอนกรีตบล็อกปูพื้น คอนกรีตผสม
เสร็จ) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ หมวดซีเมนต์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์) ความต้องการขยายตัว    
เพิ่มขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีรอง
พืน้ ปูน ซิลโิ คน) และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ สูงขึน้
ร้อยละ 0.2 (ทรายถมที่ กระจกใส อลูมิเนียม ยาง
มะตอย) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นและยางมะตอย
ปรับตามราคาปิโตรเลียม ในขณะทีด่ ชั นีราคาหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.8 (เหล็ก
เส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน�ำ 
้ ท่อแสตนเลส
เหล็กแผ่น) เนื่องจากปริมาณความต้องการเหล็กที่
ลดน้อยลง ประกอบกับมีการน�ำเข้าเหล็กเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย จากการลดลงของดั ช นี ร าคา
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กทีม่ อี ตั ราลดลงร้อย
ละ 4.5 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี

เหล็กฉาก เหล็กรางน�้ำ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อ
เหล็กด�ำ  ท่อสเตนเลส เหล็กแผ่นเรียบด�ำ) เป็นผล
มาจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เช่นเดียวกันกับดัชนีวสั ดุ
ก่อสร้างในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาที่มีการ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 (ท่อร้อย สายไฟและสาย
โทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อ-สามทางพีวีซี ท่อ
ระบายน�้ ำ เสี ย พี วี ซี ) จากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ (เม็ ด
พลาสติ ก ) หมวดสุ ข ภั ณ ฑ์ ลดลงร้ อ ยละ 0.5
(อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ ที่ใส่สบู่ ฉากกั้นห้องน�้ำ
ส�ำเร็จรูป สายน�้ำดี ราวแขวนผ้าติดผนัง) จากการ
ปรับส่วนลดเพิ่มขึ้น และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
ลดลงร้อยละ 0.4 (หินคลุก หิน ย่อย อิฐมอญ อิฐ
โปร่ง ยางมะตอย)

ประกอบกับเม็ดเงินของโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการ
เบิกจ่ายและบางส่วนก็ไหลเข้าสู่ระบบแล้วนั้น ยิ่ง
กระตุ้นห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจก่อสร้างทั้งในส่วน
ต้นน�้ำ คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มปลายน�้ำ คือ
กลุ่มผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractors) มีการ
เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง และหากบริบททางการเมือง
ของประเทศมีเสถียรภาพก็จะยิ่งเป็นแรงหนุนให้
ธุรกิจก่อสร้างไทยเติบโตได้ดีตลอดทั้งปีนี้ และ      
ต่อเนื่องไปได้จนถึงปี 2563 ด้วย

แหล่งที่มา :
- ส� ำ นั ก สารสนเทศและดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจ - กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก่อสร้างปีหมูทองยังไม่มีภาวะที่น่าเป็นห่วงมากนัก - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
อัตราการเติบโตของธุรกิจยังคงมีความต่อเนือ่ ง ดัชนี - ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ราคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของการ
ก่อสร้างก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
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การประชุม ACF ครั้งที่ 47 ณ ประเทศกัมพูชา
เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACF ครั้งที่ 47 ณ Angkor 
Miracle Resort & Spa Hotel, เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
โดยมีผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน
ได้แก่ นายธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการ, นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ
และนายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย กรรมการบริหาร

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เพื่อ
รายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมตลอดปีทผี่ า่ นมาต่อสมาชิกสมาคมฯ โดย
มีนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม เป็นประธาน และนายธนัท
เวสารัชชานนท์ เลขาธิการ ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการประชุม จัดขึ้น ณ
โรงแรม Golden Tulip Sovereign พระราม 9
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การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2
เมือ่ วันที่ 13 มีนาคมทีผ่ า่ นมา กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยมีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน จัดขึ้น ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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การประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท.
นางสาวลิซา่ งามตระกูลพานิช อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ
ประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธแี ละมอบรางวัลให้กบั นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลด้วย

งานแถลงข่าว Powering The Future
นายอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความเป็น National  Partner 
ระหว่าง Atlas CopcoThailand กับ STIT Company Limited ใน
แคมเปญ Powering The Future จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

สมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The Overseas Construction Association of
Japan
นางสาวลิซา่ งามตระกูลพานิช อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ Mr.Yoshihiro        
Yamaguchi ต�ำแหน่ง Chief Executive Director, COO จาก
The Overseas Construction Association of Japan     
ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา
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วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 107
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร สมาคม
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า งไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ร่วมวาง         
พวงมาลาในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง    
ปีที่ 107 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง ถนน
ศรีอยุธยา

แสดงความยินดีแก่นายกสมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษา
แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแจกัน
ดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง ในโอกาสเข้า
รับต�ำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรทีป่ รึกษาแห่งประเทศไทย วาระ
ปี พ.ศ.2562 - 2564

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมฯ ประจำ�ปี 2562
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจกรรมสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟประจ�ำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ณ สนามกอล์ฟอมตะสปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้มีสมาชิกและบริษัท
ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยรางวัลใหญ่ ได้แก่            
รถ Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 D MIVEC GLX 6MT
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

ความคืบหน ้าโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
s p ec i al RE P ORT
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย
กับประเทศเพือ
่ นบ้านอย่างต่อเนือ
่ ง ด้วยการกำ�หนด “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic
Zone : SEZ) ขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นพื้นที่ที่มี
ส่วนเชื่อมต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ดังนั้น รัฐบาล
จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชือ่ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มุ่งเน้นผลักดันให้มีความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรมใน 10 พื้นที     ่
เป้าหมาย โดยพื้นที่เหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุน
จากรัฐ อาทิ ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ  
ด่านศุลกากร สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหาร
แรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จและการบริการอื่นที่จ�ำเป็น เป็นต้น ทั้งนี้
เพือ่ เชือ่ มโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน อีกทัง้
ยังเป็นการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง     
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวม
ถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่ชายแดน
ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายในการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ภายใต้นโยบาย
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงได้เกิดการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดย
มีการแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ประกอบ
ด้วย โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน ท่าเรือ    
ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
รูปแบบการขนส่งสินค้า และศูนย์การขนส่งชายแดน
- กลุ่มด่าน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ด่านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตร ด่าน
ปศุสัตว์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มแหล่งน�้ำ  ประกอบด้วย โครงการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน�้ำ
- กลุม่ สาธารณูปโภค ประกอบด้วย โครงการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปา และระบบไฟฟ้า
- กลุ่มผังเมือง ประกอบด้วย โครงการจัดท�ำ
ผังเมือง และโครงการพัฒนาพื้นที่
- กลุ ่ ม นิ ค มอุ ต สาหกรรม ประกอบด้ ว ย
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
- กลุ่มสาธารณสุข ประกอบด้วย โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงพยาบาล โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- กลุ ่ ม ระบบก� ำ จั ด ขยะ ประกอบด้ ว ย
โครงการพัฒนาระบบก�ำจัดขยะ

“สภาพัฒน์” รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กันยายน 2561 เกี่ยวกับแผน         
งบประมาณบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ รื่ อ ง              
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาโครงการส�ำคัญใน
พื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 25582561 รวมทั้งสิ้น 31,592.41 ล้านบาท โดยในปี
2558 โดยได้รบั จัดสรรงบกลาง 2,377.76 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้ำ  และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 6,859.75 ล้านบาท ปีงบประมาณ
2560 ได้รบั จัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และ
แผนงานบูรณาการการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำรวม 11,279.85 ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ (รวมด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน) แผนงานบู ร ณาการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน�ำ 
้ และแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะ รวม 11,075.05 ล้านบาท
ทั้ ง นี้ โครงการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การพั ฒ นา
เปิดงบประมาณเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและด่านศุลกากร
พิเศษ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ CIQ (Customs Immigration Quarantine)
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) หรื อ ความมั่นคงและป่าไม้ การพัฒนาระบบประปา
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โครงการโครงสรางพื้นฐานสำคัญ

ตาก

2563

2562 : ทางเลี่ยงเมืองแมสอดและสะพานขามแมน้ำเมย 2 / ทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก-แมสอด ตอน 1,2 และ 3
กอสรางแลวเสร็จ และ ตอน 4 อยูระหวางกอสราง)/ ดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2 /ทาอากาศยานแมสอด
2563 : นิคมอุตสาหกรรมตาก (แมสอด)

สระแกว

2563

2562 : ทางรถไฟชวงชุมทางแกงคอย-คลองสิบเกา-สุดสะพานคลองลึก รวมสะพานขามคลองลึก (ฝงไทยกอสรางแลวเสร็จ
ฝงกัมพูชาตองกอสราง อีก 1 กม.) / นิคมอุตสาหกรรมสระแกว / ดานศุลกากรอรัญประเทศ (บ.ปาไร)
/ทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย (บ.หนองเอี่ยน)
2563 : ดานศุลกากรอรัญประเทศ (บ.หนองเอี่ยน)

สงขลา

2563

2562 : ดานศุลกากรสะเดาแหงใหม/ถนนแยก ทล.4 – ดานสะเดาแหงที่ 2
2563 : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา)

ตราด

2562

2561 : ทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ (แลวเสร็จ)
2562 : ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก ( ตอน 2 - 3) และตอนแยก ต.ไมรูด-บ.คลองจาก

มุกดาหาร

2562

2562 : ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ–บ.นาไคร-คำชะอี/ ทางหลวง 212 หวานใหญ-ธาตุพนม /
สิ่งอำนวยความสะดวกดานศุลกากร มุกดาหาร

หนองคาย

2563

2560 : ทล. 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 (แลวเสร็จ)
2561 : ดานศุลกากรหนองคายแหงใหมพรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ (แลวเสร็จ) 2563 : ถนนแยก ทล. 2 – ทล. 211

กาญจนบุรี

2562

2560 : ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (แลวเสร็จ)
2562 : ดานศุลกากรพุน้ำรอน / มอเตอรเวยบางใหญ-กาญจนบุรี

เชียงราย

2563

2561 : สิ่งอำนวยความสะดวกดานศุลกากรแมสาย (แลวเสร็จ) / ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ
ตอน 3 (แลวเสร็จ)
2562 : ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายดานตะวันตก/ โครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ
2563 : ดานศุลกากรเชียงแสนแหงใหม

นครพนม

2564

2561 : ดานศุลกากรนครพนมแหงใหม (แลวเสร็จ)
2563 : ทล. 212 (นครพนม-ทาอุเทน) / ถนน สาย ง, สาย ค3 และ ค4 ผังเมืองรวม เมืองนครพนม
2564 : ศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม

นราธิวาส

2565

2561 : ปรับปรุงดานศุลกากรสุไหงโก-ลก (แลวเสร็จ)/ ขยายดานศุลกากรบูเกะตา ระยะ 3 (แลวเสร็จ)
2565 : นิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส
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2558
2,377.7575 ลานบาท

โครงการเรงดวน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

618.4835 ลานบาท

6,168.9142 ลานบาท

2559

รวม 6,859.752 ลานบาท

ผังเมือง สาธารณสุข การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
และการส่งเสริมการลงทุน

แผนงานบรูณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดลอม

แผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การกำ�หนดให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ
1,012.3215 ลานบาท
3,305.9245 ลานบาท
ขณะที่ ท างด้ า นของการจั ด หาที่ ดิ น และ
บริหารจัดการ รายงานของสภาพัฒน์ได้ระบุความ
ก้าวหน้าไว้ว่า ขณะนี้ได้มีการก�ำหนดพื้นที่ราชพัสดุ
6,961.5989 ลานบาท
ใช้เป็นพื้นที่พัฒนาส�ำหรับเอกชนเช่า และหน่วย
แผนงานพัฒนาโครงสราง
2560
ราชการใช้ประโยชน์ใน 8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส
รวม 11,279.8449 ลานบาท
ได้แก่
สระแก้ว อ.อรัญประเทศ มีพนื้ ทีร่ วม 1,1863-23 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลงด้วยกัน คือ แปลง
แผนงานการบริหาร
ที่ 1 พื้นที่ 525-3-0 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่าน CIQ
แผนงานการบริหารการจัดการขยะ
จัดการทรัพยากรน้ำ
ภายใต้การดูแลของกรมศุลกากรยังอยู่ในระหว่าง
1,063.5867 ลานบาท
127.9680 ลานบาท
ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 62 ส่วนแปลง
ที่ 2 พื้นที่ 660-2-23 ไร่ กนอ. ก่อสร้างนิคมฯ ระยะ
9,883.4978 ลานบาท
ที่ 1 แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 22
แผนงานบูรณาการพัฒนา
2561
มี.ค. 61 ส่วนการก่อสร้างระยะที่ 2 แล้วเสร็จและ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวม 11,075.0525 ลานบาท
คาดว่าจะเปิดเข้าใช้พื้นที่ได้ภายใน พ.ค. 62
ตราด อ.คลองใหญ่ พื้นที่รวม 888-2-72 ไร่
ความมั่นคง/OSS/แรงงาน
ได้ให้บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรม
เช่าที่ดินเมื่อ พ.ย. 59 และปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับ
การสงเสริมการลงทุน/ประชาสัมพันธ
สาธารณสุข
แผนการด�ำเนินงานเพื่อเริ่มการลงทุน
ผังเมือง
โครงสรางพื้นฐาน
กาญจนบุรี อ.เมือง พื้นที่รวม 8,193 ไร่ ได้
โลจิสติกส
ให้เอกชนเช่า 2,979-0-72 ไร่ บริษัท พร้อมเพรียง
2562 8,757.9813 ลานบาท
ชัย ก่อสร้าง จ�ำกัด เช่าที่ดินแล้วเมื่อ 13 พ.ย. 61
แผนงานบูรณาการ
ดานศุลกากร/ดานเกษตรกร
ปัจจุบันเตรียมการเข้าใช้พื้นที่
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก อ.แม่สอด พื้นที่รวม 2,182-3-64 ไร่ ให้
เอกชนเช่า 1,055-2-81 ไร่ และให้ กนอ. เช่า 671สงขลา อ.สะเดา พืน้ ทีร่ วม 1,069-2-08.7 ไร่ 629-1-70 ไร่ กนอ. เช่าพืน้ ทีแ่ ล้ว และคณะรัฐมนตรี
2-05 ไร่ ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างสรรหานัก กนอ. มีแผนจัดตั้งนิคมฯ บนที่ดินราชพัสดุ 2 แปลง เห็นชอบ ข้อเสนอโครงการลงทุนก่อสร้างนิคมฯ
ลงทุน
โดยมีพื้นที่รวม 927-3-70 ไร่ ได้แก่ แปลงที่ 1 พื้นที่ แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างใน เม.ย. 62 แล้ว

Contractors’ | May-June 2019

special Report

เสร็จ ต.ค. 63 ส่วนแปลงที่ 2 พื้นที่ 298-2-00 ไร่
ยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน
มุกดาหาร อ.เมือง พืน้ ทีร่ วม 1,081-0-23.1 ไร่
หนองคาย อ.สระใคร พืน้ ทีร่ วม 718-0-46 ไร่
นครพนม (อ.เมือง พื้นที่ 1,363-2-17.1 ไร่)
คณะท�ำงานสรรหาฯ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอ
โครงการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งจะเสนอ กนพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป มุกดาหาร และ
หนองคาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการน�ำเสนอคณะ
อนุกรรมการด้านการจัดหาทีด่ นิ และบริหารจัดการ
เพื่อพิจารณาน�ำที่ดินไปใช้ประโยชน์
นราธิวาส ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อ      
จัดซื้อที่ดินส�ำหรับโครงการ นิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ส่วนเชียงราย ขณะนี้คณะอนุกรรมการด้าน
การจัดหาที่ดินและบริหารจัดการได้มีมติให้ยกเลิก
การจัดหาทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาและส่ง

เสริมสนับสนุน SEZ เชียงราย ตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุน มาตรการด้านแรงงาน และมาตรการทาง
ผังเมืองแทนการจัดหาที่ดิน
นอกจากนี้ ความคืบหน้าเมื่อเดือนมีนาคม
2562 ที่ผ่านมา ยังได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
คั ด เลื อ กผู ้ ล งทุ น ก� ำ หนดอั ต ราค่ า เช่ า และค่ า
ธรรมเนียมการจัดให้เช่า ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแล้ว

การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว
ทำ�งานแบบไป-กลับ
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของแรงงาน
ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุวา่ เมือ่ วันที่ 18 ก.พ. 2558
ครม.มีมติเห็นชอบการจัดระบบการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีเ่ ข้ามา
ท�ำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตาม
มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
•การเข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างด้าวใน
เชียงราย
ลักษณะไป-กลับ
(21 ตำบล 3 อำเภอ)
(1) กระทรวง
หนองคาย
แรงงาน ได้ อ อกประกาศ
(13 ตำบล 2 อำเภอ)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ก�ำหนด
นครพนม
ท้ อ งที่ สั ญ ชาติ ประเภท
(13 ตำบล 2อำเภอ)
ตาก
ลักษณะงานหรือเงื่อนไข ที่
มุกดาหาร
(14 ตำบล 3 อำเภอ)
(11 ตำบล 3 อำเภอ)
คนต่ า งด้ า วอาจขอรั บ ใบ
อนุ ญ าตท� ำ งานตามมาตรา
กาญจนบุรี
14 และจัดท�ำคู่มือการออก
(2 ตำบล ในอำเภอเมือง)
สระแกว
ใบอนุ ญ าตท� ำ งานให้ ค น
(4 ตำบล 2 อำเภอ)
ต่างด้าว
ตราด
(2) กระทรวงมหาดไทย ได้
(3 ตำบล ของอำเภอคลองใหญ)
ออกประกาศยกเว้นข้อห้าม
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก มิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราช
อาณาจักรเป็นการเฉพาะ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง
ส� ำ หรั บ เมี ย นมา ลาว
สงขลา
กัมพูชา
(4 ตำบล ของอำเภอสะเดา)
(3) กระทรวงการต่ า ง
นราธิวาส
ประเทศ
ได้ลงนามกับกัมพูชา
(5 ตำบล ใน 5อำเภอ)
ป 2558 ประเทศไทยประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกและระยะที่สอง รวม 10 จังหวัด และเมี ย นมา ในการแก้ ไข
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ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยประเทศ
เพื่อนบ้านแล้ว และอยู่ระหว่างรอ สปป. ลาว
พิจารณาลงนาม 1 2 แรงงาน
•การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
ใน 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวงแรงงาน มี
แรงงานเมียนมาและกัมพูชาเข้ามาท�ำงานแบบไปกลับ รวม 209,130 คน (เดือนตุลาคม 2560–
มกราคม 2562)
•การพัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทย โดย
กระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมแรงงาน 3,469 คน
(ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) เพื่อ
ให้มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
•การคุ้มครองแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน
คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาไม่ให้มีการใช้แรงงาน
ผิดกฎหมาย บริหารแรงงานสัมพันธ์ ให้ค�ำปรึกษา
และเฝ้าระวังความขัดแย้งในสถานประกอบการ
•การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าว    
ทุกรายต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งโดย
สถานบริการของรัฐ และต้องมีประกันสุขภาพ
•การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติ โดยส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ       
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ในการเข้า-ออก ซึ่งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการในระยะต่อไป
จะมีการเร่งรัดการด�ำเนินโครงการและมาตรการ
ส�ำคัญใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จ
ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/
ด่านศุลกากร และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพด่าน CIQ เร่งด�ำเนินงานตาม
ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาค
ลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขงร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จัดท�ำ
ผังเมืองรวม และเร่งจัดหาทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็นพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
ต่อไป
แหล่งที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

แนวทางปฏิบต
ั ก
ิ ารกอสร า้ งอาคาร
ในพืน
้ ทีเ่ สี่ยงภัยแผ่นดินไหว
s p ec i al RE P ORT
ปฏิเสธไม่ได้ว่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความ
เสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งความเสียหายที่เกิด
ขึน
้ ก็ไม่สามารถประเมินค่าได้ แม้ประเทศไทยจะไม่ได้มส
ี ภาพภูมป
ิ ระเทศ
ทีต
่ งั้ อยูใ่ กล้รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก และไม่ได้อยูใ่ นพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วาม
เสีย
่ งต่อการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครัง้ อย่างประเทศญีป
่ น
ุ่ หรือประเทศ
อินโดนีเชีย แต่ก็มีรอยเลื่อนขนาดเล็กปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ และรอยเลื่อน
ดังกล่าวก็อาจทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวได้ โดยบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศไทยจะอยู่ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนพาดผ่าน ได้แก่
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้
ด้วยเหตุนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงจำ�เป็นต้องตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง เมื่อต้องเข้าไปดำ�เนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
แผ่ น ดิ น ไหว ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได้ ดำ�เนิ น
มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการที่
สำ�คั ญ และถื อ ได้ ว ่ า เป็ น มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด มาตรการหนึ่ ง ได้ แ ก่
มาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ซึ่งได้มี
ข้อกำ�หนดไว้ในกฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
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สาระสำ�คัญของกฎกระทรวงฯ แผ่น
ดินไหว พ.ศ. 2550
หากพิจารณาตามกฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว
พ.ศ.2550 จะพบว่าในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวได้
ระบุถงึ สาระส�ำคัญเกีย่ วกับการเกิดพิบตั ภิ ยั แผ่นดิน
ไหว โดยจ�ำกัดความค�ำว่า “พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดิน
ไหว” ไว้ 3 บริเวณ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด
ตามระดับความเสี่ยงภัยจากน้อยไปมาก กล่าวคือ
• บริเวณเฝ้าระวัง เป็นพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีอ่ าจ
ได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม
7 จังหวัด
• บริเวณที่ 1 เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดิน
อ่อนมาก และได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะ
ไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และจั ง หวั ด
สมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด
• บริเวณที่ 2 เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้
รอยเลือ่ น ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน รวม 10 จังหวัด
ส� ำ หรั บ ประเภทของอาคารที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถ
ต้านทานการสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้เป็นการ
เฉพาะ อย่างอาคารสาธารณะ อาคารที่มีบุคคล
เข้าไปใช้สอยเป็นจ�ำนวนมาก หรืออาคารชุมนุมคน
บางชนิด รวมถึงอาคารที่หากได้รับความเสียหาย
แล้ ว อาจส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
สาธารณะ เช่น อาคารที่มีความสูงกว่า 15 เมตร
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อาคารที่เป็นมีการเก็บวัตถุอันตราย นอกจากนี้     
ยังครอบคลุมไปถึงเขื่อนและสะพานด้วย เนื่องจาก
เป็นสิง่ ก่อสร้างทีม่ อี าจส่งผลกระทบให้เกิดความเสีย
หายต่อสาธารณะทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ทัง้ นี้ กฎหมายควบคุมอาคารได้ยกเว้นอาคาร
ควบคุ ม ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวที่ ไ ด้ รั บ               
ใบอนุญาตหรือ ได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างหรือ
อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550          
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซึ่งอาคารเหล่านั้น
หากมีการออกแบบและก่อสร้างทีไ่ ด้มาตรฐานและ
มีการควบคุมการใช้วสั ดุให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
แล้ว อาคารก็จะมีความต้านทานต่อแรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง เว้นเสียแต่ว่าหาก
เจ้าของอาคารต้องการปรับปรุงอาคารให้สามารถ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานสากล จึง
พิจารณาประเมินและเสริมก�ำลังโครงสร้างของ
อาคารให้แข็งแรงขึ้น
ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งปฏิ บั ติ แ ละ
ดำ�เนินการตาม มยผ. 1301
นอกจากนี้ กฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ.
2550 ยังก�ำหนดให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ด�ำเนินการออกแบบและค�ำนวณโครงสร้างอาคาร
ให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหว โดยเฉพาะเรื่อง    
รู ป ทรงอาคาร ต้ อ งออกแบบให้ มี ค วามมั่ น คง       
แข็งแรงสามารถรองรับแรงการสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร
ก็ต้องได้มาตรฐานตามรายละเอียดเชิงเทคนิค เพื่อ
ให้โครงสร้างสามารถรองรับการโยกตัวได้มากขึ้น
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้วิศวกร
หรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติและด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.
1301) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียดของกฎกระทรวงฯ ยังได้กำ� หนด
วิธีการค�ำนวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่
กระท�ำกับอาคารตามลักษณะและรูปทรงอาคาร
เช่น อาคารทีม่ รี ปู ทรงเรียบง่าย มีความสมมาตร ไม่มี
ส่วนหักและส่วนเว้า ไม่มีการเปลี่ยนก�ำลังหรือ     

หน้าตัดของเสาระหว่างชั้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างจ�ำเป็นต้องค�ำนวณ
และออกแบบโครงสร้างให้ถูกต้อง โดยเฉพาะหาก
อาคารนั้น ๆ มีรูปทรงที่ซับซ้อน วิศวกรและผู้รับ
เหมาก่อสร้างจะต้องค�ำนวณและออกแบบด้วย     
วิ ธี ก ารค� ำ นวณเชิ ง พลศาสตร์ (Structural        
Dynamic)
ทั้งนี้ ผู้ค�ำนวณออกแบบอาคารดังกล่าวจะ
ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมตัง้ แต่ระดับสามัญวิศวกรขึน้ ไป ซึง่
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท�ำข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณดังกล่าวไว้แล้วในมาตรฐาน
การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว (มยผ. 1301) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
รูปทรงอาคารที่เหมาะสม
ในการต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นจาก
แผ่นดินไหว
ส�ำหรับรูปทรงของอาคารที่เหมาะสมในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอาคาร      
ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยควรมีรปู ทรงทีเ่ รียบง่ายและ
สม�่ำเสมอ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของอาคาร
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การบิดตัวของอาคาร หรือ
การกระจุกตัวของหน่วยแรงทีส่ งู ขึน้ ในบางต�ำแหน่ง
โดยการพิจารณารูปทรงของอาคารมีทงั้ ในแนวราบ
หรือผังโครงสร้างของอาคาร และรูปทรงของอาคาร
ในแนวดิ่ง
รู ป ทรงของอาคารในแนวราบหรื อ ผั ง
โครงสร้างของอาคารทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอหรือไม่สมมาตร
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จะท�ำให้อาคารต้องรับแรงบิดจากแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว นอกจากนี้ การทีอ่ าคารมีมมุ หักจะ
ท�ำให้เกิดการกระจุกตัวของหน่วยแรงที่สูงท�ำาให้
เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวได้ ดังนั้น ใน
การออกแบบจึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งอาคารที่ มี ผั ง ไม่
สม�่ำเสมอหรือมีมุมหัก เช่น ผังของอาคารเป็น รูป
ตัวยู รูปตัวที รูปกากบาทและรูปตัวแอล เป็นต้น
ส�ำหรับลักษณะความไม่สม�ำ่ เสมอของผังโครงสร้าง
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องของไดอะแฟรม
การเยื้องออกนอกระนาบ และระบบที่ไม่ขนานกัน
อย่ า งไรก็ ต าม อาคารต้ า นทานแรงสั่ น
สะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ดีนอกจากจะต้องมีรูป
ทรงในแนวราบที่สม�่ำเสมอแล้ว ยังต้องมีรูปทรง        
ที่สม�่ำเสมอในแนวดิ่งด้วย โดยลักษณะความไม่
สม�่ำเสมอของโครงสร้างอาคารในแนวดิ่งด้านอื่น ๆ
ได้แก่ ความไม่สม�่ำเสมอของสติฟเนส ความไม่
สม�่ำเสมอของมวล ความไม่ต่อเนื่องในระนาบ และ
ความไม่ต่อเนื่องของก�ำลัง เป็นต้น อีกทั้งเรื่องของ
การเลือกใช้วสั ดุกอ่ สร้างก็มคี วามส�ำคัญเช่นกัน โดย
ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งเลื อ กใช้ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ ม      ี
น�ำ้ หนักเบา แต่มคี วามแข็งแรงและคงทน เพราะโดย
ทัว่ ไปแล้วอาคารทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยจะได้รบั ผลกระทบ
จากแรงแผ่นดินไหวน้อยกว่าอาคารทีม่ นี ำ�้ หนักมาก
ระบบโครงสร้ า งอาคารต้ า นทาน
แผ่นดินไหว
ส�ำหรับการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่น
ดินไหวของอาคาร อาศัยระบบโครงสร้าง 2 ระบบ
ได้แก่
(1) ระบบต้านแรงในแนวราบ (Horizontal 
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-Force-Resisting Systems  หรื อ  Diaphragms) ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ว างตั ว ในแนวราบ       
ท�ำหน้าที่ส่งถ่ายแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวใน
แนวราบไปสู่ระบบรับแรงด้านข้างหรือชิ้นส่วนใน
แนวดิ่ง
(2) ระบบต้ า นแรงด้ า นข้ า ง (Lateral 
-Force-Resisting Systems) เป็นระบบวางตัว
ในแนวดิ่งที่ท�ำหน้าที่ส่งถ่ายแรงจากระบบต้านแรง
ในแนวราบไปสู่ฐานรากของอาคาร ซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบ อาทิ
- โครงต้านแรงดัด (Moment Resisting
Frames) เป็นระบบรับแรงด้านข้างที่อาศัยความ
ต้านทานแรงดัดของข้อต่อและองค์อาคาร
- ก�ำแพงรับแรงเฉือน (Shear Walls) เป็น
ระบบผนังที่ออกแบบเพื่อรับแรงทางด้านข้าง เช่น
ปล่องลิฟต์ หรือ ปล่องบันได เป็นต้น
- โครงแกงแนง (Brace Frames) ส่วนใหญ่
เป็นระบบโครงถักหรือโครงข้อหมุนในแนวดิ่งเพื่อ
รับแรงด้านข้าง
- ระบบโครงสร้างคู่ (Dual  Systems)
เป็นการน�ำเอาระบบโครงสร้างที่กล่าวข้างต้นมาใช้
ร่วมกันในการรับแรงทางด้านข้าง เช่น การใช้โครง
ต้านแรงดัดร่วมกับก�ำแพงรับแรงเฉือนหรือโครง
แกงแนง เป็นต้น
- ระบบกล่อง (Tubular  Systems) ซึ่ง
เป็นการออกแบบให้โครงสร้างโดยรอบอาคารมี

ความแข็ง ท�ำให้อาคารมีลักษณะคล้ายกับเป็นคาน
ยื่นที่มีหน้าตัดเป็นท่อกลวงหรือกล่องขนาดใหญ่
การท�ำให้โครงสร้างโดยรอบของอาคารมีความแข็ง
นี้ สามารถท� ำ ได้ โ ดยใช้ ตั ว ยึ ด ทแยง (Braced
Tube) หรือวางเสารอบนอกอาคารให้เรียงถีใ่ กล้กนั
และเชื่อมด้วยคานขอบที่แข็ง (Framed Tube)

ก่อสร้าง ควรต้องท�ำการประเมินให้เจ้าของอาคาร
ทราบและตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้อาคารนั้นๆ มี
ความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหว ตาม
ความเหมาะสม
(2) สภาพการใช้สอยของอาคาร ต้องยอมรับ
ว่าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบางวิธี
อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สอยของอาคาร เช่น การ
เสริมความมั่นคงโดยใช้โครงแกงแนงยึดโยงหัวเสา
ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงอาคารหรือจาก
การอพยพหนีไฟ เป็นต้น
(3) ความสวยงามของอาคาร ทั้งในระหว่าง
ทีด่ ำ� เนินการปรับปรุงอาคารและภายหลังการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสวยงาม
ของรู ป ทรงอาคารหรื อ ความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารเดิมไว้
(4) ระดั บ ความเสี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวของ
อาคาร หากอาคารนั้น ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับ
ความเสีย่ งสูง เช่น บริเวณใกล้รอยเลือ่ นในภาคเหนือ
ผู้รับเหมาก่อสร้างก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงในระดับที่สูงกว่า เพื่อความ
ปลอดภัยที่สูงขึ้นนั่นเอง

4 ปั จ จั ย ที่ ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ ง
พิ จ ารณา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารให้
ต้านทานแผ่นดินไหวได้
กรณีอาคารเดิมที่ด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้ว
(Existing Building) ไม่ใช่อาคารก่อสร้างใหม่
ผู้รับเหมาควรพิจารณา ปัจจัยส�ำคัญที่จะปรับปรุง
เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เนื่องจาก
โดยทัว่ ไปแล้วอาคารทีเ่ สียหายจากแผ่นดินไหวเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนหรือการโยกตัว
กลับไปกลับมาของอาคารอย่างรุนแรง ดังนั้น การ
ปรับปรุงอาคารจึงต้องมุง่ เน้นการลดขนาดของการ
สั่นสะเทือน หรือยอมให้อาคารเกิดการโยกตัวได้    
แต่ต้องไม่เกิดการพังทลาย
ปัจจัยส�ำคัญที่ผู้รับเหมาต้องพิจารณาเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง อาคารให้ มี ค วามแข็ ง แรงและสามารถ
ต้านทานแผ่นดินไหวได้ มีดังนี้ คือ
ผู้รับเหมาต้องพิจารณาเลือกวิธีการ
(1) งบประมาณ เนื่องจากการเลือกวิธีการ ปรับปรุงอาคารอย่างเหมาะสม
ปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้
ส�ำหรับวิธีการปรับปรุงอาคารนั้น ผู้รับเหมา
นั้ น มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น ผู ้ รั บ เหมา ก่อสร้างอาจต้องพิจารณาเลือกวิธีการด�ำเนินงาน
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ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารให้ มี ค วามแข็ ง แรง
มั่นคง และสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ตาม
ความเหมาะสม โดยการปรับปรุงอาคารต้องมีการ
ประเมิน ออกแบบ และก�ำหนดรายละเอียดโดย
วิศวกรผู้ช�ำนาญการ ซึ่งวิธีการเสริมความมั่นคง     
แข็งแรงของอาคารที่มีอยู่แล้วให้มีความสามารถ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือน สามารถด�ำเนินการได้
หลายวิธี ได้แก่
(1) การเสริมก�ำลังให้ระบบต้านแรงด้านข้าง
ที่มีอยู่แล้ว การเสริมก�ำลังวิธีนี้เป็นการเสริมให้
ระบบต้านแรงด้านข้างของอาคารที่มีอยู่แล้วให้มี
ความสามารถต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นที่ สู ง ขึ้ น       
โดยการเสริ ม ก� ำ ลั ง ขึ้ น กั บ ประเภทของระบบ        
ต้านแรงด้านข้าง เช่น หากเป็นโครงต้านแรงดัด
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ก็ อ าจเสริ ม ก� ำ ลั ง ของเสา            
และคานที่ เ ป็ น ส่ ว นของโครงต้ า นแรงดั ด
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยการพอกคอนกรี ต หุ ้ ม        
ชิ้นส่วนเดิม (Jacketing) แต่ส�ำหรับโครงต้านแรง
ดัดเหล็กรูปพรรณสามารถท�ำได้โดยการเสริมก�ำลัง
รับแรงดัดให้ข้อต่อโดยใช้แผ่นเหล็ก หรือการเสริม
ก�ำลังให้กับชิ้นส่วนโดยใช้แผ่นเหล็ก
ประกับข้าง
(2) การเพิ่มระบบต้านแรง
ด้านข้าง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการ
ปรับปรุงอาคาร เช่น การเพิ่มโครง
แกงแนงหรื อ ก� ำ แพงรั บ แรงเฉื อ น
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรับแรง
สั่นสะเทือนให้กับอาคาร
(3) การเสริมความแข็งแรงให้
กับฐานรากอาคาร ในการปรับปรุง
อาคารนอกจากการเพิ่ ม ความ
สามารถในการรับแรงด้านข้างของ
โครงสร้างแล้วยังต้องค�ำนึงถึงการส่ง
ถ่ายแรงแผ่นดินไหวจากโครงสร้าง
อาคารส่วนบนเข้าสูฐ่ านราก ในกรณี
ที่ฐานรากใช้ระบบเสาเข็มจะต้อง
ค�ำนึงถึงการส่งถ่ายแรงแผ่นดินไหว
จากฐานรากเข้าสูเ่ สาเข็มด้วย อีกทัง้
ความสามารถในการรับแรงด้านข้าง
ของเสาเข็มแต่ละต้น รวมถึงปริมาณ

เหล็กเสริมในเสาเข็มทีฝ่ งั อยูใ่ นฐานรากด้วย ตัวอย่าง
การเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากอาคาร ได้แก่
การเจาะเข็ ม เพิ่ ม เพื่ อ ขยายฐานราก และการ
ปรับปรุงบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ของฐานรากโดยการ
เสริมเหล็กเพิม่ รวมถึงการใช้อปุ กรณ์ควบคุมการสัน่
สะเทือนของอาคาร การใช้อุปกรณ์มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนหรือการโยกตัวของอาคาร
ซึง่ ปัจจุบนั อุปกรณ์ดงั กล่าวได้มกี ารใช้กนั อย่างแพร่
หลายในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดิน
ไหว เช่น อุปกรณ์สลายพลังงาน (Damper) อุปกรณ์
ลดการส่ ง ผ่ า นการสั่ น สะเทื อ นจากแผ่ น ดิ น ไหว
(Base Isolator) เป็นต้น
(4) การเพิ่ ม ความเหนี ย วให้ กั บ ระบบ
โครงสร้าง เพื่อให้อาคารมีความสามารถในการโยก
ตัวภายใต้แรงแผ่นดินไหวทีด่ ขี นึ้ โดยยังคงก�ำลังส่วน
ใหญ่ไว้ได้ เช่น การพันข้อต่อและโครงสร้างด้วยแผ่น
วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย (FRP) หรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียว
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ข้อแนะนำ�การก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
แม้จะมีการออกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง
อาคารในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหว แต่กไ็ ม่ได้บงั คับ
ให้การก่อสร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มี
ความสูงไม่เกิน 15 เมตรต้องได้รับการออกแบบให้
สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
เนื่องจากไม่ต้องการจะเพิ่มภาระให้กับเจ้าของ
อาคารที่พักอาศัยซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างอาคารสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมา
ก่อสร้างต้องให้รายละเอียดทีเ่ หมาะสมเพิม่ เติมจาก
การออกแบบปกติ เพือ่ ให้เจ้าของอาคารทีพ่ กั อาศัย
ได้ทราบถึงวิธีการที่จะท�ำให้สมรรถนะในการต้าน
แรงแผ่นดินไหวของอาคารทีพ่ กั อาศัยสูงขึน้ ในระดับ
หนึง่ พร้อมทัง้ แจ้งราคาค่าก่อสร้าง ซึง่ อาจจะสูงกว่า
การก่อสร้างตามปกติเพียงเล็กน้อย
ข้อแนะน�ำในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยใน
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ต้องพิจารณา มีดังนี้
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ต�ำแหน่งที่ตั้งอาคาร ไม่ควรก่อสร้างอาคาร
ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการวิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การก่อสร้างในบริเวณเชิงลาดการก่อสร้างในบริเวณ
ใกล้แนวรอยเลื่อน หรือการก่อสร้างใกล้กับต้นไม้
ใหญ่ เป็นต้น
รูปทรง ลักษณะ และสัดส่วนของอาคาร      
รูปทรง ลักษณะ และสัดส่วนของอาคารในพื้นที่
เสี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวควรเป็ น แบบที่ เรี ย บง่ า ย
สมมาตรและสม�่ำเสมอ เช่น อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า รูปทรงกลม เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงอาคาร     
ทีม่ มี มุ หัก หรืออาคารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงขนาดของ
ระบบโครงสร้างอย่างกะทันหัน
ช่องเปิดของอาคาร ขนาดและต�ำแหน่งของ
ช่ อ งเปิ ด ที่ ไ ม่ เ หมาะสมอาจท� ำ ให้ โ ครงสร้ า งมี
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เช่น การเกิดพฤติกรรม
การวิ บั ติ ข องเสาสั้ น หรื อ อาคารบางส่ ว นมี ก าร
เคลื่อนตัวมากเกินไป
ระบบโครงสร้าง ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
เมือ่ เกิดการสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว ส่วนต่าง ๆ
ของโครงสร้างจะต้องสามารถโยกตัวไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งหลังได้ ข้อต่อหรือส่วนต่อของแต่ละส่วนต้องมี
ความมั่ น คง แข็ ง แรง ตลอดจนมี ก ารยึ ด โยง        
(Bracing) โครงสร้างที่เหมาะสม
ข้อต่อระหว่างเสาและคาน ไม่วา่ จะเป็นเหล็ก
เสริมตามขวางหรือเหล็กปลอกของเสาและคานจะ
ต้องมีปริมาณเพียงพอในบริเวณข้อต่อระหว่างเสา
และคานทีจ่ ะรัดรอบแกนคอนกรีต ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิด

ความเหนี ย วและสามารถต้ า นทานแรงเฉื อ นที่     
เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดย
ระยะเรียงของเหล็กปลอกในเสาและในคานบริเวณ
ข้อต่อดังกล่าวไม่ควรเกิน 10 เซนติเมตร และควร
เพิ่มเหล็กปลอกในข้อต่ออีก 3 ปลอก
ทั้งนี้ อาคารตั้งอยู่ในบริเวณเฝ้าระวังวิศวกร
ผู้ออกแบบและค�ำนวณโครงสร้างอาคารไม่จ�ำเป็น
ต้องค�ำนวณผลของแรงสัน่ สะเทือนทีม่ ตี อ่ อาคาร แต่
ต้องก�ำหนดรายละเอียดของชิ้นส่วนและรอยต่อ
ระหว่างปลายชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้มีความเหนียวตาม
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่ อ
ต้านทานแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือ มยผ. 1301 ซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนว่า อย่างน้อย
เจ้าของอาคาร วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเสริมเหล็กในเสา
และหากองค์อาคารเป็นแผ่นพืน้ สองทางแบบไร้คาน
จะต้ อ งเสริ ม เหล็ ก ล่ า งฝั ง เข้ า ไปในแกนเสาเพื่ อ
ป้องกันการวิบัติอย่างต่อเนื่องด้วย
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารและการซ่อมแซม
(1) กรณีที่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว บ้านแฝด
หรือ ทาวน์เฮ้าส์
• ตรวจสอบว่าชั้นล่างเป็นชั้นเปิดโล่ง เช่น
บ้านเรือนไทยที่มีใต้ถุนสูงและเปิดโล่ง หรือบ้านที่มี
ช่องเปิดขนาดใหญ่ ซึง่ การเปิดโล่ง ดังกล่าวจะท�ำให้
อาคารชั้ น ล่ า งไม่ มี เ สถี ย รภาพเมื่ อ เกิ ด การ                   
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สั่ น สะเทื อ น หากจ� ำเป็ น ควรเสริ ม ความมั่ น คง     
แข็งแรง เช่น การใช้คำ�้ ยัน หรือตัวยึดโยง (Bracing)
การก่อผนัง เป็นต้น
• เสริมความแข็งแรงของโครงหลังคา เช่น ใส่
ค�้ำยันหรือ ตัวยึดโยง ยึดระหว่างช่วงของโครง
หลังคา เป็นต้น
(2) กรณีที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เช่น อาคาร
ชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
• ให้สอบถามเจ้าของอาคาร ผูบ้ ริหารอาคาร
ชุด หรือ เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็น
ผู้ออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารว่า อาคารที่
อาศัยอยูน่ นั้ ได้รบั การออกแบบให้สามารถต้านทาน
แผ่นดินไหวได้หรือไม่ หากพบว่าอาคารไม่ได้รบั การ
ออกแบบให้สามารถ ต้านทานแผ่นดินไหวได้ ควร
ปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง เพื่อ
ด�ำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อไป
แหล่งที่มา :
- https://bit.ly/2UsNj0Z
- คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวส�ำาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารและการซ่อมแซม
(1) กรณีที่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว บ้านแฝด
หรือ ทาวเฮาส์
• ตรวจสอบว่าชั้นล่างเป็นชั้นเปิดโล่ง เช่น
บ้านเรือนไทย ที่มีใต้ถุนสูงและเปิดโล่ง หรือบ้านที่
มีช่องเปิดขนาดใหญ่ ซึ่งการเปิดโล่ง ดังกล่าวจะ
ท�ำให้อาคารชั้นล่างไม่มีเสถียรภาพเมื่อเกิดการ    
สั่ น สะเทื อ น หากจ� ำ เป็ น ควรเสริ ม ความมั่ น คง      
แข็งแรง เช่น การใช้คำ�้ ยัน หรือตัวยึดโยง (Bracing)
การก่อผนัง เป็นต้น
• เสริมความแข็งแรงของโครงหลังคา เช่น ใส่
ค�้ำยันหรือ ตัวยึดโยง ยึดระหว่างช่วงของโครง
หลังคา เป็นต้น
(2) กรณีที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เช่น อาคาร
ชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
• ให้สอบถามเจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร
ชุด หรือ เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็น
ผู้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง อาคารว่า อาคารที่
อาศัยอยูน่ นั้ ได้รบั การออกแบบให้สามารถต้านทาน
แผ่นดินไหวได้หรือไม่ หากพบว่าอาคารไม่ได้รบั การ
ออกแบบให้สามารถ ต้านทานแผ่นดินไหวได้ ควร
ปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง เพื่อ
ด�ำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อไป

4.2 ขณะเกิดแผ่นดินไหว
การป้องกันตนเองขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว
4.2.1 กรณีอยู่ภายในอาคาร
(1) ให้หลบเข้าไปอยูใ่ ต้โต๊ะเพือ่ ป้องกันสิง่ ของ
ตกใส่ศีรษะ กรณีที่ไม่มีสิ่งก�ำบังให้หมอบลงกับพื้น
ชิดกับผนังแล้วใช้ท่อนแขนป้องกันศีรษะ และคอ
(2) ให้หลีกเลี่ยงบริเวณผนังภายนอกของ
อาคาร หน้าต่าง วัตถุ ที่แขวนติดผนัง กระจก
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตู้ใส่ส่ิงของ
ที่มีน�้ำหนักมาก เป็นต้น
(3) หากอาคารมีความมัน่ คงแข็งแรงเพียงพอ
ไม่ ค วรออกไป ภายนอกอาคารจนกว่ า การสั่ น
สะเทือนของแผ่นดินไหวจะหยุดลง ขณะเกิดแผ่น
ดินไหวการอยู่ภายในอาคารและปฏิบัติตามข้อ (1)
จะมีความปลอดภัยมากกว่าการทีจ่ ะรีบอพยพออก
จากอาคาร เพราะอาจเกิดอันตรายและความชุลมุน
ในการอพยพได้
(4) เมื่ออยู่ในห้องนอนให้ใช้หมอนป้องกัน
ศีรษะ ให้ระวังกระจกแตก ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ รวมทัง้ สิง่ ของ
ที่อาจร่วงหล่นลงมาได้
(5) เมือ่ อยูใ่ นอาคารสูงห้ามใช้ลฟิ ต์ให้ใช้บนั ได
เพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร
(6) ตั้งสติอย่าตกใจและให้ออกสู่ภายนอก
อาคารด้วยความสงบ และเป็นระเบียบเมื่อแผ่นดิน
ไหวหยุดลง
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(7) เมือ่ อยูท่ สี่ ำ� นักงานให้ปฏิบตั ติ ามแผนการ
ปฏิบัติกรณี เกิดแผ่นดินไหว และให้อพยพไปยัง
จุดรวมพลเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
(8) เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์ ให้ก้มต�่ำลงและ
ใช้ทอ่ นแขน ป้องกันศีรษะ และอย่าออกไปข้างนอก
จนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุด เมื่อ เดินออกจาก
อาคารให้ระวังสิ่งของที่อาจหล่นใส่ศีรษะ
4.2.2 กรณีอยู่ภายนอกอาคาร
(1) ให้อพยพไปยังสถานที่โล่ง หลีกเลี่ยงการ
เข้าใกล้อาคาร สายไฟฟ้า ต้นไม้ และสิ่งที่เป็น      
อันตรายอื่น ๆ
(2) เมือ่ อยูใ่ กล้อาคารสูง ให้หลีกเลีย่ งการเข้า
ใกล้อปุ กรณ์ตกแต่ง ภายนอกของอาคารและกระจก
ซึ่ ง อาจร่ ว งหล่ น จนเกิ ด อั น ตรายเมื่ อ มี แ รง                     
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และให้อพยพไปยัง
สถานที่โล่ง
(3) ขณะขับรถ ให้หยุดรถจอดข้างถนนแล้ว
หลบภัยอยูใ่ นรถ หลีกเลีย่ งการขับผ่านสะพาน สาย
ไฟฟ้า ป้าย ต้นไม้ ที่อาจล้มลงมาฟาดรถ
(4) เมื่ออยู่ในสนามกีฬา ให้อยู่กับที่นั่งและ
ใช้ทอ่ นแขนป้องกัน ศีรษะ และอย่าออกไปข้างนอก
จนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุด เมื่อเดิน ออกจาก
อาคารให้ระวังสิ่งของที่อาจหล่นใส่ศีรษะ
(5) เมื่ออยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ให้ระวังหิน
หรือดินถล่ม
(6) เมื่ออยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ให้ระวังภัยจาก
คลื่นยักษ์สึนามิ หลังจากเกิดแผ่นดินไหว โดยให้ฟัง
เสียงสัญญาณเตือนภัย หรือ เมื่อเห็นว่า ระดับน�้ำ
ลดลงอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพไปยังที่สูง
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

2 กฎหมาย

ที่มีผลต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
s p ec i al RE P ORT
ในงานสัมมนา ‘อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลัก
ชี้ เ ศรษฐกิ จ ปี 2019’ มี ก ารอภิ ป ราย
เรื่อง ‘นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข ้ อ บั ง คั บ ที่ มี ผ ล ต ่ อ ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2562’ ประเด็น
ที่น่าสนใจ คือ หัวข้อ “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภ า ษี ล า ภ ล อ ย . . . ส ่ ง ผ ล ดี ห รื อ ผ ล เ สี ย ต ่ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์” โดยคุณลวรรณ แสงสนิท ผู้อำ�นวย
การ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดังนัน
้ นิตยสาร
CONTRACTORS’ TIMES จึงได้หยิบยกความน่าสนใจ
ของกฎหมายดั ง กล่ า วนี้ ม าถ่ า ยทอดต่ อ ผู ้ อ ่ า น เพราะ
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรับทราบ
เตรียมความพร้อม และต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
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พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
คุณลวรรณ แสงสนิท ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
กล่าวว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะเป็นเครื่องมือจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพให้กับท้องถิ่น ภายใต้หลักการที่ต้องการกระจายฐานการ
จัดเก็บภาษีที่ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งต้องการกระจายรายได้จากภาษีให้เข้า
ถึงท้องถิน่ โดยตรง และสามารถน�ำรายได้เหล่านัน้ ไปพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองได้
“ผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
เทศบาล กทม. พัทยา ดังนั้น รายได้จะเป็นของท้องถิ่น ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง ซึ่ง
การที่รัฐบาลออกภาษีน้ีมาก็เพื่อต้องการให้ท้องถิ่นมีเครื่องมือจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ โดยรายได้ทงั้ หมดจะเป็นของท้องถิน่ และจะสร้างรายได้พอสมควร
ให้กับท้องถิ่นสามารถน�ำไปพัฒนาของถิ่นของตนเองได้ ทั้งนี้ หลักการเบื้องต้น
ของภาษีที่จัดเก็บใหม่จะไม่กระทบกับทรัพย์สินที่เป็นพื้นที่ท�ำเกษตรกรรมราย
บุคคล ที่ไม่ใช่ในรูปบริษัทนั้น ทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาทแรกไม่เสียภาษี เช่น
เดียวกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน ยกเว้นการ
เก็บภาษีทั้ง 2 รายการ
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สาระสำคัญของพ.ร.บ. ภาษีลาภลอย
โครงการที่จัดเก็บ
ผูเสียภาษี
ผูขายที่ดินหรือหองชุดรอบพื้นที่โครงการ
เจาของที่ดินหรือหองชุดที่ใชประโยชนในที่ดิน
เชิงพาณิชยที่มีมูลคาสูงกวา 50 ลานบาท
รอบพื้นที่โครงการ
ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของหองชุด
รอการจำหนายรอบพื้นที่โครงการ

• รถไฟฟาความเร็วสูง
• รถไฟฟารางคู
• รถไฟฟาขนสงมวลชน
• สนามบิน
• ทาเรือ
• โครงการทางดวนพิเศษ
• โครงการอื่นๆ ที่กำหนดในกฏกระทรวง

ฐานภาษี

สวนตางๆ ของมูลคาที่ดินหรือหองชุดที่เพิ่มขึ้นระหวางมูลคา
กอนวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯ และมูลคาในวันที่โครงการแลวเสร็จ
กรณีหองชุดที่ผูพัฒนาโครงการอาคารชุดเปนผูจำหนาย
หรือหองชุดที่ยังไมไดจำหนายภายหลังวันที่โครงการแลวเสร็จ
= มูลคาหองชุด x รอยละ 20
ขอบเขตพื้นที่ในการจัดเก็บไมเกินรัศมี 50 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ

การจัดเก็บภาษี

START
ป 62

FINISH
ป 63

ชวงพัฒนา ป 65
ระบบโครงการ
โครงสรางพื้นฐาน

ป 64

ป 66

กรณีที่ 1

เก็บภาษีจากการขายที่ดินหรือหองชุดทุกครั้ง

กรณีที่ 2

ภายใน 30 วันจากวันที่กอสรางโครงสราง

ป 67

พื้นฐานแลวเสร็จให อปท.จัดเก็บภาษีครั้งเดียวจาก
1. ที่ดินและหองชุดที่ใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ที่มีมูลคา > 50 ลานบาท
2. หองชุดที่รอจำหนาย
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เกษตรกรรม

บานพักอาศัย

(อัตราต่ำสุด)

อัตราเพดาน 0.15%

อัตราเพดาน 0.3%

อัตราที่จัดเก็บ
มูลคา (ลบ.)
0 - 75
75 - 100
100 - 500
500 - 1,000
1,000 ขึ้นไป

อัตรา (%)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.1

อัตราที่จัดเก็บ
มูลคา (ลบ.)
0 - 50
50 - 750
75 - 100
100 ขึ้นไป

บุคคลธรรมดา
ภาระภาษี

อัตรา (%)
0.02
0.03
0.05
0.1

ภาระภาษี

ไดรับยกเวน อปท.ละไมเกิน 50 ลบ.
บุคคลธรรมดา
มูลคา (ลบ.)
คาภาษี (บ.)
50
0.0
100
10,000
200
60,000

(อัตราต่ำ)

บานหลังหลัก (ยกเวน 50 ลบ.)
มูลคา(ลบ.)
ไมเกิน 50
100

ส่วนพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม ร่าง พ.ร.บ.ภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ จะถูกจัดเก็บตั้งแต่บาท
แรก โดยเริ่มอัตราตั้งแต่ 0.3-1.2% ของมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ อั ต ราภาษี จั ด เก็ บ จะอยู ่
ระหว่าง 0.3-0.7% และส�ำหรับพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า
ไม่มกี ารน�ำมาใช้ประโยชน์ เจ้าของทีด่ นิ ต้องเสียภาษี
ทุก 3 ปี ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 0.3% สะสมไปเรื่อย ๆ
จนครบอั ต ราสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 3% ของมู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ
นอกจากนี้ พ.ร.บ.ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างฉบับ
ใหม่นี้ ยังมีขอ้ ดีทจี่ ะช่วยตัดขัน้ ตอนการใช้ดลุ ยพินจิ
ของเจ้าหน้าที่ออกไป เพราะกฎหมายจะก�ำหนด
ประเภทและอัตราการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน ส่งผล
ให้ลดปัญหาเรือ่ งดุลยพินจิ ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
ซึ่งจะสร้างความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เพราะจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษี เรียกได้ว่าข้อมูลจะ
ไม่ได้เป็นความลับ ดังนั้น จะท�ำให้ตรวจสอบซึ่งกัน
และกันได้”

คาภาษี(บ.)
0.0
20,000

บานหลังหลัก

เปนเจาของบานและ
ที่ดินมีชื่อในทะเบียนบาน

ไดรับยกเวน
50 ลานบาท

เปนเจาของเฉพาะบาน
(อยางเดียว)
และมีชื่อในทะเบียนบาน

ไดรับยกเวน
10 ลานบาท

อัตราการจัดเก็บ
ภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสราง

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้เพื่อเก็งก�ำไร นั่นเป็น
เพราะหากมี ก ารซื้ อ เก็ บ ไว้ แ ล้ ว ไม่ ใช้ ป ระโยชน์
เจ้าของต้องเสียภาษี ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
“พ.ร.บ.ภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างฉบับใหม่
จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง 2 เรือ่ ง คือ การถือ
ครองที่ดินจะลดลง เนื่องจากที่ผ่านมาคนจะถือ
ครองทีด่ นิ เท่าไหร่กไ็ ด้ เพราะไม่ตอ้ งมีตน้ ทุนในการ
เก็บ ดังนั้น เมื่อมีการจัดเก็บภาษีตรงนี้จะท�ำให้มี
การขายทอดที่ดินแปลงสวย ๆ ออกมาสู่ตลาด ซึ่ง
จะส่งผลเชิงบวกต่อกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
อีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพใหญ่ไปกว่านั้น คือ อาจจะ
ช่วยลดการเปลีย่ นแปลงเรือ่ งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ได้ เพราะการจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่อลงทุนน�ำไป
ลดการเก็งกำ�ไร
ปล่อยเช่าต้องบวก ลบ คูณ หาร ว่า เมื่อน�ำค่าเช่าที่
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ได้มาค�ำนวณกับภาษีที่เสียไปจะยังเป็นความคุ้มค่า
คุณลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า พ.ร.บ.ภาษี อยู ่ ห รื อ ไม่ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจจะซื้ อ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ จะสามารถช่วยลด อสังหาริมทรัพย์เพราะต้องมีการคิดทีร่ อบคอบมาก
การเก็งก�ำไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงลดการ ขึ้น”
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อื่นๆ

(พาณิชยกรรม)

อัตราเพดาน 1.2%
อัตราที่จัดเก็บ

มูลคา (ลบ.)
อัตรา (%)
0 - 50
0.3
50 - 200
0.4
200 - 1,000
0.5
1,000 - 5,000
0.6
5,000 ขึ้นไป
0.7

ภาระภาษี
มูลคา(ลบ.)
50
100
500

คาภาษี(บ.)
150,000
350,000
2,250,000

ที่รกรางวางเปลา
อัตราเพดานและจัดเก็บเหมือนประเภท
อื่นๆ และเพิ่มอัตราภาษี 0.3% ทุก 3 ป
แตอัตราภาษีรวมไมเกิน 3%

ภาษีลาภลอย
ส่วนอีกประเด็นที่หลายคนกังวลใจ คือ ร่าง
พ.ร.บ.ภาษีการได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ
พ.ศ.... หรือภาษีลาภลอย คุณลวรรณ ได้กล่าวว่า
กฎหมายฉบับนีเ้ พียงแค่ผา่ นการเห็นชอบจาก ครม.
ซึ่งก็ยังอีกยาวไกลกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายได้
เพราะยังไม่ผ่านกฤษฎีกา ดังนั้น ประชาชนจึง        
ไม่ต้องกัลวลใจ
“หลักการของการร่างข้อกฎหมาย ภาษีลาภ
ลอย มาจากหลักคิดทีว่ า่ รัฐบาลลงทุนสาธารณูปโภค
ไปด้ ว ยเม็ ด เงิ น มหาศาลท� ำ ให้ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์        
ในพื้ น ที่ โ ครงการลงทุ น ของรั ฐ บาลเท่ า นั้ น ที่ ไ ด้           
ผลประโยชน์ จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ประโยชน์ก็ควรต้องเสียภาษี
รัฐบาลลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานไปเยอะมาก ทั้งสาธารณูปโภค รถไฟฟ้า ถนน
หรืออะไรก็แล้วแต่มองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐลงทุน
แล้วส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวโครงการของ
รั ฐ ได้ รั บ ประโยชน์ ดั ง นั้ น จึ ง มองว่ า เจ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ควรจะเสียภาษี
โดยส่วนต่างทีเ่ พิม่ ขึน้ มาควรจะคืนกลับมาให้ภาครัฐ
ที่เป็นผู้ลงทุน ซึ่งเพดานของอัตราการจัดเก็บเต็มที่
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การดูแลผลกระทบธุรกิจ SME

การดูแลผลกระทบบานพักอาศัย
ผูมีบาน
พักอาศัย
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พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯบังคับใช

ปจจุบัน

1 ยกเวนมูลคาของฐานภาษี ใหกับที่พักอาศัย

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯบังคับใช

เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ธุรกิจ SME มีภาระภาษีใกลเคียงภาษีเดิมหรือลดลง

ที่เจาของมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนการถาวร

10

เสียภาษีบำรุงทองที่

ใหกับที่พักอาศัยที่เจาของไดรับมรดก
และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

ตองเสียภาษี

หรือ 10,000 หลัง
ของทั้งประเทศ

อพารทเมนตแหงหนึ่ง
ป 2562
เสี ย ภาษี โรงเรื อ น
72,000 บาท ต อ ป

ป 2563
เสี ย ภาษี ท ี ่ ด ิ น และสิ ่ ง ปลู ก สร า ง
30,000 บาท ต อ ป

3 เสียภาษีในอัตราต่ำ
ผูที่ตองเสียภาษีมากขึ้น
ตั้งแตป 2563

ป 2562

ยกเวน

ปจจุบันเสียภาษีบำรุงทองที่

บานหลังหลัก

834 บาท

*มู ล ค า 10 ล า นบาทในป 2562 มู ล ค า เพิ ่ ม เป น 12 ล า นบาทในป 2567 เสี ย ภาษี 0.03% หรื อ ล า นละ 300 บาท

บรรเทาภาระภาษีในสวนที่เพิ่มขึ้น
บานหลังอื่นๆ
1,125.50
ป 2562

834.-

ป 2563

1,417
ป 2564

+50%

+25% ของภาษี ท ี ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น
ปจจุบันเสียภาษี
บำรุงทองที่ ของภาษี ท ี ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น

1,708.50
ป 2565

+75%

ของภาษี ท ี ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น

จะอยู่ที่ 5% ส่วนจะเก็บจริงเท่าไหร่ ต้องไปออก
พระราชกฤษฎีกาอีกที และดูความเหมาะสมของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ โดยหากจั ด เก็บ ก็จะค�ำนวณเฉพาะ     
ส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่มูลค่ารวม
วิธีการเก็บมีเทคนิคนิดหน่อย คือ สมมติ
ระหว่างการก่อสร้างการพัฒนาโครงการ หากมีการ
เปลี่ ย นมื อ ซื้ อ ขายระหว่ า งการก่อสร้างหรือการ
พัฒนาโครงการไปแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนมือในช่วงนี้
จะถูกเก็บภาษีโดยกรมที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ แต่
ถ้าหากระหว่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็น
เจ้าของเดิมมาโดยตลอดจนโครงการสร้างเสร็จ ไม่
เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ โดยเจ้าของยังคงถือครอง
เช่นเดิมก็ไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย
หรือพื้นที่เกษตรกรรม

2,000
ป 2566
เสียภาษี
เต็มจำนวน

ป 2567
เสี ย ภาษี ท ี ่ ด ิ น และสิ ่ ง ปลู ก สร า ง
36,000 บาท ต อ ป
มู ล ค า เพิ ่ ม เป น 12 ล า นบาท

75% ปที่3

0.02 - 0.10%

ข อ มู ล ป 2556 จากสำนั ก งานสถิ ต ิ แ ห ง ชาติ

มู ล ค า 10 ล า นบาท
มู ล ค า เพิ ่ ม เป น 12 ล า นบาท
เสี ย ภาษี 0.3%
หรื อ ล า นละ 300 บาท

ตัวอยาง

ในกรณีเปนเจาของ
ลานบาท ทั้งบานและที่ดิน

2 ภาษีลดลงรอยละ 50%

99.96% 0.04%
ไมตองเสียภาษี

50

ลานบาท *ปลูกบานบนที่ดินคนอื่น

ปจจุบัน

ของบานหลังหลัก

ในกรณีเปนเจาของ
เฉพาะบาน

50% ปที่2
25% ปที่1

เมื่อเทียบกับที่เสียในปจจุบัน

จะไดรับการบรรเทาภาระภาษี

โดยใหทยอยเสียภาษีในสวนที่เพิ่มขึ้น

ป ท ี ่ 1-3
ในอั ต ราร อ ยละ
25 - 50 - 70
ตามลำดั บ

การเปรียบเทียบภาระที่ดินฯ และภาษีปจจุบัน
*ภาษี ท ี ่ ด ิ น ฯ สามารถหั ก เป น ค า ใช จ  า ยในการคำนวนภาษี เ งิ น ได

2,400

หอพั ก /อพาร ท เม น ท

หอพั ก /อพาร ท เม น ท

ป 2567
มู ล ค า เป น
12 ลบ.

• โรงงาน
• ห า งสรรพสิ น ค า
• สำนั ก งาน
• โรงแรม

• อาคารพาณิ ช ย
ขนาดเล็ก

(50 ลานบาท)

ขนาดกลาง

(50 - 200 ลานบาท)

ส่วนสาระส�ำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. คือ โครงการ
ที่อยู่ในข่ายจัดเก็บภาษี อาทิ รถไฟความเร็วสูง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ
ทางด่วน และโครงการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ส่วนผู้ที่เสียภาษีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่
ครอบครองทีด่ นิ มีหอ้ งชุดมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท แบ่ง
ช่วงเวลาเก็บภาษี 2 ช่วง 1. วันที่รัฐเริ่มโครงการจน
แล้วเสร็จ จะเก็บภาษีตามรัศมี 5 กม. รอบโครงการ,
2. เมื่อโครงการเสร็จจะเก็บจากที่มูลค่าที่ห้องชุด
มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ส่วนที่ดิน
ที่ เ ป็ น ที่ พั ก อาศั ย และเกษตรกรรมจะได้ รั บ การ
ยกเว้น ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะส่งให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป แต่ยังไม่สามารถ
ระบุได้ว่า กฎหมายจะออกมาบังคับใช้เมื่อใด”

• โรงงาน
• ห า งสรรพสิ น ค า
• สำนั ก งาน
• โรงแรม
ขนาดใหญ

(200 ลานบาทขึ้นไป)

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป เว้ น แต่ ก าร                         
จั ด เก็ บ ภาษี ส� ำ หรั บ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตาม                   
พระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีทั้งสิ้น 98 มาตรา ขณะที่
ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของรัฐ พ.ศ.... หรือภาษีลาภลอย ยังคงไม่สามารถ
ระบุได้ว่าจะมีการบังคับใช้เมื่อใด
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

รัฐบาลเร่งพัฒนาท่าเรือ EEC
เชือ
่ มเศรษฐกิจ เชือ
่ มภูมิภาค
fo c us
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ประเทศไทย
เป็นจุดศูนย์กลางในการเชือ
่ มต่อกับกลุม
่ เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย ไม่วา่ จะเป็นจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และเป็น
จุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับ
การลงทุน การนำ�เข้าและส่งออกสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ รัฐบาลจึงได้ผลักดัน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเกิดขึ้นมากมาย และประตูของการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำ�คัญ คือ การพัฒนาท่าเรือเพื่อ
รองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

คุณสมจิณณ์ พิลึก
ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

พัฒนา 3 ท่าเรือสำ�คัญ
โครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ ในพื้ น ที่ EEC มี
แผนการพัฒนา 3 ท่าเรือด้วยกัน ได้แก่ โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนา
ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 และ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบหรือท่าเรือจุกเสม็ด
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
โดยองค์ประกอบโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 ประกอบด้วย ก่อสร้างท่าเรือตู้สินค้า 4
ท่า (ท่าเรือ E1 E2 F1 F2) ความจุ 7 ล้านตู้ต่อปี
ก่อสร้างท่าเรือขนส่งรถยนต์ (RO-RO) ความจุ 1
ล้านคันต่อปี ก่อสร้างท่าเรือชายฝั่ง ความจุ 1 ล้าน

ตู้ต่อปี ก่อสร้างสถานีขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระยะ
ที่ 2 (SRTO2) ปรับปรุงระบบในการรองรับปริมาณ
ตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟให้ได้ 4 ล้านตู้ต่อปี โดยใช้
ระบบอัตโนมัติ (Automation)
โครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นโครงการของรัฐบาลทีเ่ ปิด
โอกาสให้เอกชนเข้าร่วมทุน ซึ่งท่าเรือแห่งนี้จะถูก
พัฒนาเพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และ
วัตถุดบิ เหลวส�ำหรับกลุม่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่
หลังจากด�ำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถ
รองรับสินค้าผ่านท่า (สินค้าด้านปิโตรเคมี และก๊าซ
ธรรมชาติ) ได้เพิ่มอีก 19 ล้านตันต่อปี ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า โดยองค์ประกอบโครงการ ประกอบด้วย
งานถมทะเลพืน้ ที่ 1,000 ไร่ เพือ่ รองรับการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว ก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน งานขุดลอกร่อง
น�้ำและแอ่งกลับเรือความลึก 16 เมตร งานระบบ
สาธารณู โ ภค งานอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การเดิ น เรื อ
บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3
แผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบหรือท่าเรือ
จุกเสม็ด เพื่อรองรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่
EEC ทัง้ ด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเทีย่ ว โดย
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มีพื้นที่ราว 20,000 ตารางเมตร มีท่าเรือ 6 ท่า ซึ่ง
แบ่งเป็นท่าที่ 1-3 ส�ำหรับจอดเรือรบของกองทัพเรือ
และท่าที่ 4-6 ส�ำหรับขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและ
รองรับเรือเฟอร์รี่ ทั้งนี้ แผนการพัฒนา ประกอบด้วย
1. โครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ 2. โครงการ
ก่ อ สร้ า งอาคารผู ้ โ ดยสารส� ำ หรั บ เรื อ เฟอร์ ร                ี่
3. โครงการปรับปรุงร่องน�ำ้ และบริเวณพืน้ ทีจ่ อดเรือ
ท่าเรือจุกเสม็ด 4. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น
บริเวณเกาะจระเข้ 5. โครงการศึกษา ส�ำรวจ และ
ออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งด้านความ
มั่นคงและด้านการส่งเสริมโครงการการขนส่งของ
ภาครัฐ 6. โครงการปรับปรุง ท่าเทียบเรือน�ำ้ มัน (ท่า
POL) รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise)      
7. โครงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อ
พื้ น ที่ ท ่ า เที ย บเรื อ เฟอร์ รี่ แ ละท่ า เที ย บเรื อ
อเนกประสงค์ 8. โครงการปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เชือ่ มโยง
กับทุกระบบการขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง และ
อากาศ 9. โครงการจัดหาเครื่องมือและเครื่อง         
ทุ่นแรงส�ำหรับกระจายสินค้า
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ขอบเขตงานทาเรือจุกเสม็ด
(ทาเรือสัตหีบ)

สถานีรถไฟ

Terminal F

บอเก็บกักตะกอน
คลังสินคาและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
กาซธรรมชาติ

อาคารผูโดยสารเเรือเฟอรรี่

ทาเทียบเรือ
สินคาเหลว

ทาเทียบเรือเฟอรรี่

ทาเทียบเรือ
กาซธรรมชาติ

พื้นที่ธุรกิจ

ทาเเรือกองทัพเรือสัตหีบ

ขอบเขตงานทาเรือ แหลมฉบังระยะ3

คัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาแหลมฉบัง
ความคืบหน้าของการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่
EEC ล่าสุด การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้
มีการเปิดรับซองเอกสารประกวดราคาโครงการ
ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F)
Terminal F
วงเงินลงทุนประมาณ 84,000 ล้านบาท
โดยมี
เอกชน 2 กลุ่ม ยื่นซองเสนอราคา ประกอบด้วย
1. กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ในกลุ่ม ปตท., บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท China Harbour 
Engineering Company Limited จากประเทศ
จีน

ขอบเขตงานทาเรือ มาบตราพุตระยะ3

ขอบเขตงานทาเรือจุกเสม็ด
(ทาเรือสัตหีบ)

2. กลุ่มกิจการร่วมค้า NPC ประกอบด้วย
บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จ�ำกัด, บริษัท นทลิน
จ�ำกัด, บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท
พีเอชเอส ออแกนิค ฮิลลิง่ จ�ำกัด, China Railway 
Construction
Corporation Limited จาก
บอเก็บกักตะกอน
ทาเทียบเรือ
ประเทศจีน
สินคาเหลว
คลังสิทัน้ งคนี
าและ
้ ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุ
นพัฒนา
ทาเทียบเรือ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ท่าเรืกาอซธรรมชาติ
แหลมฉบังเฟสที่ 3 ปรากฏว่
า คณะกรรมการ
กาซธรรมชาติ
ได้ตัดสิทธิ์กลุ่มกิจการร่วมค้า NPC ในการเข้าร่วม
ประมูลโครงการ เนื่องจากยื่นเอกสารซองที่ 2 ไม่
ครบตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก�ำหนด แต่
อย่างไรก็ตาม หลังจากนีค้ ณะกรรมการจะด�ำเนินไป
ตามขัน้ ตอน TOR โดยจะมีการเจรจากับกลุม่ กิจการ
ร่วมค้า GPC ในซองที่ 3,4,5

สถานีรถไฟ

อาคารผูโดยสารเเรือเฟอรรี่
ทาเทียบเรือเฟอรรี่
พื้นที่ธุรกิจ

กนอ.เตรี ย มลงนามสั ญ ญาร่ ว มทุ น
พัฒนาท่าเรือทมาบตาพุ
าเเรือกองทัพเรืด
อสัตหีบ
ขณะที่ ค วามคื บ หน้ า ของโครงการพั ฒ นา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ทางการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มกี าร
รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในการเร่งเจรจากลุม่
กิจการร่วมค้ากัลฟ์ และ พีทีที แทงค์
พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ท ่ า เ รื อ
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อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ให้แล้ว
เสร็ จ ตามกรอบเวลาเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น การ
ลงทุนในพื้นที่ EEC ให้กับนักลงทุน
ดร.สมจิ ณ ณ์ พิ ลึ ก ผู ้ ว ่ า การการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กนอ.เร่งด�ำเนินการ
คัดเลือกเอกชนที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาโดยยึดหลักการ โปร่งใส
ถูกต้อง ตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎระเบียบเงือ่ นไข
ของการคัดเลือก หรือ Request for Proposal 
(RFP) เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่ง กนอ.พร้อมที่จะเร่ง
ด�ำเนินการ และมั่นใจว่าจะสามารถน�ำเสนอให้      
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ผ ลการคั ด เลื อ กเอกชนได้
ภายในเดือน มิ.ย.2562 นี้
“นายกรัฐมนตรียังได้ได้เน้นย�้ำให้การเจรจา
เป็นไปอย่างโปร่งใสและให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่

ภาครั ฐ จะได้ รั บ จากการเปิ ด ให้ ภ าคเอกชนเข้ า
บริหารจัดการท่าเรือในระยะ 30 ปี ซึ่งโครงการ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 นี้นับเป็น
โครงสร้างพื้นฐานระยะแรกหรือ EEC  Project 
list  ที่จะต้องด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จทันกับการ
ขยายการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5ปี ข้างหน้า
ทั้งนี้ กนอ.ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ
พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วง
ที่ 1) ที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้
มีการออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในวัน
ที่ 2 พ.ย. 2561 และมีการขายเอกสารร่วมลงทุน
วันที่ 9-21 พ.ย. 2561 และมีผู้ซื้อเอกสารจ�ำนวน
18 ราย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 มีเอกชนยื่น
ข้อเสนอ จ�ำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า
ได้แก่ กัลฟ์และพีทที แี ทงค์ โดยได้มกี ารเปิดซองเพือ่
พิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 และมี
การเปิดซองด้านเทคนิคเมื่อ 26 ก.พ. 2562 และ
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องของข้อเสนอ
ด้านราคาทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนรัฐที่
จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าจะสามารถเจรจา
กับภาคเอกชนได้ภายในเดือน เม.ย. 2562 และ
สามารถเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา           
เห็นชอบ และลงนามในสัญญาร่วมทุนได้ประมาณ
เดือน มิ.ย. 2562 นี้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจาใน
เรื่ อ งผลตอบแทนที่ รั ฐ จะได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด       
ไม่ว่าจะเป็น แผนการก่อสร้าง แผนการบริหาร
จัดการท่าเรือฯภายหลังจากการก่อสร้างแล้งเสร็จ
รวมถึงอัตราค่าบริการในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น
จากนั้ น คณะกรรมการฯจะส่ ง ร่ า งสั ญ ญาไปยั ง
ส�ำนักงานอัยการภายในเดือน พ.ค. และเตรียมเสนอ
ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบผลการ      
คัดเลือกได้ภายในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ และคาดว่าจะ
สามารถลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง กนอ.-กลุม่
กิจการร่วมค้ากัลฟ์ และ พีทีที แทงค์ ในล�ำดับต่อไป”
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ส�ำหรับแผนการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น
55,400 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน
ปี 2568 ประกอบด้วยช่วงที่ 1 การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในส่วน
การขุดลอกและถมทะเล พื้นที่ 1,000 ไร่ แบ่งเป็น
พื้ น ที่ ใช้ ป ระโยชน์ 550 ไร่ และพื้ น ที่ เ ก็ บ กั ก
ตะกอน450 ไร่ การขุดลอกร่องนํา้ และแอ่งกลับเรือ
การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นกั น คลื่ น การก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมการ
เดินเรือ ท่าเทียบเรือบริการ และท่าเรือก๊าซรองรับ
ปริมาณการขนถ่ายก๊าซได้ 10 ล้านตันต่อปี ส่วนช่วง
ที่ 2 จะเป็นการลงทุนพัฒนาก่อสร้างในส่วนของ
ท่ า เรื อ (Superstructure) โดย กนอ.จะ       
ด�ำเนินการออก TOR เพื่อประกาศเชิญชวนภาค
เอกชนทีส่ นใจเข้าร่วมพัฒนาโดยเอกชนเป็นผูล้ งทุน
พั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ สิ น ค้ า เหลวรองรั บ ปริ ม าณ        
ขนถ่ายสินค้าเหลวได้ 4 ล้านตันต่อปีคาดว่าจะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2566

และนั่ น คื อ ความคื บ หน้ า ของการพั ฒ นา แหล่งที่มา:
ท่าเรือซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำที่จะเกิดขึ้น ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ภาคตะวันออก (สกพอ.)
ออก (EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการลงทุน การน�ำ
เข้าและส่งออกสินค้าจากทั่วโลก อีกทั้งยังจะช่วย
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ให้ กั บ
ประเทศไทยอีกด้วย หากโครงการพัฒนาท่าเรือต่าง
ๆ แล้วเสร็จ เรียกได้ว่าจะเป็น GATEWAY เชื่อมโยง
เศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของภู มิ ภ าคและเชื่ อ มโยงกั บ
ประเทศทั่วโลกอีกด้วย
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

นวัตกรรม “3D Cement
Extrusion Printing”
มิตใิ หม่สำ �หรับงานก่อสร ้าง
p ro d u ct sh owcas e

เอสซี จี ซิ เ มนต์ พั ฒ นานวั ต กรรม 3D
Cement Extrusion Printing ขึน้ เพือ
่
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับเหมา วิศวกร
ผู ้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และสถาปนิ ก
รุ ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามต้ อ งการชิ้ น งานที่ มี ค วาม
หลากหลาย มีเอกลักษณ์ สวยงาม แข็งแรงและทนทาน ซึ่ง 3D
Cement Extrusion Printing คือ ปูนซีเมนต์พิมพ์ 3
มิติ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง ผนัง วัสดุตกแต่งอาคาร
บ้านเรือน ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์

ต่อยอดเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
คุ ณ ส ย า ม รั ฐ สุ ท ธ า นุ กู ล C hief                           
Marketing Officer-Cement and                
Construction  Solution  Business 
ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง เอสซี จี     
เปิดเผยว่า บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด ร่วมกับ                     
คุ ณ เฉลิ ม วุ ฒิ สงวนญาติ หั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน
วิ จั ย Mortar  Technology หน่ ว ยงาน
Research and Innovation Center ใน
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ร่วมกันพัฒนา
3D Cement Extrusion Printing นวัตกรรม

ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
“เอสซีจี ได้พัฒนานวัตกรรม 3D Cement 
Extrusion Printing ขึน้ เพือ่ ใช้ผลิตชิน้ งาน 3D 
Printing ทีใ่ ช้ปนู ซีเมนต์เป็นวัสดุหลักทีเ่ รียกว่า 3D 
Cement Extrusion Printing Mortar นับเป็น
นวั ต กรรมการขึ้ น รู ป ด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ สู ต รพิ เ ศษ
(Mortar Ink) ที่กลุ่มงานวิจัย Mortar Technology หน่วยงาน Research and Innovation
Center ในธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง    
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เอสซีจี เป็นผูพ้ ฒ
ั นาสูตรขึน้ มา โดยมีดว้ ยกัน 4 สูตร
มีก�ำลังอัดตั้งแต่ 550, 350, 250 ksc และสูตร
Lightweight  โดยสูตรนี้จะมีน�้ำหนักเบากว่า
ประเภทอื่นถึง 30%
การขึน้ รูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิตดิ ว้ ย
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อ
เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง ผนัง วัสดุตกแต่งอาคาร
บ้านเรือน ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ ได้อย่างอิสระ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการควบคุมคุณภาพระหว่าง
การผลิตเทีย่ งตรงแม่นย�ำ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน

product Showcase

คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล
Chief Marketing Officer-Cement and
Construction Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

แรงงานทีม่ ฝี มี อื และได้ชนิ้ งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพควบคูก่ บั
ระยะเวลาการผลิตเพียงไม่กชี่ วั่ โมง ต่อชิน้ อีกทัง้ ยัง
สามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ได้
มากมาย ตัง้ แต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ไปจนถึงการสร้างบ้านพักอาศัยทีส่ ามารถใช้ชวี ติ อยู่
ได้จริง”
ทั้งนี้ เอสซีจี ซิเมนต์ ได้ต่อยอดเทคโนโลยี
การพิมพ์ 3 มิติ โดยเริม่ ต้นจากการพัฒนาปูนซีเมนต์
ผ่านการขายสินค้าประเภทปูนมอร์ตาร์   (3D Cement Extrusion Printing Mortar) ควบคู่
ไปกับเครื่องจักร D-shape ที่สามารถขึ้นรูปด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิตขิ นาดใหญ่ของโลก ซึง่ เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถ Print ได้ในขนาด 12 x 10
x 10 ม. นอกจากนี้ เอสซีจี ซิเมนต์ยังได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนไอเดียกับคุณเอ็นริโค ดินี (Enrico
Dini) วิศวกรชาวอิตาลี ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เพือ่ หา
แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของเครือ่ งพิมพ์
กั บ ปู น มอร์ ต าร์ ใ ห้ เ ป็ น โซลู ชั่ น (3D Cement        
Extrusion Printing Solution) ที่ขยาย
ตลาดได้ทั้งในวงการออกแบบและก่อสร้างอีกด้วย
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อย่ า งไรก็ ต าม บริ ก าร 3D Cement            
Extrusion Printing Solution ของเอสซีจี
จะเริ่ ม จากความต้ อ งการของลู ก ค้ า ร่ ว มกั บ การ
ออกแบบ Co-Create โดยสถาปนิกของเอสซีจี
แล้ววิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะท�ำการวิเคราะห์รูปร่าง
ของชิ้นงานเพื่อปรับแก้แบบหรือท�ำการเสริมก�ำลัง
อัดให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ที่ค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการใช้งานหลัก ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตชิน้ งาน 3D Cement Extrusion Printing
Solution โดยใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ ทั น สมั ย และ
ควบคุมการท�ำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
ท�ำให้มีความแม่นย�ำในการขึ้นลวดลายต่าง ๆ และ
ได้พนื้ ผิวทีส่ วยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทัง้ งาน
โครงสร้างที่ต้องเสริมเหล็ก เช่น ผนัง หรืออาคาร
ขนาดเล็ก รวมไปถึงงานโครงสร้างทีไ่ ม่ตอ้ งรับก�ำลัง
อัด เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์
งานตกแต่ง เช่น เก้าอี้ โต๊ะท�ำงาน กระถางต้นไม้
พร้อมบริการติดตั้งที่ครอบคลุมในพื้นที่หลักของ
ประเทศไทย”
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คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ กับการ
พัฒนางานก่อสร้าง           
คุณกัลยา โกวิทวิสทิ ธิ์ ได้กล่าวถึงวิวฒ
ั นาการ
ของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 10
กว่าปีที่แล้ว โดยใช้ Additive  เป็นวัสดุพื้นฐาน
ส�ำหรับการขึ้นรูปทรง 3 มิติ จากการเก็บข้อมูล    
ของ 3D HUBs ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รวมผู ้ ใ ช้ 3D             
Printers ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบว่า ในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ มีไม่ต�่ำกว่า 7
ประเภท โดยแบ่งวัสดุตาม Code Base ในการขึน้ รูป
อาทิ โพลิเมอร์ไลต์ อิงค์เจ็ต ผง แก้ว โลหะ ลามิเนต
เป็นต้น
“ส�ำหรับการเข้ามาของ 3D Printing เริ่ม
จากยุคแรก ทีต่ อ่ ยอดมาจากการท�ำ 3D Print โดย
วัสดุขึ้นรูปการพิมพ์ 3 มิติที่นิยมมากที่สุดคือ กลุ่ม
ปูนมอร์ต้าร์ กลุ่มซีเมนต์ และพลาสติก ในยุคนี้มี
บุคคลส�ำคัญที่คิดค้นเครื่องเพื่อใช้ผลิต คือ เอ็นริโค
ดีนี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติ จากดี.เชป
(D.Shape) จากนั้นได้มีการน�ำวัสดุประเภทอื่น ๆ
เช่น แก้ว โลหะ มาใช้ในการขึ้นรูป เมื่อเข้าสู่ยุคที่ 2
เริ่มมีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ

เอ็นริโค ดีนี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติ ดี.เชป (D.Shape)

และยุ ค ที่ 3 เริ่ ม มี บ ริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น� ำ            
เครือ่ งมือไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น กลุม่ บริษทั วินตัน
ประเทศจีน หรือกลุม่ บริษทั ทีผ่ ลิตชิน้ งานในลักษณะ
สั่งผลิตแบบ Custom Made ในประเทศยุโรป
เป็นต้น
ขณะนี้ในประเทศไทยมีการใช้เครื่อง 3D 
Printing ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสามารถผลิต     
ชิ้นงานได้จริงแล้ว ส่วนในสถาบันการศึกษา เช่น
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็มี
สตูดโิ อสอนให้นกั ศึกษาน�ำเทคโนโลยีนมี้ าใช้งานจริง
ส่วนในต่างประเทศ 3D  Printing เป็นเครื่องมือ    
ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อหาวิธีก่อสร้างใหม่ ๆ ช่วยมนุษย์
ในการก่อสร้าง อย่างกลุ่ม MS 3D ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
แนวหน้าในการใช้เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ในงานก่อสร้าง
สะพานเหล็กขนาดใหญ่และใช้งานจริงในประเทศ
สเปน
ส�ำหรับเทคโนโลยี 4D Printing คาดว่าจะ
เข้ามามีบทบาทใน 3-4 ปีข้างหน้า จากการน�ำร่อง
ของกลุ่ม Self-Assembly Labs  โดยมีแนวคิด
การท�ำงานขึน้ รูปด้วยวัสดุทสี่ ามารถน�ำมาประกอบ
ได้ด้วยตัวเองจากวัสดุหรือสิ่งกระตุ้น เช่น การใช้
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ดร.ลาภยศ ประสิทธิโศภิน
นักวิจัย Mortar Technology

ของเหลวบางประเภททีส่ ามารถพัฒนาเป็นเซอร์กติ
บอร์ด ไปจนถึงการประยุกต์การท�ำงาน 4D Printing
ร่วมกับหลักสูตรการเรียนการสอน การพับกระดาษ
โอริกามิของญีป่ นุ่ ทีต่ อ่ ยอดมาใช้หลักการขึน้ รูปด้วย
เครื่องพิมพ์ 4 มิติ โดยมีตัวอย่างชิ้นงานในปัจจุบัน
อาทิ การพัฒนาแผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีความบาง หรือการพัฒนาน�้ำหมึกน�ำกระแส
ไฟฟ้า (The Octobot) เพื่อน�ำไปใช้ในการเขียน
แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น”
เล็งสร้างวัดไทยด้วยเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 3 มิติ
คุณเอ็นริโค ดีนี กล่าวว่า ดี.เชป เป็นหนึ่งใน
ผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติรายใหญ่ระดับโลก ที่
ได้พฒ
ั นางานสถาปัตยกรรม สิง่ ก่อสร้างชิน้ งานพิมพ์
3 มิติ ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ดี.เชป ได้เป็นพันธมิตรกับ
เอสซีจี ซิเมนต์ ในการใช้วัสดุปูนมอร์ตาร์ ส�ำหรับ
งานพิมพ์ 3 มิติ ในหลาย ๆ โครงการด้วย และ
ส�ำหรับประเทศไทย ดี.เชป มองว่ามีสิ่งก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมหลายแห่งทีน่ า่ สนใจส�ำหรับการพิมพ์
3 มิติ
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“เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ได้ถกู น�ำร่องผลิต
ขึ้นมาเป็นชิ้นงานครั้งแรกเมื่อราวปี 2547 จากนั้น
ได้มกี ารต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่
ได้มีการน�ำเทคโนโลยี 3 มิติ มาใช้ในครัวเรือน โดย
นักออกแบบได้สร้างสรรค์เป็นชิน้ งานสถาปัตยกรรม
รูปทรงอิสระ ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาชิ้นงานที่ผลิต
ขึ้นจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จน
กระทัง่ ในปี 2551 ได้มกี ารน�ำเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ผลิต
ชิน้ งานทีม่ ขี นาดความสูงถึง 8 เมตร ก่อนจะมีการน�ำ
เทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานหรือ
โครงการต่ า ง ๆ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ อี ก มากมายใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงปี 2553
ได้มีการสร้างบ้านจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
เป็ น ครั้ ง แรก หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารพั ฒ นางาน
สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง งานประติมากรรมจาก
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ออกมาอีกจ�ำนวนมาก และ
ในช่วงปี 2558-2559 เทคโนโลยีดังกล่าวถูกน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น งานก่อสร้างทางเท้า สะพานข้าม เป็นต้น
ส�ำหรับ ดี.เชป นับเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตริ ายใหญ่ระดับโลก ทีไ่ ด้พฒ
ั นางาน
สถาปัตยกรรม สิง่ ก่อสร้างชิน้ งานพิมพ์ 3 มิติ ขนาด
ใหญ่ เช่ น  Façade และยั ง ได้ ริ เริ่ ม โครงการ             
สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมการพิมพ์ 3 มิติในเมือ
งดูไบ นอกจากนี้ ดี.เชป ยังได้เป็นพันธมิตรกับ      
เอสซีจี ซิเมนต์ ในการใช้วัสดุปูนมอร์ตาร์ ส�ำหรับ
งานพิมพ์ 3 มิติ ในหลาย ๆ โครงการด้วย โดยการ
ท�ำงานด้านการพิมพ์ 3 มิติ ในก้าวต่อไป ดี.เชป     
มองว่าประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม
หลายแห่งที่น่าสนใจส�ำหรับการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่ง      
ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มพั ฒ นาแผนงาน
โครงการ เช่น วัด ซึ่งจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ใช้
การพิมพ์ 3 มิติ ที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย”

เทคนิคการขึ้นรูปแบบ Extrusion และเทคนิค
การขึน้ รูปแบบ Binder Printing ทีใ่ ช้ PowderBed ในการขึ้นรูปและเซ็ตตัวชิ้นงาน
 	 “ส�ำหรับเอสซีจี ซิเมนต์ นับเป็นผูพ้ ฒ
ั นาส่วน
ผสมวัสดุปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมกับชิ้นงานให้กับผู้
ด�ำเนินงานก่อสร้างการพิมพ์ 3 มิติในประเทศต่าง
ๆ ในยุโรปมาแล้วหลายโครงการ สูตรปูนมอร์ต้าร์
ของเอสซีจี ซิเมนต์ นับว่า มีความเหมาะสมและตรง
กั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใช้ ง านการพิ ม พ์ 3 มิ ติ
ส� ำ หรั บ เครื่ อ งพิ ม พ์ ก ลุ ่ ม Binder ที่ ต ้ อ งการใช้
ปู น ซี เ มนต์ ขึ้ น รู ป ชิ้ น งานรู ป ทรงอิ ส ระที่ ต ้ อ งการ
ความคงทน
นอกจากนี้ หน่วยงาน Research and
Innovation Center ยังได้พฒ
ั นาสูตรปูนส�ำหรับ
การขึน้ รูปแบบ Extrusion ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถ
เพือ่ รองรับกับกระแสความต้องการของโลก (Global
Trend) ด้วย อาทิ ความยืดหยุ่นต่อการน�ำไปใช้
ออกแบบรูปทรงอิสระ การลดระดับค่าฝุ่น PM 2.5
เพิ่มความสะดวกรวดร็วในการท�ำงาน เป็นต้น โดย
ปัจจุบัน เอสซีจี ซิเมนต์ ได้ให้ บริการเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 3 มิติ ใน 2 รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือ
การร่วมมือระหว่างกัน (Co-Creation) และให้
บริการด้านออกแบบ โดยร่วมกับ สถาปนิก วิศวกร
เจ้าของโครงการทีส่ นใจ พัฒนาชิน้ งาน อาคารก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ โดยที่ผา่ นมา มีชนิ้ งานก่อสร้างการ
ั นาขึน้ และใช้จริง
พิมพ์ 3 มิติ ที  ่ เอสซีจี ซิเมนต์ ได้พฒ
แล้วจ�ำนวนมาก อาทิ การติดตั้งแนวฟอร์มยึดเกาะ
ปะการังในทะเล ชิน้ งานเฟอร์นเิ จอร์ในร้านกาแฟอะ
เมซอน คาเฟ่ ตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลเอส
ซี จี เ มื อ งทองยู ไ นเต็ ด (The Crest of
Pride) เป็นต้น”
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการชิ้นงานที่มีความสวยงาม
มีเอกลักษณ์ ให้ความแข็งแรงและทนทาน สามารถ
สอบถามที่ SRI Contact Center หมายเลข 0 3624
เร่งวิจัยให้สอดรับความต้องการของ 0888
ลูกค้า
ด้ า น ดร.ลาภยศ ประสิ ท ธิ โ ศภิ น นั ก
วิจัย Mortar  Technology กล่าวถึงการ
พัฒนาว่า Digital  Application Global 
Trend ของการพิมพ์ 3 มิติ แบ่งเป็น 2 เทรนด์ คือ
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

‘กฤษดา ตัณฑ ์วิไล’

พัฒนาตน พัฒนาคน
สู ก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร ้างไทย
R ea l life
REAL LIFE ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ ‘คุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล’
กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตและวิธีการพัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพ รวมถึงเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ซึ่งเป็นหลากหลายมุมและเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมา
ก่อน แต่จะเปิดเผยกับนิตยสาร Contractors’ Times เป็นที่แรก

ดึ ง ศั ก ย ภ า พ ส ่ ว น ตั ว อ อ ก ม า ทำ�
ประโยชน์ให้ส่วนรวม
คุณกฤษดา ตัณฑ์วไิ ล ปัจจุบนั ได้รบั ความไว้
วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยได้ ช ่ ว ยเหลื อ งานสมาคมมากว่ า 12 ปี              
ปั จ จุ บั น ได้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ก ารท� ำ งานอยู ่ ใ นชุ ด     
คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยต่ า งประเทศ และคณะ
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ และส่วนมาก    
ได้รบั เลือกให้เป็นตัวแทนของสมาคมในการเข้าร่วม

การประชุมต่าง ๆ กับองค์กรภายนอก ถึงแม้ว่า
บทบาทการท�ำงานช่วยเหลือสมาคมกับการท�ำงาน
ให้กับบริษัทจะมีความแตกต่างกัน แต่ด้วยความ
ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยให้ดีขึ้น นั่นจึงเป็นแรงผลักดันที่ท�ำให้
คุณกฤษดาท�ำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
“ผมเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
เซนต์คาเบรียล จากนั้นสอบเทียบเข้าเรียนต่อที     ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ
สองปีครึ่งแล้วตัดสินใจไปศึกษาระดับปริญญาตรี
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ด้านการบริหารการก่อสร้าง Construction
Management and Real Estate ณ
มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ใช้เวลาในการเรียนประมาณสองปีครึ่ง พอเรียนจบ
ปริญญาตรีแล้วจึงได้ตัดสินใจกลับมาช่วยกิจการ
ของครอบครัว นั่นคือ บริษัท โรจน์สิน ก่อสร้าง
จ�ำกัด
ตอนแรกที่เข้ามาท�ำงานได้เริ่มต้นจากการ
เป็นผูจ้ ดั การหน่วยงานก่อสร้าง ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระจ�ำ
อยูท่ ไี่ ซต์กอ่ สร้าง หลังจากนัน้ ถูกเรียกตัวกลับเข้ามา
รับต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ และ
ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรจน์สิน
ก่อสร้าง จ�ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวและมีบริษัท
ที่ท�ำธุรกิจของครอบครัว
ส�ำหรับการเข้ามาช่วยเหลืองานสมาคม ผม
ได้รบั ความกรุณาจากผูใ้ หญ่ในสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท�ำให้ผมได้มี
โอกาสท�ำงานในสมาคมเป็นเวลา 12 ปี โดยได้น�ำ
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ศักยภาพที่ตนเองมีมาช่วยเหลือสมาคมเท่าที่พอจะช่วยได้ ซึ่งเป็นโอกาส      
อันดีทไี่ ด้เรียนรูห้ ลายเรือ่ งทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับหน่วยราชการและผูป้ ระกอบการด้วย
กันเอง เพราะว่าที่ผ่านมาผมท�ำงานก่อสร้างถนนเป็นหลัก ดังนั้น การท�ำงาน
ในสมาคมจึงท�ำให้มโี อกาสได้พบปะกับผูป้ ระกอบการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ประเภทอื่นที่ได้ร่วมกันต่อสู้ในหลายเรื่อง ทุ่มเทท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
สมาคมรุ่งเรืองขึ้น
ส�ำหรับการท�ำงานในสมาคมกับบริษัทมีความแตกต่างกัน เพราะ   
สมาคมเราท�ำงานโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่เราท�ำเพื่อสมาชิกผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง เราท�ำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องให้สมาชิกของเราสามารถด�ำเนินการ  
ไปได้ดว้ ยความราบรืน่ ทีส่ ดุ และอะไรทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมเราก็พยายามทวงคืนความ
ยุติธรรมให้ สิ่งใดที่เป็นความทุกข์หรือความเสียหายต่าง ๆ ถ้าเราสามารถ
เยียวยาได้เราก็เป็นศูนย์กลางที่จะพูดคุยระหว่างผู้ประกอบการรับเหมา
ก่อสร้างกับรัฐบาล แล้วผูท้ มี่ าท�ำงานในสมาคมไม่ได้รบั เงินเดือนแต่มาด้วยใจ
ทั้งนั้น
แต่ขณะเดียวกันการบริหารบริษัทเป้าหมายของเราคือการสร้างก�ำไร
และเพื่อความก้าวหน้าของบริษัท เพราะถ้าบริษัทเราเติบโตขึ้นไปได้องค์กร
ของเราก็ใหญ่ขึ้นสามารถท�ำก�ำไรให้องค์กรได้มากขึ้น ดังนั้น ก�ำไรที่เราได้มา
ก็จะคืนให้กับลูกน้องเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานให้เรา
และไม่ย้ายไปไหนอยู่กับเราได้ยาวนาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการซื้อใจลูกน้อง    
ซื้อใจคนท�ำงาน”

ชมบทสัมภาษณ์ คุณกฤษดา ตัณฑ์วไิ ล
ได้จาก QR Code นี้
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เปิดใจรับฟังแล้วตกผลึกแก้ไขปัญหา
คุณกฤษดา ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ใช้งานการ
บริหารว่า การเปิดใจรับฟังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะท�ำให้
งานทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น เมื่อใดก็ตามที่
งานเกิดปัญหาหากมีการระดมความคิดช่วยกันหา
ทางแก้ไขก็จะสามารถก้าวผ่านปัญหานัน้ ไปได้ แล้ว
ท้ายที่สุดปัญหาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นบทเรียนให้
กับทุกคนและจะไม่เกิดปัญหาซ�้ำ ๆ
“ส�ำหรับสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการดูแลลูกน้องคือ
การรับฟัง ผมเปิดใจรับฟังทุกปัญหาทุกเรือ่ งราว โดย
ให้ลกู น้องเล่ารายละเอียดทัง้ หมดให้ฟงั เพือ่ ทีจ่ ะได้
เห็นทุกช่องของปัญหาแล้วร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด เพราะผมมองว่าสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือการ
ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน ดูว่ามีจุดผิดพลาดตรงไหน
แล้วค่อย ๆ แก้ไขให้เรียบร้อย จากนัน้ มาทบทวนกัน
อีกทีว่านี่คือสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาดครั้งต่อไป
ปัญหาเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งถ้าใครท�ำ        
ผิดพลาดเราไม่ได้ลงโทษดุด่า เพราะหมดยุคนั้นไป
แล้ว ผมเชื่อมั่นว่าการพูดคุยให้เข้าใจแล้วท�ำความ
เข้าใจให้มากขึ้น จะท�ำให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง
ถ้าคนเราเข้าใจว่าท�ำอะไรผิดพลาดไปจะไม่เกิดการ

ท�ำซ�ำ้ อีก ซึง่ จะเป็นการแก้ไขไป
ในตัวเอง ดีกว่าเราไปนั่งแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุตลอดเวลา
เพราะทุ ก อย่ า งคื อ บทเรี ย น
ตั้งแต่แรก ฉะนั้นเวลาผู้ปฏิบัติ
งานท�ำผิด สิ่งที่เขาเคยท�ำผิด
พลาดไป พอจะท�ำอีกเขาก็จะ
เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ควรท�ำ
ดังนัน้ เมือ่ ผูบ้ ริหารมีนโยบาย
สั่งการไปยังผู้ปฏิบัติงานก็ต้อง
ท�ำตามเพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาและ
ความผิ ด พลาด อย่ า งเช่ น
ปัจจุบันในการท�ำงานก่อสร้าง
สิ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงาน
ราชการต้องการมากที่สุด คือ
ความปลอดภัยของประชาชน
เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ต้อง
เน้นเรือ่ งนีไ้ ว้กอ่ น ค่าใช้จา่ ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็ตอ้ ง
ยอมทุ่มเทลงไปเพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กร
และส่วนของความปลอดภัย อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ต้องน้อยทีส่ ดุ หรือไม่มเี ลยยิง่ ดี ถึงแม้วา่ สุดท้ายอาจ
จะไม่ใช่ก�ำไรที่กลับมา เพียงแต่ว่าปัญหาไม่ได้วน
กลับมา เราไม่ถูกต�ำหนิจากหน่วยงานราชการและ
ประชาชนปลอดภัยแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว”
ปล่อยวาง ไม่ยึดติด ไม่เสพติดความ
ทุกข์และความสุข
ทุกท่านคงเคยประสบปัญหาและเผชิญกับ
ความทุกข์ในชีวติ บางคนข้ามผ่านปัญหาไปได้อย่าง
ง่ า ยได้ บางคนข้ า มผ่ า นไปได้ อ ย่ า งยากล� ำ บาก         
ขึ้นอยู่กับแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป คุณกฤษดาเองก็เผชิญกับสิ่งเหล่านั้น และ
ข้ า มผ่ า นไปได้ ด ้ ว ยการยึ ด หลั ก ค� ำ สอนของ                
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือการหาสาเหตุของ
ความทุกข์และรู้จักปล่อยวาง
“เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ
เข้ามา สิง่ แรกทีผ่ มจะท�ำอยูเ่ สมอคือคิดหาสาเหตุกอ่ น
ประกอบกับเคยได้บวชและได้เรียนมาแล้วผมจึง
พยายามยึดหลักค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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แล้วลองไล่ดวู า่ ผลทีเ่ กิดขึน้ มาจากสาเหตุอะไร ทุกคน
ต้องมีความทุกข์ใจเกิดขึน้ อยูแ่ ล้ว เพราะเกิด แก่ เจ็บ
และตายเป็นเรือ่ งธรรมดา สุดท้ายเราก็ตอ้ งท�ำใจ และ
ปลงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไป เพราะ
ฉะนัน้ จะท�ำอย่างไรให้ดบั ไปแล้วเราไม่ทกุ ข์มากทีส่ ดุ
เพราะว่าจริง ๆ แล้วการที่เราเผชิญกับความทุกข์
หรือความสุข ถ้าเราไปเสพมาก ๆ ก็จะเกิดความยึด
ติดขึน้ มา เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่ยดึ ติดสามารถปล่อย
วางได้ ความทุกข์กับความสุขที่เข้ามาทั้งหมดก็จะ
แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ผมก็จะใช้แนวทางนี้คือ
ถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจจริง ๆ ก็อาจจะปลีกตัวไป
ทบทวนตัวเองเงียบ ๆ เพราะผมชอบเป็นคนอยู่
เงียบ ๆ มากกว่า ถ้าอะไรที่เราให้ใครฟังได้ก็อาจจะ
เล่าเพื่อให้ได้ปลดปล่อยได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าอะไรที่เล่า
ไม่ได้เราก็มานั่งคิดทบทวนเอง
ผมเป็นคนไม่ชอบไปที่คนเยอะ ๆ ไม่ชอบ
ความวุ่นวาย เพราะว่าชีวิตเราวุ่นวายอยู่ทุกวันอยู่
แล้ว ดังนัน้ จะเห็นว่าทีท่ ำ� งานกับบ้านจะอยูใ่ กล้กนั
คืออยู่ที่เดียวกัน เพราะฉะนั้นผมเองจะมีข้อได้
เปรียบกว่าคนอื่นคือไม่ต้องไปเผชิญกับรถติด ไม่
ต้ อ งไปเจอความวุ ่ น วายบนท้ อ งถนนด้ า นนอก
มากมายนัก ยกเว้นวันที่ออกไปติดต่อราชการหรือ
ไปท�ำธุระ เพราะฉะนั้นผมจะมีความเป็นส่วนตัว     
ทุกวันพอสมควร และด้วยความที่ธุรกิจหลักของ
ครอบครัวเป็นธุรกิจก่อสร้างถนน จึงได้มีโอกาส     
เดินทางไปยังต่างจังหวัด ซึ่งสองข้างทางจะเป็น     
ทุ่งนา ต้นไม้ ธรรมชาติ ทิวทัศน์ต่าง ๆ จึงท�ำให้รู้สึก
สงบและสบายมากยิ่งขึ้น
อี ก ทั้ ง ผมเป็ น คนชอบกี ฬ ากอล์ ฟ มาก ๆ
เพราะว่าครอบครัวมีธรุ กิจสนามกอล์ฟ เพราะฉะนัน้
จะต้องเข้าสนามกอล์ฟทุกสัปดาห์เหมือนกับได้ไป
สัมผัสหรือไปอยู่กับธรรมชาติ ถึงแม้ว่าทุกครั้งที่
เข้าไปอาจจะมีการสั่งงานหรือคุยงานบ้าง แต่ก็
เป็นการท�ำงานที่รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่การท�ำงาน
เป็นการไปพักผ่อนก็ท�ำให้มีความสุข
นอกจากนี้ ผมค่อนข้างเป็น Family Man
พอสมควร ก่อนหน้านีอ้ าจจะตอบได้วา่ ไม่ขนาดนัน้
เพราะยังติดเพื่อน มีสังคมเยอะ แต่พอลูก ๆ เริ่มโต
ก็ควรให้เวลากับเขา อีกทั้งผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาใช้

real life

สุขภาพมาเยอะพอสมควรแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเริ่ม
กลับมาดูแลสุขภาพกลับมาอยู่กับครอบครัวดีกว่า
ดังนั้น การใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ของผมจึงเป็นการ      
ดูหนัง ดูซีรีย์กับครอบครัว ให้เวลากับลูก ๆ ท�ำใน
สิ่งที่ลูก ๆ ชอบ อย่างเช่น ซีรีย์เกาหลี เพราะผม       
ก็อยากรู้ว่าลูกเราชอบอะไรก็ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ผมพยายามจะท� ำ ตั ว เป็ น เพื่ อ นของลู ก
พยายามจะตามโลกให้ทนั เพื่อทีจ่ ะท�ำให้การพูดคุย
ไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียดเพราะเวลาจะมีเรื่องที่ผ่อน
คลายมาคุยกัน แต่กต็ อ้ งมีขอบเขตให้เขาว่ายังไงการ
ศึกษาก็ต้องเป็นหลัก”
มีความสุขกับการทำ�งานตามแบบฉบับ
ของคุณพ่อ
หลายคนคงมีบุคคลต้นแบบในการด�ำเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ส�ำหรับคุณกฤษดาเอง
พยายามเจริญรอยตามคุณพ่อ ชนิดทีเ่ รียกได้วา่ เป็น
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยก็ว่าได้ เพราะเขาพยายาม
สานต่อสิง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อได้สร้างมากับมือให้เจริญรุง่ เรือง
ปฏิบัติตามแนวทางที่คุณพ่อวางไว้ รวมถึงสืบทอด
แนวคิดต่าง ๆ ในการท�ำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย
“บุคคลต้นแบบในการด�ำเนินชีวติ คือคุณพ่อ
แม้ ว ่ า ในวั ย เยาว์ จ ะไม่ ค ่ อ ยได้ สั ม ผั ส กั บ คุ ณ พ่ อ         

มากนัก เพราะคุณพ่องานเยอะมาก ผมจ�ำช่วงเวลา
วัยเด็กได้ว่าวันไหนที่คุณพ่ออยู่บ้านผมจะรู้สึกมี
ความสุขมาก เพราะจะได้คลุกคลีอยู่กับท่าน ถึง
แม้วา่ ท่านจะเป็นคนดุมาก ๆ แต่ผมก็ดใี จอย่างบอก
ไม่ถูกเหมือนกับอยากเจอแล้วไม่ได้เจอเป็นเดือน
ผมไม่เคยเห็นคุณพ่อบ่นว่าเหนือ่ ยหรือขีเ้ กียจ
ท�ำงาน ฉะนั้นคุณพ่อจึงเป็นต้นแบบในการท�ำงาน
ให้กับคนในครอบครัว แม้ว่าผมเองอาจจะมีบ่น
เหนื่อยบ้าง แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วลองย้อนกลับไป
นึกถึงคุณพ่อ ผมกลับไม่เคยเห็นคุณพ่อบ่นเหนื่อย
เลย ถึ ง จะท� ำ งานดึ ก แค่ ไ หนคุ ณ พ่ อ ก็ ไ ม่ เ คยบ่ น
เหนื่อย ยังคงท�ำงานอยู่กับลูกน้องถึงดึก
ผมได้หลาย ๆ แนวคิดมาจากคุณพ่อ อย่าง
เช่น ถ้าเราท�ำในสิ่งที่เรามีความสุขก็จะท�ำให้เราท�ำ
ออกมาได้ดี และก็จะไม่เหนื่อย เหมือนกับคุณพ่อที่
ท�ำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะท่านมีความสุข
กับการท�ำงานจริง ๆ ซึ่งผมเคยพูดกับหลายคนเลย
ว่าคนรุ่นเก่าถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วเขาก็ยังจะมี
เรื่ อ งงานอยู ่ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น เขาจะคอยถาม        
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานจากลูกหลาน ผมคิดบุคคล
เหล่านี้มีแต่ค�ำว่างานอยู่ในสายเลือดไปแล้ว”

61

คุ ณ กฤษดายั ง ได้ ก ล่ า วทิ้ ง ท้ า ยถึ ง วิ ธี ก าร
ด�ำเนินชีวติ ว่า “ผมคิดเสมอว่าท�ำทุกสิง่ ให้ดที สี่ ดุ ผม
คิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กว่าสิ่งที่เราท�ำถ้าเราท�ำดีที่สุด
แล้วก็จะท�ำให้ไม่กลับมาเสียใจการตัดสินใจ ถ้าเรา
คิดทุกอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว คิดหน้าคิดหลังคิดเหมือน
เป็นกระจกหกด้าน คิดครบทุกด้านแล้วก็ยอ่ มดีทสี่ ดุ
ถ้ามีอะไรเสียหายหรือผิดพลาด เราก็ไม่ควรจะมา
นั่ ง เสี ย ใจ แต่ ว ่ า คนเราไม่ ส ามารถควบคุ ม โลก
ควบคุมสิง่ รอบข้างได้หรือควบคุมธรรมชาติทงั้ หมด
ได้ เพราะฉะนัน้ ย่อมมีอยูแ่ ล้วกับสิง่ ทีไ่ ม่คาดฝันทีจ่ ะ
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมนุษย์ท�ำอะไรไป
ผมว่าทุกเรื่อง สุดท้ายแล้วทุกคนจะพูดว่าเสียใจที่
ท�ำไป แต่ถ้าคุณท�ำดีที่สุดแล้วคุณจะไม่เสียใจกับสิ่ง
ที่คุณท�ำไป คุณจะนั่งคิดว่าตัดสินใจไปแล้ว นั่นคือ
ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไร
ขึน้ หาทางแก้ไข เดินไปข้างหน้า อย่าถอยหลัง เพราะ
ว่าถ้าคุณคิดถอยหลังแล้วคุณย้อนเวลาไม่ได้ แต่ ณ
จุดนั้นคุณท�ำดีที่สุดแล้ว”
และนีค่ อื เรือ่ งราวของ ‘คุณกฤษดา ตัณฑ์วไิ ล’
กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งหน้าจะเป็นเรื่อง
ราวของผู้บริหารท่านใด ติดตามได้จาก Real Life 
ในฉบับหน้าค่ะ
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

มองอนาคตการก่อสร ้างระบบการขนส ง่ รูปแบบใหม่

“ไฮเปอร ์ลูป” ในประเทศไทย เป ็นไปได จ
้ ริงหรือ?
s p ec i al RE P ORT
ช่วงเวลานี้ระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ไฮเปอร์ลูป”
(Hyperloop) กำ�ลังได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ�มา
ใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่าระบบขนส่งรูปแบบใหม่นี้
ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ ต ้ อ งขบคิ ด ในหลากหลายมิ ติ แม้ ว ่ า ขณะนี้ ใ น
ต่างประเทศจะมีการดำ�เนินงานก่อสร้างเพื่อใช้งานจริงแล้วก็ตาม
คุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบขนส่งแห่งอนาคตอย่างไฮเปอร์ลูปที่จะทำ�ให้
ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของโลกปัจจุบน
ั เปลีย
่ นแปลงไป ก็คอ
ื ความสามารถ
ในการขนส่ ง ด้ ว ยความเร็ ว สู ง ประมาณ 1,000 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง หรื อ
เทียบเท่ากับการเดินทางจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
ซึ่งนั่นไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนด้านระยะเวลา หากยังเป็นนวัตกรรมของระบบ
การขนส่งดังกล่าวยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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ทำ�ความรู้จัก “ไฮเปอร์ลูป”
ระบบขนส่งแห่งโลกอนาคต
     “ไฮเปอร์ลูป” คือ รูปแบบใหม่ของระบบการ
ขนส่งที่มีลักษณะเป็นแคปซูล และเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงภายในท่อ โดยอากาศภายในท่อนีจ้ ะถูก
น� ำ ออกไปกลายเป็ น ท่ อ ความดั น ต�่ ำ หรื อ ท่ อ
สุญญากาศเพือ่ ลดแรงเสียดทาง จึงสามารถเคลือ่ นที่
ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วประมาณ 1,200
กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเร็วกว่าเครื่องบินที่ใช้อยู    ่
ในปัจจุบันราวสองเท่า
     แนวคิดส�ำคัญของการพัฒนาไฮเปอร์ลปู คือ การ
ขนส่งความเร็วสูงที่มีแคปซูลห้องโดยสารวิ่งผ่าน    
ท่อสุญญากาศ ตัวแคปซูลโดยสารใช้เทคโนโลยีการ
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ลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก (Magnetic Levitation
Technology) ท�ำให้ทรงตัวได้โดยไม่เกิดไม่
กระแทกกับผนังของท่อส่งแรงดันต�่ำ ตัวท่อส�ำหรับ
ไฮเปอร์ลูปจะมีทั้งส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินและอยู่
ใต้ดิน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร
ปัจจุบันตัวแคปซูลโดยสารความยาวประมาณ 25
เมตร ได้รับการออกแบบให้เป็นอิสระต่อกัน มีเสา
เป็นโครงสร้างหลัก เพื่อรองรับท่อขนาด 4 เมตร ใช้
พื้ น ที่ บ นดิ น น้ อ ยกว่ า การขนส่ ง รู ป แบบอื่ น ๆ
สามารถปล่อยได้ตามต้องการใช้เวลาทุก ๆ 20
วินาที ระบบขับเคลือ่ นใช้พลังงานสะอาด โดยติดตัง้
แผงโซล่าร์เซลล์ไว้บนโครงสร้างได้ จึงมีความเป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง ผลดี ต ่ อ การพั ฒ นาทาง ประโยชน์จากการนำ�ไฮเปอร์ลูปมาใช้
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากประเทศไทยมี
การน�ำระบบขนส่งรูปแบบใหม่อย่างไฮเปอร์ลูปมา
ใช้ ก็คือ  
1) ลดระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน ทางและ
ขนส่ง นอกจากความสามารถในการขนส่งหรือ     
เดินทางด้วยความเร็วสูงแล้ว การมีไฮเปอร์ลูปยัง
สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ
ท�ำให้ต้นทุนในการด�ำเนินงานลดลง
2)  การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
อนาคตแคปซูลโดยสารของไฮเปอร์ลปู อาจสามารถ
ออกแบบให้รองรับการขนส่งสินค้าได้ปริมาณมาก
ขึ้น ยกระดับการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น
เสนทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม
ระยะทาง

รถไฟความเร็วสูง
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3)  สามารถก่อสร้างใต้ดนิ และใต้นำ 
�้ ช่วยเพิม่
โอกาสในการขนส่งสินค้าจากแห่งหนึง่ ไปยังอีกแห่ง
หนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้กนั การก่อสร้างใช้พนื้ ทีน่ อ้ ย
กว่าและไม่ไปบดบังทัศนียภาพใกล้เคียง
      4) มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ารถไฟชนิดอื่น
เนื่องจากรถไฟไฮเปอร์ลูปถูกออกแบบให้วิ่งได้ตาม
ปกติ ใ นแผ่ น ดิ น ไหวระดั บ 7 แมกนิ จู ด และยั ง
ปลอดภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว
5) โอกาสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต�่ ำ  เพราะแม้ ว ่ า           
ไฮเปอร์ลูปจะวิ่งด้วยความเร็วสูงในระดับ 1,200
กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง แต่ ไ ฮเปอร์ ลู ป มี ทั้ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่รองรับหลายชั้น และ
การมีอโุ มงค์เป็นระบบปิดก็ทำ� ให้เกิดความปลอดภัย
มากกว่าระบบรางปกติ
6) สร้ า งงานใหม่ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้
นายจ้างสามารถจ้างแรงงานมีฝีมือจากท้องที่อื่น
เช่นเดียวกับลูกจ้างทีม่ ตี วั เลือกในการหางานมากขึน้   

ระบบขนสงแบบไฮเปอรลูป

673 กิโลเมตร

590 กิโลเมตร

3 ชั่วโมง

52 นาที

ความเร็วสูงสุด

300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

1,200 กิโลเมตร/ ชั่วโมง

อัตราความเร็วเฉลี่ย

200 กิโลเมตร/ชั่วโมง

680 กิโลเมตร/ ชั่วโมง

3 ขบวน/ชั่วโมง

42 แคปซูล/ชั่วโมง

2,750 คน/ชั่วโมง

4,000 คน/ชั่วโมง

ไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเครื่องบิน

สามารถแขงขันกับเครื่องบินไดเพราะมีความถี่ในการใหบริการที่สูงกวา

ระยะเวลาในการเดินทางขนสง

ความถี่ในการใหบริการ
ความสามารถสูงสุดในการใหบริการ
การใหบริการขนสงสินคา
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สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สร้างอุตสาหกรรมและบริการขนส่ง
และโลจิสติกส์แห่งอนาคต
      นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น การน�ำ           
ไฮเปอร์ลปู มาใช้ยงั สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี พ.ศ. 2561-2580 บาท ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์แห่ง
อนาคต ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลไทยมีความ
พร้อมทีจ่ ะด�ำเนินการก่อสร้างไฮเปอร์ลปู ก็สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะโครงสร้างของ    
ไฮเปอร์ลูปสามารถใช้งานร่วมกับโครงการรถไฟ
ความเร็ ว สู ง ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
คมนาคมที่ได้รับการเร่งรัดพัฒนาอยู่ในขณะนี้ เช่น
สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการคมนาคม
ของประเทศทีไ่ ด้รบั การออกแบบให้สามารถรองรับ
รถไฟความเร็วสูง

     ทั้งนี้ หากพิจารณาความคุ้มค่าด้านการลงทุน
แล้ว พบว่าโครงการไฮเปอร์ลูปที่ได้มีการพัฒนาขึ้น
แล้วในหลาย ๆ ประเทศนั้นใช้งบประมาณในการ
ลงทุ น ก่ อ สร้ า ง ระบบรางและระบบปฏิ บั ติ ก าร         
ต�่ ำ กว่ า การลงทุ น ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งรางรถไฟ
ความเร็วสูงทั่วไป ซึ่งมีผลการศึกษาระบุว่าราคา     
ก่อสร้างไฮเปอร์ลปู ทัง้ ระบบต�ำ่ กว่าค่าก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงจากการประเมินของ JICA อยู่ที่ 727
ล้ า นบาท/กม. ในขณะที่  Hyperloop  นั้ น                   
มี ค ่ า ก่ อ สร้ า งทั้ ง ระบบรวมประมาณ 598                          
ล้านบาท/กม.
      อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ไฮเปอร์ลปู จะเป็นนวัตกรรม
ของระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ แต่กลับมีระบบ
ทางวิศวกรรมที่เรียบง่าย ยานพาหนะถูกออกแบบ
โดยใช้วัสดุและการควบคุมแบบเดียวกับเครื่องบิน
การเดิ น ทางจึ ง มี ค วามปลอดภั ย เช่ น เดี ย วกั บ      

Contractors’ | May-June 2019

เครือ่ งบิน สามารถใช้เดินทางและขนส่งได้ทกุ สภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากยานพาหนะอยู่ในระบบปิด
ระบบขั บ เคลื่ อ นเป็ น เทคโนโลยี ข อง Virgin         
Hyperloop One ระบบอื่น เช่น ราง ตัวรถ รวม
ถึ ง อุ โ มงค์ สุ ญ ญากาศที่ ใช้ ส� ำ หรั บ ควบคุ ม สภาพ
แวดล้อมของระบบรางรถไฟ สามารถผลิตภายใน
ประเทศได้ ท�ำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่เป็นผู้ผลิต
และส่งออกชิ้นส่วนของเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูป ถือ
เป็ น การจ้ า งงานและการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม          
ในประเทศไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้าน
การบ�ำรุงรักษาต�่ำกว่ารถไฟความเร็วสูง

special Report

     จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
และประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากไฮเปอร์ ลู ป ใน
ประเทศไทย พบว่า มีต้นทุนก่อสร้างต�่ำกว่ารถไฟ
ความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งพบว่าในอนาคตมีความเป็นไป
ได้ที่ต้นทุนการก่อสร้างจะต�่ำกว่ารถไฟความเร็วสูง
และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจประมาณ 9.7 แสน
ล้านบาท อีกทั้งยังสามารถให้เกิดการจ้างงานใน
ประเทศได้ถึง 180,000 ต�ำแหน่ง โดยระบบขนส่ง
แบบไฮเปอร์ลูปมีความเสถียร และสะดวกรวดเร็ว
กว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางแบบอื่น ๆ
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ไทม์ไลน์การดำ�เนินงานก่อสร้างโครงการไฮเปอร์ลูป
แบ่งออกเป็น 3 เฟส ดังนี้
เฟสที่ 1 (ปี 2562-2566)

เริ่มด�ำเนินการก่อสร้าง ท�ำวิจัยและทดลองใช้งานจริง
โดยจะสร้างท่อความยาวประมาณ  10 กิโลเมตร

     เฟสที่ 2 (ปี  2564)

พัฒนารถต้นแบบรุ่นแรก ด�ำเนินการขอใบอนุญาตและ
เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ด�ำเนินการ

     เฟสที่ 3 (ปี 2573)

สามารถเปิดใช้งานไฮเปอร์ลูปได้จริง

ที่มา :
https://bit.ly/2GGu3cE
https://bit.ly/2GEUE9X 
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

แผนแม่บทพัฒนา
โครงการระบบขนส ง่ มวลชน

จังหวัดเชียงใหม่
fo c us

ในประเทศไทยปัญหาด้านการจราจรไม่ได้เกิดขึน
้ เพียงแค่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเท่านัน
้ แต่ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมาหลายจังหวัดในแต่ละภูมิภาคก็ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการขนส่งคมนาคมและปัญหาการจราจรเช่นกัน และ
นอกจากนี้หลายเมืองมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด จึงส่งผลให้เมืองเกิดการขยายตัว
ใหญ่ขึ้น นั่นย่อมทำ�ให้ประชากรมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมีการเดินทางสัญจรไปมามากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จะ
ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนก็คอ
ื การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และหนึง่ ในจังหวัดทีกำ
่ �ลังเร่งผลัก
ดันให้เกิดโครงการระบบขนส่งมวลชนอยู่ในขณะนี้ก็คือจังหวัดเชียงใหม่

ชูระบบรถไฟฟ้ารางเบาเหมาะสมกับ
พื้นที่
เมือ่ ปี 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มกี ารจัดโครงการศึกษา
และจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาระบบขนส่ ง
สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ และแก้ไขปัญหา
การจราจรอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ขณะนัน้ ได้มกี ารวิเคราะห์
สภาพข้อเท็จจริงและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะที่มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ คือ ระบบ
รถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light  Rail  Transit 

System (LRT) โดยมีทางเลือกส�ำหรับโครงข่ายเส้น
ทางที่เหมาะสม 2 ทางเลือก คือ
ทางเลือกที่ 1 โครงข่ายแบบ A เป็นโครงข่าย
ที่ใช้ทางวิ่งบนดินและใต้ดิน ประกอบด้วย 3 เส้น
ทางหลัก ได้แก่
1. เส้นทางสายสีแดง ระยะทางประมาณ 12
กิโลเมตร เริ่มต้นจากโรงพยาบาลนครพิงค์-ศูนย์
ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และสนามกีฬา 700 ปีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
และเริ่มใช้ทางวิ่งใต้ดิน ที่บริเวณแยกข่วงสิง-โรง
พยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ - ท่ า อากาศยาน
นานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่แล้ว กลับขึน้ ใช้ทางวิง่ บน
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ดิ น ก่ อ นจะไปสิ้ น สุ ด ที่ ท างแยกแม่ เ หี ย ะสมาน
สามัคคี (แยกบิ๊กซีหางดง)
2. เส้นทางสายสีเขียว ระยะทางประมาณ 11
กิโลเมตร เริ่มต้นจากแยกรวมโชค เข้าสู่เส้นทางวิ่ง
ใต้ดิน ที่แยกแม่โจ้ (แยกโรงพยาบาลเทพปัญญา)ตลาดวโรรส-เชียงใหม่ไนท์บาซาร์-ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ก่อนจะไปสิ้น
สุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
3. เส้ น ทางสายสี น�้ ำ เงิ น ระยะทาง 12
กิโลเมตร เริ่มต้นเส้นทางวิ่งใต้ดินจากสวนสัตว์
เชี ย งใหม่ - มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลล้ า นนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หักเลี้ยวลงมาตามถนนคัน

Focus

คลองชลประทาน-แยกตลาดต้ น พะยอม-                    
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบจุดตัดกับสาย
สีแดง ผ่านใต้คูเมือง-จุดตัดกับสายสีเขียว บริเวณ
เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ และกลับขึ้นใช้เส้นทางบนดิน
ที่แยกหนองประทีป-ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ก่อนสิ้นสุด
ที่แยกศรีบัวเงินพัฒนา (แยกพรอมเมนาดา)
ทางเลือกที่ 2 โครงข่ายแบบ B เป็นโครงข่าย
ที่ใช้ทางวิ่งบนดินทั้งโครงข่าย ประกอบด้วย 3 เส้น
ทางหลัก ได้แก่
1. เส้นทางสายสีแดง ระยะทางประมาณ
15.65 กิโลเมตร เริ่มต้นจากโรงพยาบาลนครพิงค์ศูนย์ราชการและสนามกีฬา 700 ปี-ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่-มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เชื่อมกับจุดเปลี่ยนสายสีน�้ำเงินที่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ - สนามบิ น
นานาชาติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และสิ้ น สุ ด ที่ แ ยก          
แม่เหียะสมานสามัคคี (แยกบิ๊กซีหางดง)
2. เส้นทางสายสีเขียว ระยะทางประมาณ
11.11 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสี่แยกรวมโชค-แยกแม่
โจ้ (แยกโรงพยาบาลเทพปัญญา)-ห้างเซ็นทรัล
เฟสติวัล-สถานีขนส่งอาเขต-กาดหลวง-เชียงใหม่
ไนท์ บ าซาร์ - ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา

เชียงใหม่แอร์พอร์ต และสิ้นสุดที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
3. เส้นทางสายสีน�้ำเงิน ระยะทางประมาณ
13.81 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสวนสัตว์เชียงใหม่มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลล้ า นนา-มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่-จุดตัดระหว่างสายสีแดงที่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่-คูเมืองทางด้านทิศใต้-สถานี
รถไฟเชียงใหม่-บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และสิ้นสุดที่
แยกศรีบัวเงินพัฒนา (แยกพรอมเมนาดา)
ทั้งนี้ โครงข่ายหลักทั้ง 2 ทางเลือกดังกล่าว
ข้ า งต้ น จะมี โ ครงข่ า ยรองและโครงข่ า ยเสริ ม       
เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักด้วยระบบรถโดยสาร
ประจ�ำทาง โดยโครงข่ายแบบ A ซึ่งเป็นทางวิ่ง     
บนดิ น และใต้ ดิ น มี มู ล ค่ า การลงทุ น ประมาณ
106,895 ล้านบาท และโครงข่ายแบบ B ซึง่ เป็นทาง
วิ่งบนดินมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 28,419 ล้าน
บาท
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เซ็นสัญญาจ้างออกแบบรายละเอียด
รถไฟฟ้าเชียงใหม่สายสีแดง
ส� ำ หรั บ ความคื บ หน้ า ล่ า สุ ด ของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนของการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม
ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มี
การเซ็นสัญญาจ้างออกแบบกับกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา
6 บริษัท ประกอบด้วย ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด บริษัท พี เอส เค คอนซัลแทน
ส์ จ�ำกัด บริษทั อีจสี เรล (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั
เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในวงเงินงบประมาณ 98.2 ล้านบาท
หลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยก็จะได้ด�ำเนินการ
ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและ    
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดงช่วงโรง
พยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี โดย
จะใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ 12 เดือน โดยนับตั้งแต่
เดือน มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

รพ.นครพิงค
N

แบบA เสนทางหลักทั้งบนดินและใตดิน
เสนทางหลักบนดิน
เสนทางหลักใตดิน

แยกรวมโชค

12 กม.

12 กม.

11 กม.

เสนทางรอง
เสนทางเสริม
ทางรถไฟชานเมือง

สวนสัตวเชียงใหม
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
สนามบินเชียงใหม
แยก Promensda

Big C หางดง
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ส�ำหรับขอบเขตของงานจ้างประกอบด้วย
เนื้องาน 2 ส่วน คือ ศึกษารายละเอียดความเหมาะ
สม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดท�ำรายงาน
การศึกษา และวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการ และท�ำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก�ำหนดใน
พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หมวด
4 (การเสนอโครงการ) และจั ด เตรี ย มเอกสาร
ประกวดราคา ข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วม
ลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบ�ำรุงรักษา
และงานให้ บ ริ ก ารเดิ น รถ ซึ่ ง คาดว่ า จะใช้ เวลา
ประมาณ 1 ปี
ทั้งนี้ จะมีการด�ำเนินการคู่ขนานไปกับงาน
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับ
จ้างงานก่อสร้างโครงการ และเอกสารประกวด     
ข้อเสนอเพือ่ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งาน
ระบบรถไฟฟ้า งานบ�ำรุงรักษาและงานให้บริการ
เดินรถ และท�ำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก�ำหนดใน
พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556

เปิ ด ให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ปลายปี
2562
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
สายสีแดงช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะ
สมานสามัคคี รฟม.จะเป็นผู้ด�ำเนินการศึกษารูป
แบบ PPP ที่เหมาะสมกับโครงการดังกล่าว โดยจะ
ใช้โมเดลเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู สีเหลือง สาย
สี ส ้ ม ตะวั น ตก และรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3
สนามบิน ทีไ่ ด้ให้เอกชนร่วมลงทุนงานโยธาและงาน
ระบบและรับสัมปทานโครงการ 30 ปี ส่วนรัฐออก
ค่าใช้จา่ ยเวนคืนทีด่ นิ ซึง่ คาดว่าจะเปิดประกาศเชิญ
ชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในปลายปี 2562
ส�ำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ สายสีแดงมีระยะทางประมาณ 12.54
กิโลเมตร มี 12 สถานี เริม่ จาก(โรงพยาบาลนครพิงค์
- แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เป็นระบบรถไฟฟ้า
รางเบา (Light Rail Transit) รูปแบบโครงสร้าง
ทางวิง่ ผสมระดับใต้ดนิ และระดับดิน มีแนวเส้นทาง
ตามแนวเหนื อ -ใต้ ระยะทางประมาณ 12.54
กิโลเมตร เป็นโครงสร้างใต้ดินประมาณ 7-8 กม. มี
สถานีจ�ำนวน 12 สถานี ผ่านสถานที่ส�ำคัญ เช่น    
โรงพยาบาลนครพิงค์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่

700 ปี ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ สถานีขนส่งช้างเผือก โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
หางดง (แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากการแก้ปัญหาการ
จราจรด้วยระบบขนส่งสาธารณะมวลชนในจังหวัด
เชียงใหม่แล้ว ทางคณะกรรมการจัดจราจรทางบก
ยังมีมติให้สำ� นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร หรือ สนข. ศึกษาโครงการขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมือง ในจังหวัดที่เติบโตอีกหลายพื้นที่ อาทิ
ขอนแก่น โคราช พิษณุโลก ภูเก็ต หาดใหญ่ เป็นต้น

รพ.นครพิงค
N

แบบB เสนทางหลักเฉพาะบนดิน
เสนทางหลัก
15.6 กม.

แยกรวมโชค

เสนทางรอง
เสนทางเสริม
ทางรถไฟชานเมือง

สวนสัตวเชียงใหม
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
สนามบินเชียงใหม
แยก Promensda

Big C หางดง
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การปรับปรุงผังเมืองเพือ
่
รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
s p ec i al RE P ORT
การปรับปรุงผังเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวสำ�หรับทุกคน ทั้งนี้ สาเหตุของความ
จำ�เป็นในการปรับปรุงผังเมือง เนือ
่ งจากความหนาแน่นของประชากรและการ
ขยายตัวของเมือง และที่สำ�คัญเป็นการกำ�หนดทิศทางในการพัฒนาเมืองใน
อนาคต ไม่วา่ จะเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชน โครงสร้าง
พืน
้ ฐาน ถนนหนทาง สนามบิน รถไฟ ท่าเรือ น�ำ้ ประปา สถานศึกษา และบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งในการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

แก้ไข พ.ร.บ. ให้ผังเมืองไม่หมดอายุ
คุณพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ รักษาการใน
ต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กล่าวว่า ทั่วโลกมีการขยายตัวของ
เมื อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยตั้ ง แต่ ป ี 1950 โลกมี
ประชากรเมือง 30% ต่อมาในปี 2018 โลกมี
ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 55% และในปี 2050 มีแนว
โน้มว่าโลกจะมีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็น 66%
ขณะที่ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็น
เมื อ งมาตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 1960 และในปี 2050
ประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 11 ล้าน
คน และในอนาคตประชากรไทยกว่าร้อยละ 73 จะ
กลายเป็นคนเมือง ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาและปรับปรุงผังเมือง
เพื่อรองรับความหนาแน่นของการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการแก้ไขพระราช
บัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่อให้
ผังเมืองสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่หมดอายุ
“ปัจจุบนั ประเทศไทยมีผงั เมืองทัง้ หมด 500
กว่าผังเมือง แต่หมดอายุไปแล้ว 70 กว่าผัง ซึ่งอยู่
ในมือของท้องถิน่ ขณะทีผ่ งั ทีห่ มดอายุอยูใ่ นมือของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจ�ำนวน 4 ผัง จึงเป็นทีม่ า

ของการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ข องฉบั บ ที่ เราใช้
ปัจจุบนั ก็คอื พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผงั เมืองรวมไม่มวี นั หมดอายุ
สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งของเดิมมีก�ำหนด    
ไม่เกิน 5 ปี ขยายอายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 1 ปี
ถึงแม้วา่ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนีจ้ ะระบุวา่ ไม่กำ� หนดอายุ
การใช้บังคับหรือหมดอายุแต่ก็จะต้องมีการประเมินผล
แทน โดยต้องมีการจัดท�ำรายงานประเมินผลผังตาม
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการผังเมืองก�ำหนดแต่ไม่เกิน
5 ปี”
ปรับปรุงระบบผังเมือง
คุณพจนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุง
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับใหม่) จะมีการ
ปรับปรุงระบบผังเมือง โดยแบ่งผังเมืองออกเป็น 5
ประเภท ได้แก่ ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ 3
ประเภท คือ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย
ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด และผัง       
กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น 2 ประเภท คื อ   
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ อีกทัง้ ยังกาํ หนดให้
มีคณะกรรมการผังเมือง 3 ระดับ โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นผู้วางผังนโยบายระดับประเทศ       
ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด

คุณพจนีย์ ขจรปรีดานนท์
รักษาการในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านการผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ (กรณีท้องถิ่นร้องขอ
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นผูว้ างผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ในเขต
พื้นที่ และกําหนดรูปแบบการประกาศใช้บังคับ       
ผังประเภทต่าง ๆ ส่วนการพัฒนาตามผัง กําหนด
ให้การดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาภาครัฐ
ต้องสอดคล้องกับผังเมือง และมีการเพิ่มอัตรา       
กําหนดโทษกรณีฝ่าฝืนผังเมือง ทั้งโทษจําคุกและ
โทษปรับ และเพิ่มเติมโทษปรับเป็นรายวัน รวมทั้ง
มีโทษปรับทางปกครองด้วย
“การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับใหม่) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการผังเมือง 3
ระดับ คือ ระดับชาติ จะดูว่าผังที่ออกมาสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่ ในส่วนของผู้มี
อ�ำนาจวางผังนัน้ แต่เดิมกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็ น ผู ้ ก ระจายอ� ำ นาจ แต่ ป ั จ จุ บั น เนื่ อ งจากมี        
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1 สำรวจ กำหนดเขตผัง

2 วิเคราะหจัดทำผังราง

3 กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
ใหความเห็นผังราง

12 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา

11 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและ
สงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

10 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ

13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ

14 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำ
รางกฎหมายโซนตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแลว

คณะกรรมการผังเมือง 3 ระดับ คือ ผังนโยบายทาง
กรมด�ำเนินการ ส่วนผังเมืองระดับเมืองชุมชนจะให้        
ท้องถิน่ รับไปมากกว่าปัจจุบนั ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั จะมี
การถ่ายโอนไปแล้ว แต่ท้องถิ่นก็ยังไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ ตรงนี้จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการ
ชุดที่ 3 คือ จะมีคณะกรรมการอยู่ที่จังหวัด ผังใดที่
ท้องถิ่นท�ำก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการ และเนื่องจากปัจจุบันเรามีคณะ
กรรมการเพียงชุดเดียว แต่พอมีคณะกรรมการ 3
ชุด ดังนั้น อ�ำนาจของการวางผังระดับนโยบายจะ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนผังเมืองรวมทีก่ รม
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งด� ำ เนิ น การก็ จ ะมี ป ลั ด
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และมีอธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ ส่วนระดับ
จังหวัด คือ ผังทีท่ อ้ งถิน่ ท�ำโดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ก�ำกับให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด”

15 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สงใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทย

กระบวนการวางผัง 18 ขั้นตอน
การวางผังภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
คุณพจนีย์ กล่าวว่า มี 9 ประเด็นเพื่อการ
พัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ การ
รองรับประชากร 19 ล้านคน การก้าวพ้นกับดักราย
ได้ปานกลาง การปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่ง การ
เพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง
กระชับ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การพัฒนา
สาธารณูปโภคเพื่ออนาคต การสร้างสมดุลของ
คุณภาพชีวติ ในทุกพืน้ ที่ และการรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผังนโยบายจะประกอบไปด้วย
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านพื้นที่โล่งและพื้นที่  
สีเขียว ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านโครงสร้าง      
พื้นฐาน ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ด้านอื่น ๆ
“กทม.เป็นท้องถิ่นที่รับผิดชอบและด�ำเนิน
การและปรับปรุงผังมา 3 ฉบับแล้ว ฉบับปัจจุบันก็
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ผ่านร่างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้น�ำเข้าบอร์ด โดย
ตัง้ แต่รา่ งแรกทีน่ ำ� มาให้คณะกรรมการช่วยพิจารณา
ซึ่ ง ในส่ ว นที่ น� ำ มาเสนอนี้ เ ป็ น ภารกิ จ ที่ เ ป็ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีก่ รมโยธาธิการอยู่
ระหว่างด�ำเนินการ ซึ่งแต่เดิมกรุงเทพฯ นนทบุรี
และปทุมธานีมีความแตกต่างกันมากทั้งเรื่องของ
โครงสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเรื่องของพื้นที่
ที่พูดกันมากคือพื้นที่หน่วงน�้ำหรือพื้นที่ส่วนกลาง
ได้รับน�้ำอันนี้ก็เป็นผังภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลที่ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งก� ำ ลั ง         
ด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้
ทั้ ง นี้ ผั ง เมื อ งกรุ ง เทพมหานครรองรั บ
ประชากรกว่า 9,000,000 คน ส่วนที่เหลือเป็นของ
ปริมณฑลซึง่ ก็จะสอดคล้องเช่นเดียวกันในส่วนของ
โครงสร้างสร้างหรือโครงข่ายคมนาคม โดยได้วางไว้
ตั้งแต่นโยบายมองมาว่าจะให้กลุ่มของเมืองหลัก     
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4 ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม (ทปษ.)
(มาตรา 21)
4.2 ประชุมประชาชน (มาตรา 20)

5 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (มาตรา 22)
5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง
5.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

6 ปดประกาศพรอมขอกำหนด 90 วัน
(มาตรา 23)

9 เสนอคณะกรรมการรางกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย

8 จัดทำรางกฎกระทรวงและเอกสาร
ที่เกี่ยวของเสนอกระทรวงมหาดไทย

7 รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำรอง
(มาตรา 24)
7.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
(ทปษ.)
7.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองให
ความเห็นคำรอง
7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณา
คำรองฯ
7.4 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
7.5 แจงผลการพิจารณาคำรองตอผูรอง

16 เสนอกฎกระทรวงใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม

18 สงกฎกระทรวงไปประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

ที่อยู่ใน CBD กรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวใน
เรื่องของศูนย์กลางรองหรือศูนย์กลางย่อยอย่างไร
จะมีจุดที่รับและกระจายตั้งแต่ด้านเหนือไป
ทัง้ นี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองท�ำหน้าทีท่ งั้
สองส่วนโดยมีการวางผังร่วมกัน ซึ่งขณะนี้มีการ
พิจารณาในเรื่องของผังร่างนี้มีหลายเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่อง F.A.R. ที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองขอให้
กรุงเทพมหานครปรับปรุงในส่วนของการก�ำหนด
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ก็ ต ้ อ งรอดู ว ่ า เมื่ อ ทาง
กรุงเทพมหานครปรับปรุงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป
ส่วนนนทบุรีก็มีการพิจารณาค�ำร้องไปแล้ว”

90
Days

17 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดพิมพ
แผนที่และแผนผัง

คืบหน้าผังเมืองรวมEEC
ส่วนความคืบหน้าการด�ำเนินงานผังอีอีซี
ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง มีพื้นที่รวมกัน 8.3 ล้านไร่ ซึ่งทาง
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออก (สกพอ.) ได้ ม อบหมายให้ ก รม    
โยธาธิการและผังเมืองด�ำเนินการ คือ ผังแนวทาง
พัฒนาพื้นที่ โดย พ.ร.บ. อีอีซี ก�ำหนดให้กรม      
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งท� ำ พขึ้ น มาเป็ น ผั ง และ
แนวทางการลงทุนหรือว่าการพัฒนาสาธารณูปโภค
ซึ่งจะให้ข้อมูลในเรื่องของ 21 พื้นที่ของการพัฒนา
10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ให้ทางกรมโยธาธิการ

และผังเมือง และส�ำนัก สกพอ.วางผังร่วมกัน
“ทางคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่ง
ทางคณะท�ำงานที่มีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
ประธานและเลขาก็จะมาปรับปรุงกันอีกที โดยจะมี
การเช็คเรื่องของการใช้ที่ดินของโครงสร้างพื้นฐาน
หลักๆ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่
รถไฟทางเดี่ยว ท่าเรือ สนามบิน โครงข่ายเชื่อมโยง
ที่ผังย่อยของเราเชื่อมกับระบบว่าจะสนับสนุนการ
ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายอย่างไร ซึ่งคาดว่า
ผังเมืองจะเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด พอ
เสร็จแล้วผังเมืองเดิมทั้งหมดจะต้องยุติการใช้งาน
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special Report

บทบาทของผังเมือง
1. การวางผั
รวางผง
า งเมืองเป
ง นการวางแผนเชิงิ พื้นที่
งเปนการวางแผนเชงพนท
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ

3. กําาหน
หนดการใช
หนด ใชประโยชน
หนดการใชประโยชนทดนและการตงถนฐาน
โโยชนที่ดินและการตั
และการต้งถิ่นฐาน
4. สงเสริมการลงทุนและพัฒนาศูนยกลาง

1. การเพิ
ก เพิ่มขึ้นของประชากรเมื
การเพมขนข
งปประชากรเมอง
องมีแี นวโน
นว
น โ ม ขยายตัตวั
และหนาแนนมากขึ้น
2. ขาดความสมดุลของการพฒนาดาน
ลของการพั
การ ฒนาดานเ
นเศรษฐกิกิจ สัังคม
การพัฒนาเมื
ฒนนาเมืมือง ชนบท
นบท
บ และการอนรั
และการอนุรรกษ
กั ษษทรพยากรธรรมชาต
ทรัพยากรธรรมชาติ
พยยากรธรรมชาติ
ม
และสิ่งแวดลอม

5. พัฒนาเมืองและชนบทใหสมดุล
6. อนุรรัรกษทรพยากรธรรมชา
ักกษทรพ
ษทรัพยากรธรรมชาติตสงแวดลอม
ตสง
สิ่งแวดลอ ม
และแหลงประวัติศาสตร

7. ปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การใช
การใชป
า ใชประโยชน
ระโยชน
โยชนทดนและกจ
โยชนทดนแ
ย นที่ดดิินและกิจกรรมไม
กร
ก รมไ
รมไม
ไมสอดคล
อดดคคลองกั
งกนน

4. การตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย โรงงานอุตสาหกรรม
และคลังวัตถุอันตรายอยูกระจัดกระจายปะปนกับชุมชน
5. คุณ
ณภาพชว
ณภาพชวตของคนในสงคมเสอมโทรมล
ภาพชีวิตของคนในสัสงงั คมเสื
มเ ่อื มโท
มโทรมล
มโทรมลง
มลลงง

ความจำเปนของการวางผังเมือง

แล้วเปลี่ยนมาใช้ผังอีอีซีแทน ดังนั้น ทางกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะด�ำเนินการท�ำผังเมืองขึ้นมาใหม่ให้
สอดคล้องกับผังเมืองอีอีซีของแต่ละพื้นที่
ส�ำหรับ ผังเมืองรวมอีอซี จี ะเป็นผังเฉพาะกิจ
โดยมี อ ายุ บั ง คั บ ใช้ จ นกว่ า กรมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมืองจะไปวางผังเมืองรวมในแต่ละจังหวัดเสร็จ
เรียบร้อย ซึง่ เป็นการปรับปรุงไปตามผังของอีอซี ี แต่
จะมีการจัดท�ำผังเมืองรวมในระดับอ�ำเภอ เพื่อ

รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตหลังจากเกิด   
อีอีซี”
อย่างไรก็ตาม ร่างผังเมืองแล้วเสร็จจะมี
ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนน�ำ
ไปปรั บ ปรุ ง ให้ ผั ง เมื อ งมี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละตอบ
สนองความต้องการของทุกฝ่ายให้ได้มากทีส่ ดุ ส่วน
การพิจารณาผังเมืองรวมของระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ EEC นั้ น จะมี ก าร
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วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงการรองรับ
สาธารณูปโภค และระบบขนส่งมวลชน ซึ่งจะต้อง
ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นทัง้ ของผูป้ ระกอบการ
และชุ ม ชน รวมทั้ ง ต้ อ งประเมิ น ผลกระทบต่ อ          
สิ่งแวดล้อมและสังคมประกอบไปด้วย
ขอขอบคุณรูปถาพจาก
FaceBOOK : งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการ และ ผังเมือง
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การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
thansettakij.com/content/398551?f
4 17 เม.ย. 2562 45 ปีที่รอคอย “บิ๊กตู่ฮุ น เซน” ฟื ้ น รถไฟอรั ญ ฯ-ปอยเปต       
bclid=IwAR2YkKbIrzzwF3Y5_BQNhd7MwX4Fb1A3qd7GAtYlqmIbjoBD- นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการ
บริหารทรัพย์สิน รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการ
0M7V12FDgs)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า
11
เม.ย.
2562
ลุ
้
น
หลั
ง
สงกรานต์
!
       
3
วันที่ 22 เม.ย.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คืบหน้าผลประมูลแหลมฉบังเฟส 3 รอ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธเี ปิดเส้นทาง
พิจารณาอีกครั้ง 23 เม.ย. นี้ คณะกรรมการ รถไฟอรัญประเทศ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
พิจารณาซองเอกสารประกวดราคาโครงการ ระยะทาง 6 กม. ซึ่ง ร.ฟ.ท.ได้ปรับปรุงเสริม
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 การ ความมั่นคงทาง เปลี่ยนหมอน ราง เครื่องยึด
ท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประชุมพิจารณา เหนี่ยวรางประแจ และปรับปรุงหินโรยราง และ
ซองเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่าเรือ ก่อสร้างสะพานรถไฟแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
แหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) เจรจาจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่าง
โดยคณะกรรมการพิจารณา ได้พิจารณาซองที่ 2 ประเทศ (ที่มา: https://www.pracha2 คือ คุณสมบัติทั่วไปของนักลงทุน คุณสมบัติ chat.net/property/news-315955)
ทางการเงิน และประสบการณ์ของผู้ยื่นซอง       
ข้อเสนอ คณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นให้กลุม่
กิจการร่วมค้าทั้ง 2 กลุ่ม น�ำเอกสารมาเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา และเสนอต่อคณะ      
2 2 เม.ย. 2562 ‘คณิศ’ ย�้ำ “5 โครงการ กรรมการฯ อีกครั้ง ในวันที่ 23 เมษายน 2562
2
อีอซี ”ี ชง ‘ประยุทธ์’ เคาะ เม.ย. นี้ เรียก นี้ (ที่มา: https://www.prachachat.
ความเชื่อมั่นนักลงทุน นายคณิศ แสงสุพรรณ net/property/news-313980)
เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (อี อี ซี ) เปิ ด เผยความ         
คืบหน้าการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5
1
โครงการในอีอีซี มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 6.5
แสนล้านบาท ว่า จะมีการรายงานความก้าวหน้า
ผูช้ นะการประมูลโครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการพัฒนา
สนามบิ น อู ่ ต ะเภาและเมื อ งการบิ น ภาค         
ตะวันออก, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่
3, โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 และ
โครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา จะ
สรุปผู้ลงทุนทั้งหมด เสนอเข้าทีประชุมบอร์ด       
อีอซี ี ทีม่ นี ายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายในเดือน
เม.ย. นี้ จากนั้ น จะเสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะ
3
4
รัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป (ที่มา: http://www.
1 4 มี.ค. 2562 เลื่อนชี้ชะตารถไฟเชื่อม 3
สนามบิน “ซีพี” อ้างรอค�ำตอบจากจีน
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่การกลุ่มธุรกิจบริหาร
ทรัพย์สนิ ในฐานะรักษาการในต�ำแหน่งผูว้ า่ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่าในช่วงค�ำ่
วันนี้กลุ่มซีพีได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อแจ้งขอเลื่อน
การตอบรับผลการเจรจาโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อม 3 สนามบินหลังจากที่ได้เจรจาร่วมกัน
มาแล้ว 4-5 ครัง้ โดยเฉพาะประเด็นข้อเสนอซอง
ที่ 4 ซึ่งสรุปผลการเจรจาพบว่าคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟเชือ่ ม 3 สนามบิน
ไม่สามารถรับข้อเสนอทั้ง 12 ข้อดังกล่าวได้
(ทีม่ า: http://www.thansettakij.com/
content/396522?fbclid=IwAR0c9OZ
Nw-zNqLTts_WP5gU_VGPwiPy9RxMVPBrm9iZ9KhiUZF6cEQrpZGc)
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มอเตอร์เวย์ และโครงข่ายถนน
1 25 มี.ค. 2562 เวนคืนถนนวงแหวนใหม่
เชื่ อ ม 7 จั ง หวั ด - ผ่ า ม.พฤกษา             
นายอานนท์ เหลืองบริบรู ณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
(ทล.) เปิ ด เผยว่ า กรมอยู ่ ร ะหว่ า งทบทวน          
ผลศึกษาโครงการถนนวงแหวนรอบที่ 3 ให้         
สอดรั บ กั บ สภาพเมื อ งที่ ข ยายตั ว ไปยั ง โซน      
ตะวั น ตกและตะวั น ออกมากขึ้ น เพื่ อ เสริ ม     
โครงข่ายถนนในเขตปริมณฑล และลดปริมาณ
การจราจรทีผ่ า่ นใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยเร่ง
ขีดแนว “วงแหวนรอบ 3” ระยะทาง 254 กม.
ทะลุ 7 จังหวัด หนุนอีอีซี ทยอยสร้างทีละเฟส
ประเดิมฝั่งตะวันออก 55 กม. รังสิตคลอง 9บางนา-ตราด ตอกเข็มปี ’64 ปีหน้า ลุยฝั่ง      
ตะวันตก 30 กม. เชือ่ มพระราม 2 รับมอเตอร์เวย์
“บางใหญ่-เมืองกาญจน์” (ที่มา: https://
www.prachachat.net/property/
news-306524)

2 1 เม.ย. 2562 ทุ่ม 7 หมื่นล. เชื่อม
มอเตอร์ เ วย์ เลิ ก ใช้ ฟ รี “วงแหวน      
ตะวันตก” นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดี
กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมจะยกระดับ
ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ฝั่ง
ตะวันตก ระยะทาง 70 กม. ทีเ่ ปิดใช้ฟรีมาตัง้ แต่
ปี 2543 ให้เป็นทางพิเศษระหว่างเมืองควบคุม
ทางเข้าออก พร้อมติดตั้งด่านเก็บค่าผ่านทาง
เหมื อ นถนนกาญจนาภิ เ ษกฝั ่ ง ตะวั น ออก
โครงการวงแหวนด้านใต้และมอเตอร์เวย์ชลบุร-ี
พัทยา เพือ่ รองรับปริมาณการจราจรทีห่ นาแน่น
ฉลี่ยวันละ 137,000 คัน คาดว่าใช้เงินลงทุน
78,000 ล้านบาท แบ่งงาน 2 ช่วง คือ ช่วงแรก
บางบัวทอง-บางปะอิน ระยะทาง 30 กม. จุด
เริ่มต้นที่ อ.บางบัวทอง บริเวณจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 345 (บางบั ว ทอง-บางพู น ) กั บ
ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบั ว ทองสุ พ รรณบุ รี ) ผ่ า น จ.ปทุ ม ธานี ข้ า มแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยา สิน้ สุดทีท่ างแยกต่างระดับบางปะอิน
เชื่อมกับมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา
และวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ที่มา:
https://www.prachachat.net/property/news-309977)

3 17 เม.ย. 2562 ทล. อัปเกรด “วงแหวน
ตะวันตก” เป็นมอเตอร์เวย์ “บางปะอินบางบัวทอง-พระราม 2” นายอานนท์ เหลือง
บริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า
ตามแผนการก่อสร้างโครงการตามถนนวงแหวน
รอบนอกฝั่งตะวันตกให้เป็นระบบปิดเพื่อเก็บ    
ค่าผ่านทางนั้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วง
บางปะอิน-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ 30
กม. ปัจจุบันมีขนาด 4 ช่องจราจร (ไป/กลับฝั่ง
ละ 2 ช่อง) จะมีการก่อสร้างทางคู่ขนานด้านละ
3 ช่องจราจรก่อน จากนั้นจึงจะมีการปรับปรุง
เพือ่ ขยายถนนปัจจุบนั ซึง่ อยูต่ รงกลางจาก 4 ช่อง
จราจรเป็น 6 ช่องจราจร และปรับการใช้ถนน
ตรงกลางเป็นระบบปิดต่อไป ส่วนถนนคู่ขนาน
ด้านข้างที่ก่อสร้างใหม่จะเป็นถนนปกติไม่เก็บ   
ค่าผ่านทาง (ที่มา: https://mgronline.
com/business/detail/9620000037209?
fbclid=IwAR0gmniv1v4TE9vuBnH_
KjaiNA-JIryiCIMFQKmUhdo6ZVlb43rexnAEHGk)
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เรื่องอื่นๆ
1

4 18 เม.ย. 2562 ปี 63 ตอกเข็มสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ 5 ทล. ตั้งงบกว่า 2.5  
พันล้านก่อสร้าง นายพิศกั ดิ์ จิตวิรยิ ะวศิน รักษา
ราชการรองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุม    
ร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) และผูแ้ ทนกระทรวง
การคลัง และส�ำนักงบประมาณ เพื่อสรุปการ
ด�ำเนินโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่
5 (บึงกาฬ-บอลิค�ำไซ) ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวง
ได้ดำ� เนินการส�ำรวจและออกแบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยส�ำนักงบประมาณ และกระทรวงการ
คลั ง เห็ น ตรงกั น ในการใช้ ง บประมาณในการ
ลงทุนก่อสร้างโครงการ โดยจะสรุปรายละเอียด
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติโครงการ
และขอรับจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการก่อน
สร้างในปี 2563

ทั้งนี้ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5
(บึงกาฬ-ปากซัน แขวงบอลิค�ำไซ) โดยข้อตกลง
ไทยและลาวจะออกฝ่ายละครึ่ง ซึ่งการก่อสร้าง
ฝัง่ ไทยจะใช้เงินงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท
ส่ ว นฝั ่ ง ลาวจะใช้ เ งิ น กู ้ จ ากส� ำ นั ก งานความ         
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) หรือเนด้า
ซึ่งทาง สปป.ลาว อยู่ระหว่างหารือ
เงื่อนไขกับเนด้าเพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
เริม่ การก่อสร้างสอดคล้องกับฝัง่ ไทยใน
ปี 2563 (ที่มา: https://mgronline.com/business/detail/
9620000037910?fbclid=IwAR2s
d5Scsc4zobncTgJdG6BqmywmZmNO8rIcnBth3kQodwW2Vvw98K7pOdg)

1 10 มี.ค. 2562 ปรับแนวฟลัดเวย์ 2 หมืน่
ล้ า น ลดเวนคื น บางบาล-บางไทร
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
เปิดเผยว่า แม้พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
ราษฎรโครงการระบายน�้ ำ หลากบางบาลบางไทร จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ความยาว
ประมาณ 22.5 กม. มูลค่าโครงการรวม 2.1 หมืน่
ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จากที่กรมชลฯ เสนอ
ขอปรับแก้ไขประเด็นพืน้ ทีแ่ ละขอบเขตของการ
เวนคืน แต่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้
ตามแผนทีว่ างไว้ สนองนโยบายรัฐบาลทีก่ ำ� หนด
เป็นโครงการส�ำคัญเร่งด่วน กรมชลฯ ได้เริ่ม
ลงมือก่อสร้างในพืน้ ทีบ่ างส่วนล่วงหน้าแล้ว โดย
ท�ำควบคู่กับการเจรจาและสร้างความเข้าใจกับ
ชาวบ้ า นที่ อ ยู ่ ใ นแนวเวนคื น แต่ จ ะพยายาม       
ลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด (ที่มา: https://www.prachachat.net/property/
news-299606)
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การก่อสร้างรถไฟฟ้า
1 5 มี.ค. 2562 มาตามนัด! ครม.บิ๊กตู่
อนุมัติ 6.6 พันล้าน สร้างรถไฟฟ้าสาย
สีแดง “ตลิ่งชัน-ศิริราช” เชื่อมต่อสายสีน�้ำเงิน
และสีส้ม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ด�ำเนิน
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน
ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ในกรอบวงเงิน 6,645.93
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี ด�ำเนินการ
ประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า งตามขั้ น ตอนของ    
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
โครงการทัง้ สิน้ โดยให้สำ� นักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลัง
จัดหาแหล่งเงินกู้และค�้ำประกันเงินกู้ภายใน
ประเทศให้ ต ามความเหมาะสม เพื่ อ เป็ น            
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโครงการ (ที่มา:
https://www.prachachat.net/property/news-297459)
1

2 8 เม.ย. 2562 ดันรถไฟสายใหม่ ‘ไจก้า’
หนุน‘บางนา-สุวรรณภูมิ’ 2 หมื่นล. 
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
นโยบายแผนการขนส่ ง และจราจร (สนข.)       
เปิ ด เผยแผนแม่ บ ทพั ฒ นารถไฟฟ้ า ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า ทางรัฐบาล
ชุดนี้ได้เข้ามาพัฒนารถไฟฟ้าตั้งแต่แผนแม่บท
พัฒ นารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะที่ 1 (M-MAP 1) โดยได้มีการ
ก่ อ สร้ า งและทยอยเปิ ด ใช้ บ ริ ก ารเพื่ อ วาง
รากฐานให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลวง
อย่างไรก็ดี เชือ่ ว่าหากรัฐบาลชุดใหม่ทเี่ ข้ามาจะ
พร้อมขับเคลือ่ นนโยบายด้านรถไฟฟ้า ส่วนแผน
แม่บทพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะที่ 2 หรือ M-Map  2
นอกจากจะมีการสร้างรถไฟฟ้า และระบบฟีดเดอร์
แต่ยังรวมถึงด้นเทคโนโลยีขนส่งรูปแบบใหม่
อย่างตั๋วร่วม การจัดหามาตรการสนับสนุนผู้ใช้
การตั้ ง กองทุ น อุ ด หนุ น ค่ า โดยสารและการ
พัฒนาจุดจอดแล้วจรแห่งใหม่ เป็นต้น (ที่มา:
h ttps : / / w w w . n ae w n a . com /
business/406658?fbclid=IwAR3NibkyHb6_5fzXny4IPt2HeoTRaOprN0wx
Nj1QzU5ril09GKdlBDv8fg)
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3 8 เม.ย. 2562 พ.ร.ฎ. ออกแล้ว สร้าง
รถไฟฟ้า 4 จังหวัด “เชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ตโคราช” เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่      
พระราชกฤษฎีกา กาํ หนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้ า พ.ศ.2562 โดยระบุ ว ่ า สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว
รางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้า ในบางจังหวัดได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา
7 (2) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 จึงทรง      
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราช
กฤษฎีกากําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า
พ.ศ. 2562 ”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับ
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด      
ดังต่อไปนี้ได้
(1) จังหวัดเชียงใหม่
(2) จังหวัดพังงา
(3) จังหวัดภูเก็ต
(4) จังหวัดนครราชสีมา
มาตรา 4 ให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา (ทีม่ า:
https://www.thairath.co.th/content/1539945?fbclid=IwAR3TVpAnpRkn
gP1bS4bzhnbNc7aGFW8oGsrGqQDVOa0q22K9MeS3T6WrCyI)

contractors’ news

“ลีดเวย์ จับมือ ซานตง เผิงเซียง
(PX Trucks)” รุกตลาดรถบรรทุกงานเหมือง

ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ ผนึก ซานตง เผิงเซียง
ยักษ์ใหญ่จากจีน ลุยตลาดรถบรรทุก เปิดตัว
“PX90ATYQ” ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ เหมื อ งแร่ แ ละ     
โรงโม่ เสริมทัพธุรกิจลีดเวย์ รองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
คุ ณ ฉกาจ แสนจั น ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่
จ�ำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีน
เนอร์รี่ จ�ำกัด ร่วมมือกับ บริษัท ซานตง เผิงเซียง
ออโตโมบิล จ�ำกัด ประเทศจีน รุกตลาดไทยและ
ภูมิภาค เปิดตัว รถบรรทุกงานเหมือง PX  รุ่น
PX90ATYQ ซึ่งมีสมรรถนะและประสิทธิภาพ
เต็มเปี่ยมด้วยเครื่องยนต์ 530 แรงม้า ระบบ
เกียร์อัตโนมัติ ระบบช่วงล่างไฮโดรนิวเมติก
(Hydro Pneumatic) กระบะบรรทุกความจุ
35 คิวเต็ม รองรับทุกหน้างานด้วยยางเรเดียล
ขนาด 16.00R25 พร้อมเครือ่ งอัดจารบีอตั โนมัติ
และมีระบบตรวจเช็คการท�ำงานผ่าน GPS
“ในระยะ 2 ปีทผี่ า่ นมา ตลาดรถบรรทุกงาน
เหมืองมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน
บาท ถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่ดีตามทิศทาง
การขยายการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว และในปี
2562 คาดว่าจะมีความต้องการเพิม่ ขึน้ ประมาณ
30% เพื่อตอบสนองและรองรับการเติบโตตาม
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ทั้งนี้ ยัง
ไม่รวมถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา
ลาว เป็นต้น”

ด้าน คุณหยาง หมิง เจี๋ย ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทัว่ ไป จาก บริษทั ซานตง เผิงเซียง ออโตโมบิล
จ�ำกัด ประเทศจีน เปิดเผยว่า บริษัทตัดสินใจ
ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษทั ลีดเวย์ เพราะ
เชื่ อ มั่ น ในความแข็ ง แกร่ ง และศั ก ยภาพของ
ลีดเวย์ที่เข้าใจตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
หนักในไทย อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านบริการ
ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การขาย โดยมี ศู น ย์ บ ริ ก าร
ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ประกอบกั บ มี ค วาม     
โดดเด่นด้านการจัดหาสินเชื่อให้กับลูกค้า
“บริษัท ซานตง เผิงเซียง เป็นบริษัทผู้ผลิต
เพลาชั้นน�ำของโลกมายาวนาน โดยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพและความคุม้ ค่า เรามองเห็น
โอกาสเติบโตในตลาดของไทยอันเป็นตลาดใหญ่
ของภู มิ ภ าค จากปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ด้ า นนโยบาย       
ขั บ เคลื่ อ นการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ      
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่าง     
ต่อเนื่อง”
ขณะที่ แ ผนการท� ำ ตลาดรถบรรทุ ก งาน
เหมือง รุ่น PX90ATYQ ในช่วงปีแรกหลังการ
เปิดตัว ลีดเวย์ได้วางกลยุทธ์การขายโดยมุ่งเน้น
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า งานขุ ด ขนในพื้ น ที่ เ หมื อ งแม่ เ มาะ
จังหวัดล�ำปาง และเหมืองหงสา ในเมียนมา      
เป็ น หลั ก เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ มี      
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้รับเหมาช่วงงานขนย้ายหน้าดินของโครงการ
เปิดหน้าเหมืองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการที่ 8

77

และ 9 (Mae Moh Overburden Phase 8
- 9 Project) ซึ่งมีผู้รับเหมางานหลัก ได้แก่
กลุ่มบริษัทสหกล และบริษัท อิตาเลียนไทย           
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด ตามล�ำดับ จากจ�ำนวน       
ผู้รับเหมาในปัจจุบันที่มีมากกว่า 15 ราย
ลีดเวย์จะรุกตลาดในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการ
ชูคุณภาพและคุณลักษณะของรถบรรทุกงาน
เหมือง PX ที่โดดเด่นเหนือคู่แข่ง การให้บริการ
สินเชือ่ เช่าซือ้ และการเงินแบบครบวงจร รวมถึง
ความพร้อมด้านบริการหลังการขายทีฉ่ บั ไวและ
ทันท่วงทีจากศูนย์บริการลีดเวย์ ทั้งนี้ บริษัท     
คาดการณ์ความต้องการใช้งานรถบรรทุกงาน
เหมื อ งของผู ้ รั บ เหมาช่ ว งทั้ ง 15 ราย ไว้ ที่
ประมาณ 200 – 300 คัน
“แผนรุกตลาดในอนาคต ลีดเวย์มองไปที่
กลุ่มธุรกิจโรงโม่หินและเหมืองปูนซีเมนต์ในเขต
พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูง ประกอบกับ
เมื่ อ การก� ำ หนดพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การท� ำ กิ จ การ
เหมื อ งแร่ ต ามแผนแม่ บ ทของภาครั ฐ เสร็ จ
สมบูรณ์จะปลดล็อกการออกสัมปทานบัตรใหม่
ส�ำหรับผู้ประกอบการเหมือง ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ความต้องการเครื่องจักรและรถบรรทุกส�ำหรับ
งานเหมืองมากขึน้ เพือ่ รองรับโครงการเมกะโปรเจกต์
ของภาครัฐในระยะ 6 – 8 ปีต่อจากนี้”
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ทตี่ งั้ ของประเทศไทย
ยังส่งผลให้ลดี เวย์มขี อ้ ได้เปรียบในการให้บริการ
ทั้งในส่วนเครื่องจัก รกลหนัก บริการสินเชื่อ     
เช่าซือ้ และบริการหลังการขาย แก่ลกู ค้าในกลุม่
ประเทศซีแอลเอ็มวี (CLMV) ทีม่ โี ครงการพัฒนา
ต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
กัมพูชา ลาว และเมียนมา อาทิ เหมืองหยก
เหมืองทอง เหมืองถ่านหิน โครงการเหมือง
ถ่านหินปูนซีเมนต์ เมืองเมาะล�ำไย โครงการ
ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ทวาย และโครงการเขื่ อ นผลิ ต
กระแสไฟฟ้าต่าง ๆ ในเมียนมา โครงการเหมือง
ถ่านหิน โครงการโรงไฟฟ้าหงสา และโครงการ
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าต่าง ๆ ในลาว เป็นต้น
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คอตโต้ (COTTO) เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่

OVAL หรูหราสไตล์มินิมอล

คอตโต้ (COTTO) เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด
“OVAL” ด้วยการดึง คุณนาโอโตะ ฟูกาซาว่า
(Naoto  Fukasawa) ไอคอนดีไซน์เนอร์
แห่งวงการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นผู้ออกแบบ
คอลเลคชัน่ ใหม่ ซึง่ ตอกย�ำ้ การเป็นผูน้ ำ� ทางด้าน
ดีไซน์อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ WorldClass Designer Collaboration โดยใน
คอลเลคชั่ น ใหม่ นี้ ป ระกอบด้ ว ยสุ ข ภั ณ ฑ์
อ่างล้างหน้า ก๊อกน�้ำ ฝักบัวอาบน�้ำ และกระจก
พร้อมไฟ LED ที่สะท้อนความงามแบบมินิมอล
ผ่านรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้
รูปทรง “วงรี” ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สบาย อบอุน่ และ
หรูหราในเวลาเดียวกันเชื่อมโยงผู้คนให้สัมผัส
ได้ถึงความสบายในทุกมิติสัมผัส
คุณธนนิตย์ รัตนเนนย์ ผู้จัดการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จ�ำกัด กล่าวว่า

“คอตโต้ได้รว่ มกับดีไซน์เนอร์ชอื่ ดังจากประเทศ
ญี่ปุ่น Naoto Fukasawa ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ด้ ว ยปรั ช ญาการออกแบบสไตล์ มิ นิ ม อลเพื่ อ      
ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ล่าสุด “OVAL
Collection” เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญกับรสนิยมงาน
ออกแบบเรียบหรูและมีคณ
ุ ค่าตลอดกาลเวลา ซึง่
จุดเด่นของสินค้า OVAL Collecttion คือ
การออกแบบให้ สิ น ค้ า ที่ ใช้ ง านในห้ อ งน�้ ำ             
ทุกประเภทมีความสอดคล้องกลมกลืนดูเรียบหรู
และร่วมกันสร้างบรรยากาศในห้องน�้ำให้รู้สึก
สบาย และผ่อนคลาย ภายใต้คอนเซปท์ “Warm 
& Elegant  ทั้งนี้ การส่งมอบคุณค่า และ
ประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะ
ต้องมั่นใจว่าสินค้า OVAL Collection ที่
ออกแบบตามแนวคิ ด ภายใต้ ป รั ช ญาของ
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World-Class  designer  อย่างคุณนาโอโตะ    
นั้นจะต้องสามารถถ่ายทอดลงบนตัวผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน การเลือกวัตถุดิบที่มี
คุ ณ ภาพสู ง ควบคู ่ กั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที         ่
ทันสมัยแล้วยังต้องประกอบด้วยความสามารถ
ของบุคลากรที่มีความประณีตในการปั้นขึ้นรูป
ต่าง ๆ มากกว่า 30 ปีเพื่อให้ผลลัพธ์จากการ
ออกแบบจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ “OVAL
Collection” ถึงผู้บริโภคมีความสมบูรณ์
ที่สุด และตอบสนองการออกแบบตามแนวคิด
ของคุณนาโอโตะทุกประการ
“OVAL Collection” นี้ประกอบด้วย
สุขภัณฑ์อา่ งล้างหน้าก๊อกน�ำ้ ฝักบัวอาบน�ำ 
้ และ
กระจกพร้อมไฟ LED  ที่สามารถใช้งานร่วมกัน
ในห้องน�ำ 
้ การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
ที่ใช้งานง่ายด้วยสไตล์แบบมินิมอลจะช่วยเสริม
สร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สะท้อน
ความอบอุ่น และหรูหราในเวลาเดียวกันผ่าน      
รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงวงรีที่เป็นจุดเด่น
ของคอลเลกชั่นนี้ ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่
สง่างามด้วยวัสดุขดั เงา และพืน้ ผิวสัมผัสทีเ่ รียบ
เนี ย นผ่ า นกระบวนการผลิ ต อย่ า งปราณี ต ที     ่
ถูกน�ำมาใช้กับคอลเลคชั่นนี้โดยเฉพาะ
“OVAL Collection” จะมอบความ
สะดวกสบายในการใช้งาน และรองรับสรีระของ
ร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ละองค์ประกอบภายใน
คอลเลกชั่นได้รับการออกแบบให้สอดรับกัน
อย่างลงตัวเมื่อวางเข้าชุดกันภายใต้ภาพลักษณ์
ภายนอกที่ดูเรียบง่ายนี้ OVAL Collection
คืองานออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้าน
ความงาม และคุณภาพอย่างแท้จริง
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สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผนึกนีโอ
ยกระดับงานสถาปนิก’62 ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
และบริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
จ�ำกัด เตรียมพร้อมจัดงานสถาปนิก’62 ยกทัพ
ผู้ประกอบการจาก 850 บริษัทชั้นน�ำจาก 40
ประเทศทัว่ โลก มาร่วมแสดงศักยภาพ โชว์สนิ ค้า
บริการและเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมและ
วัสดุก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5
พฤษภาคม 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
	 ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า
“งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดงสถาปัตยกรรม
วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด     
ใ นภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพ
แ ละน� ำ เสนอผลงานความก้ า วหน้ า ทาง
ส ถาปัตยกรรม อีกทั้งยังต้องการสร้างความ
ต ระหนักรู้ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อ
สังคมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งงานนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อ
ค นในวิชาชีพสถาปนิกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
ก ลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ด้านงานออกเเบบเเละการก่อสร้าง ส�ำหรับงาน
ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “กรีน
อยู่ ดี : Living Green” เพื่อน�ำเสนอแนวทาง
ก ารออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง ตลอดจนการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานการ
จัดงานสถาปนิก’62 กล่าวว่า “งานสถาปนิก’62
นอกจากจะมีการแสดงสินค้าจากหลายประเทศ
ที่พร้อมน�ำเสนอนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ
ที่น่าสนใจแล้ว ยังมีนิทรรศการหลัก (Them atic Exhibitions) ของสมาคมสถาปนิก
สยามฯ ที่โชว์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และการน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มา
ผ นวกกับเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทใน

ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ผู ้ เ ข้ า ชมงานจะได้ สั ม ผั ส กั บ
ประสบการณ์ ‘สีเขียว’ (Green Experience)
อย่างเต็มรูปแบบ ตัง้ แต่การเลือกใช้วสั ดุกอ่ สร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการน�ำวัสดุ
ต่าง ๆ ไปใช้ต่อหลังจบงาน”
คุ ณ ศั ก ดิ์ ชั ย ภั ท รปรี ช ากุ ล กรรมการ           
ผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไน
เซอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า “ส�ำหรับการเตรียมความ
พ ร้อมในการจัดงานสถาปนิก’62 มีผู้ประกอบการ  
ชั้นน�ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า
8 50 บริ ษั ท และยั ง มี 16 พาวิ ล เลี่ ย นจาก          
ต่างประเทศมาจัดแสดงในงาน ประกอบด้วย
อ อสเตรเลี ย จี น เยอรมนี ฮ่ อ งกง อิ น เดี ย
อิ น โดนี เซี ย อิ ต าลี ญี่ ปุ ่ น เกาหลี มาเลเซี ย
สิงคโปร์ ไต้หวัน ตุรกี อังกฤษ อเมริกา และ
เวียดนาม คาดว่าในงานจะมีการจับคูเ่ จรจาธุรกิจ
มากกว่า 400 นัดหมาย โดยนีโอได้เชิญบริษัทที่
อยูใ่ นวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างจาก

ทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
เ พื่อนบ้านอย่าง CLMV  มาร่วมชมงาน ซึ่ง     
ค าดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่า
10,000 ล้านบาท”
ทางด้าน คุณอาจิณเวท วงศ์ทอง ผูจ้ ดั การ
โครงการอาวุโส บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น
อ อกาไนเซอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า “ตลาดการ
ก่อสร้างของอาเซียนมีการเติบโตเฉลี่ย 5.2%     
ใ นปี 2559-2563 และคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีนี้       
จะมีการมูลค่าการลงทุนด้านการก่อสร้างสูงถึง
2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของไทยในปี 2561 มีการเติบโตราว 5%
แ ละคาดว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้น 7-9% ใน
ระหว่างปี 2561-2563”
ส�ำหรับงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี :
L iving Green” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30
เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์
1-3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ร่วมกับ ดีป้า จัดงาน
Smart City Solution Week 2019 ครั้งแรกในไทย
เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ในการจัดงาน Smart 
City Solution Week 2019 ครั้งแรกในไทย
น�ำงานแสดงสินค้า 3 แบรนด์ ซีเคียวเทค ไทยแลนด์,
ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ และไทยแลนด์ บิลดิ้ง
แฟร์ จัดพร้อมกับงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง
2019 ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ
ศูน ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ชูประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสมาร์ทซิตแี้ ห่ง
ภูมิ ภาคอาเซียน เปิดมิติใหม่ของสุดยอดงาน
แสดงเทคโนโลยีและโซลูชนั่ ล่าสุดเพือ่ การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะทีค่ รบวงจรทีส่ ดุ ตัง้ แต่โซลูชนั่ ด้าน
ควา ม ปลอดภั ย อั จ ฉริ ย ะ อาคารอั จ ฉริ ย ะ
พลังงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมดิจิทัล
มร . ฮูเบิร์ต ดูห์ ประธานและกรรมการ      
ผู้ จัดการ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสซิเนส
มีเ ดีย จ�ำกัด “เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ภูมิใจที่ได้

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสมาร์ ท ซิ ตี้ ใ นภู มิ ภ าค
อาเซียน พร้อมมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่าง     
ดีปา้ กับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิรต์ ในการจัดงานแสดง
เทค โ นโลยี 4 งานพร้ อ มกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
มหกรรมงานแสดงสินค้าในแนวคิด สมาร์ท ซิตี้
โซลูชั่น วีค (Smart City Solution Week)
จะเ กิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การ พัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เวิลด์เด็กซ์ และ ดิ
เอ็ ก ซ์ซิบิส จะเข้าใจถึงความต้องการของตลาด
ในป ร ะเทศ ขณะที่เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตจะน�ำ
ประ ส บการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นการ         
จัดงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมจุดแข็ง
ด้า นเครือข่ายพันธมิตรของเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต
ที่ มีอยู่ทั่วโลกมาสนับสนุนการเติบโตของงาน
ตอบ ส นองความต้องการในประเทศ ยกระดับ
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ประสบการณ์ของผู้เข้าชมงาน และที่ส�ำคัญเพื่อ
สร้ า งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะอีกด้วย”
ทั้ ง นี้ ได้จัดงานแสดงสินค้าพร้อม
กัน 4 งาน ได้แก่
งานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2019 และงาน
ไทยแลนด์ บิลดิง้ แฟร์ 2019 ซึง่ มีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิ ภาคเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
จะจั ดร่วมกันภายใต้แนวคิด “City  + IoT – Ai
sustainable and livable future” มุ่ง
เน้นการน�ำเสนอเทคโนโลยีพฒ
ั นาเมืองและไอโอ
ที เ พื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและน่าอยู่
ตอบสนองวิวฒ
ั นาการดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีไอโอที
ถูก น�ำมาประยุกต์ใช้กับโซลูชั่นเพื่อการพัฒนา
เมืองในด้านต่าง ๆ
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งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ จะจัดขึ้นภายใต้
แนว คิ ด ‘Security  + AI – Empowers 
Sustainable City Development” โดย
จะน�ำเสนอนวัตกรรมความปลอดภัยทีใ่ ช้ปญ
ั ญา
ประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีไอโอที (IoT) ล่าสุด
เข้าม า เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ
เทคโน โ ลยีเอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์จะช่วย
เสริ ม ศั ก ยภาพของกล้ อ งวงจรปิ ด ที่ นั บ เป็ น
อุ ป กร ณ์ ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย หลั ก ให้
ท�ำงาน ไ ด้มากกว่าการปกป้องทรัพย์สินและมี
ความอั จ ฉริยะมากขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในด้าน ต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร การด�ำรงชีวิต การดูแลผู้สูงอายุ
งานดิจทิ ลั ไทยแลนด์ บิก๊ แบง โดยส�ำนักงาน
ส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นงานที่ได้รับการ
สนับสนุ นจากรัฐบาลในการส่งเสริมเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั น�ำเสนอถึงวิธกี ารน�ำบิก๊ ดาต้าหรือข้อมูล
ขนาดให ญ่มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการครองชีพในเมือง ภายใต้
ภารกิจทีจ่ ะมุง่ สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โซลูชนั่ ทีส่ ามารถ
พบได้ใ นงานนี้ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการ
เมือง คลาวด์ คอมพิวติ้ง ผลิตภัณฑ์ ฟินเทคและ
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โครงสร้ างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ ระบบเคเบิล        
ใยแก้วน�ำแสงใต้น�้ำและดาวเทียม
ทั้งนี้ งานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019
และ งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2019 ก�ำหนด
จัดขึ้ น ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 งาน
ไทยแลน ด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ และงานไทยแลนด์          
บิลดิ้ ง แฟร์ ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30
ตุลาคม 2 562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ        
ประชุมไบเทค บางนา

STIT ร่วมกับ Atlas
Copco Thailand

เป็น National Partner
ในแคมเปญ Powering The
Future
เมื่อเร็ว ๆ STIT Company Limited และ
Atlas  C opco  Thailand ได้จัด งาน      
แถลงข่าวในการเป็น National Partner ใน
แคมเปญ Powering The Future โดยมี
คุณยรรยง นิตสิ าโรจน์ Deputy Managing         
Director ของ STIT Company Limited 
พร้อมด้ วยคุณแมท ลี คอนนู (Mr. Matt               
Le Cornu) Regional General Manager  C onstruction  Technique 
South-East Asia ของ Atlas Copco 
(South  East  Asia) Pte Limited ร่วมกัน
แถลงถึงความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรในการ
เป็ น ส่ ว นของของการช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยให้มี
ความก้ า วหน้า ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจาก     
คุณอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็น
ประธานในการกล่าวเปิดงาน

คุ ณ ยร ร ย ง นิ ติ ส าโรจน์ Deputy                   
Managing Director ของ STIT Company
Limited กล่าวว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปีนี้
มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง มีความเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลาย เช่น ธุรกิจ
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เป็นต้น งานก่อสร้างภาครัฐและงานก่อสร้างภาค
เอกชน ณ ปัจจุบันประเทศเรามีปัญหาเรื่อง
ขาดแคลนแรงงานอย่างสูง ดังนัน้ เครือ่ งจักรทีด่ ี
ก็มีส่ ว นท�ำให้งานเดินหน้าไปได้อย่างมีคุณภาพ
และประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานได้อย่างดี
เยี่ยม
ทัง้ นี้ บริษทั แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั เอสทีไอที จ�ำกัด เห็นความ
ส�ำคัญของลูกค้าที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์

ส� ำ หรั บ ก่ อสร้ า งและเครื่ อ งจั ก รหนั ก ซึ่ ง
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่มี
การน� ำ เทคโ นโลยี ม าใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบ
อุตสาหกรรม และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจาก
การใช้เครือ่ งอัดอากาศหรือปัม๊ ลม เครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้า และ Lighting tower  ด้วย บริษัท  
เอส ที ไอที จ�ำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการก่อ สร้างและประสบการณ์อันยาวนาน
ในประเทศไทยมากกว่า 40 ปี เอส ที ไอ ที จึง
เป็นพันธมิตรทีส่ ำ� คัญในการร่วมกันส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภ าพของอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ประเทศไทย
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HEALTHY

เขียนโดย : เพ็ญศิริ คุวสานนท์

สุขภาพดีไม่มขี าย
อยากได ต
้ อ
้ งทำ�เอง
H ealth y
สวั ส ดี ค ่ ะ ท่ า นผู ้ อ ่ า น
ที่ รั ก ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ
แรก ที่ ท างนิ ต ยสาร
contractors’
Times ได้ เ ปิ ด ให้ มี
คอลั ม น์ “HEALTHy” ผู ้ เ ขี ย นจึ ง
ขออนุญาตจั่วหัวว่า สุขภาพดีไม่มีขาย
อยากได้ต้องทำ�เอง เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้อ่าน ในการหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ
ไม่ว่าจะด้วยอาหาร หรือการออกกำ�ลังกาย
ก็ตาม ผู้ปรารถนาสุขภาพดีล้วนต้อง
ลงมือทำ�เองทั้งสิ้น

ในคอลัมน์นี้จะพูดถึงเฉพาะเรื่องอาหาร จะ
เป็นการแนะน�ำเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รสชาติ
อร่อยตลอดจนการท�ำที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การให้
สูตรอาหารผูเ้ ขียนจะไม่ให้สตู รแบบชัง่ ตวงวัด เพราะ
ต�ำราอาหารแบบนั้นมีในหนังสือที่วางขายในร้าน
หนังสือทั่วไป แต่จะให้สูตรแบบยืดหยุ่นเสมือน       
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน                
ซึ่งวิธีนี้จะท�ำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า การลงมือท�ำอาหาร
รับประทานเองไม่ใช่เรื่องยาก สามารถลงมือท�ำได้
โดยใช้เวลาในการเตรียมและการปรุงไม่มากนัก
อาหารที่ แ นะน� ำ เป็ น อาหารที่ เ หมาะกั บ             
ทุกเพศทุกวัยในครอบครัว และเป็นอาหารที่ได้รับ
การพิสจู น์แล้วว่าสามารถท�ำให้ไขมันในเลือด ความ
ดันโลหิตสูงลดลงได้ โดยต้องออกก�ำลังกายควบคู่
กันไปด้วยนะคะ เพราะปัจจุบันภาวะไขมันในเลือด
สูง ความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพของผู้คน   
ในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากภาวะสั ง คมที่ เร่ ง รี บ ท� ำ ให้
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ครอบครัวสมัยใหม่ตอ้ งพึง่ พาอาหารนอกบ้าน ไม่วา่
จะเป็นอาหารปรุงส�ำเร็จ หรืออาหารแช่แข็งก็ตาม
อาหารเหล่านีจ้ ะมีสว่ นประกอบของไขมันสูง และมี
ปริมาณเกลือโซเดียมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เรา
ควรบริโภคในแต่ละวัน ผู้เขียนจึงอยากให้ผู้อ่าน                                                                     
หั น มาสนใจสุ ข ภาพ โดยการลองท� ำ อาหาร                       
รับประทานเองให้มากที่สุด
วั น นี้ จ ะเริ่ ม จากเมนู ง ่ า ย ๆ ที่ คุ ณ ผู ้ ช ายก็
สามารถท�ำได้เป็นเมนูอาหารที่เหมาะกับมื้อเช้า               
ผู้อ่านสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ค่ะ
ซุปดอกกะหล�่ำลูกเดือย
เครื่องปรุง
ดอกกะหล�่ำ
มันฝรั่ง
หอมหัวใหญ่
อกไก่ต้มสุก
ลูกเดือยต้มสุก
น�้ำซุปไก่
วิธีทำ�
ผั ด หอมใหญ่ กั บ น�้ ำ มั น มะกอก (ใช้ น�้ ำ มั น       
นิดเดียวนะคะอาจเติมเนยจืดนิดหน่อย เพื่อเพิ่ม
ความหอม) จนหอมใหญ่นมิ่ น�ำมันฝรัง่ ดอกกะหล�ำ่
ลงผัดเติมน�ำ้ ซุปไก่ ไม่ตอ้ งปรุงรสเพราะในซุปมีเกลือ
อยู่แล้ว ต้มจนนิ่มแล้วน�ำไปปั่น ชิมรสอาจเติมเกลือ
ได้เล็กน้อย แต่อยากให้ลองทานแบบธรรมชาติด  ู
ลิ้นจะค่อย ๆ ปรับ แรก ๆ อาจรู้สึกไม่อร่อยในช่วง
ทีป่ รับลดปริมาณโซเดียม แต่เมือ่ ผ่านไปประมาณ 2
สัปดาห์ จะทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต�่ำได้
อร่อยขึ้น

เวลารั บ ประทานโรยด้ ว ยอกไก่ ต ้ ม สุ ก                   
ลูกเดือยต้ม โรยพริกไทย ทานคู่กับขนมปังโฮลวีท
ปิ้ง
วิธีเตรียมซุปไก่
โครงไก่ลา้ งสะอาด เอาหนังออก ต้มกับน�ำ้ ใส่
เกลือเล็กน้อย ระหว่างต้มเอาอกไก่ลงต้มด้วยจะได้
ไม่เสียเวลา น�ำ้ ซุปนีท้ งิ้ ไว้ให้เย็นเก็บใส่กล่อง แช่ชอ่ ง
แข็งไว้เป็นกล่อง เวลาหยิบใช้จะได้สะดวก ท�ำไว้ใช้
เพื่อประหยัดเวลาในการท�ำเมนูอื่น ๆ ค่ะ ปรกติ   
น�ำ้ ซุปโดยทัว่ ไปจะใส่ผงชูรสซึง่ เป็นการเพิม่ โซเดียม
แฝงที่เรารับประทานเข้าไปโดยไม่รู้ตัว  
ผู ้ เขี ย นหวั ง ว่ า เมนู ที่ ใ ห้ ไ ปวั น นี้ ค งไม่ ย าก     
เกินไป ขอให้ผู้อ่านลองน�ำไปท�ำดูนะคะ
ขอให้อร่อยและมีสุขภาพดีค่ะ
พุดซ้อน
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