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ครบรอบ 90 ป การกอตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ
เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวตนแบบการพัฒนา “สนามบินอูตะเภา”
ซิโน-ไทยมุงมั่นรังสรรคผลงานกอสรางระดับมาตรฐานสากล
ซอมบานหลังน้ำทวม : โอกาสผูรับเหมาจากวิกฤตอุทกภัย
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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)
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ตัดสินใจด�วน!

ผ�อนนานสูงสุด

(รวมค่าแรง
ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง)

48 เดือน

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

รับประกันเครื่องจักร
ปีที่ 1 หรือ 0 - 2,500 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกชิ้นส่วน
ปีที่ 2 หรือ 2,501 - 4,000 ชั่วโมง ครอบคลุมเฉพาะ 7 ชิ้นส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องยนต์ กระบอกไฮดรอลิค
มอเตอร์ตัวเดิน ปั้มไฮดรอลิค สวิงมอเตอร์ คอนโทรลวาล์ว และ ตัวต่อจุดหมุน Swivel Joint
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คณะกรรมการบริหาร
สมัยวาระปี พ.ศ. 2561-2563
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นายมานะวิทย์
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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

บริษัท เรนท (ประเทศไทย) จำกัด
ขอนำเสนอแนวคิดวา “เชา” ดีกวา “ซื้อมาเปนเจาของเอง”

ใหเชา

ซึ่งความคิดนี้เกิดขึ้นในแงของการบริหารธุรกิจ สิ่งสำคัญในการบริหารคาใชจาย
คือการไมครอบครองสิ่งที่เกินความจำเปน เรนท จึงอยากจะนำเสนอบริการ
ที่ดีที่สุด และมีแนวคิดจากการ “เชา” ซึ่งเปนแนวคิดใหมเพื่อใชในการทำงาน
และแกไขปญหาธุรกิจตางๆใหลุลวง

บริษัทเรามีสินคาใหเชากวา 300 ประเภท เปนจำนวนกวา 4,500 ชิ้น ในฐานะผูบุกเบิกตลาดงานเชา
LED & LIGHTING PRODUCT

NEW ARRIVAL (เครื่องมือสำหรับงานติดตั้งสายไฟ)

เครื่องจักรหนัก/เครื่องจักรสำหรับงานถนน
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อุปกรณสำหรับติดตั้งเครื่องจักร

สินคาขายดี
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ศูนยฝกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักร

ทำหนาที่รับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายจากสาขาตางๆ เขารับการซอมแซม
บำรุงรักษา มุงเนนใหบริการเครื่องจักรคุณภาพสูงใหแกลูกคา

มุงพัฒนาทักษะของพนักงานควบคุมเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถบังคับเครื่องจักรไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม / สนใจเชาสินคา ติดตอ แผนกการตลาด
สาขาชลบุรี (บางนา-ตราด กม.54) 033-048-248
สาขาสมุทรปราการ (ถ.กิ่งแกว) 02-136-7104
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สาขาระยอง (นิคมฯ อีสเทิรนซีบอรด) 038-959-343
สาขารังสิต (คลองหลวง) 02-090-2623

editor’s note

ฉลองครบรอบ 90 ปี สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ได้มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีการจัด
สัมมนาภายในงานเกี่ยวกับอนาคตวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อความ
ยั่งยืน  “Future Construction 2019 : BUILT TO LAST” ซึ่งได้
ร่วมแถลงความส�ำเร็จของสมาคมฯ ในตลอด 9 ทศวรรษที่ผ่านมา  
โดย CONTRACTORS’ TIMES ฉบับนี้ จะกล่าวถึง เป้าหมายในอนาคต
ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีร่ ว่ มผลักดันภาค
การก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมผลัก
ดันความก้าวหน้าในด้านคุณภาพแรงงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่
ยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และภายในงานยังมีการกล่าว
ถึงประวัติความเป็นมาของทางสมาคมฯ รวมถึงได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ขึ้นมากล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท�ำ
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน และภาวะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง จากคอลัมน์ Cover Story หน้า 22 – 39  
ภายในฉบับ ยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจ อีกมากมาย

เสนอแนะ-ส่งข้อมูลข่าวสาร : Email : news.suesand2558@gmail.com
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

ครบรอบ 90 ป การก่อตัง้
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร า้ งไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Cov er Story

สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ฉลองครบรอบ 90 ปี ในฐานะหน่วยงานซึ่งมุ่งมั่นยกระดับ
พัฒนาการองค์รวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย
โดยจัดงานสัมมนาอนาคตวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
เพือ
่ ความยัง่ ยืน “Future Construction 2019: BUILT
TO LAST” เพื่อแถลงความสำ�เร็จของสมาคมฯ ตลอด 9
ทศวรรษทีผ
่ า่ นมาและประกาศเป้าหมายต่อไปของสมาคมฯ โดย
ระบุเดินหน้าผลักดันภาคการก่อสร้างไทยสูค
่ วามยัง่ ยืนตามเป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการส่ง
เสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยให้
ความสำ�คั ญ กั บ การผลั ก ดั น ความก้ า วหน้ า ในด้ า นคุ ณ ภาพ
แรงงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์รวม และด้านการปรับใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ อ ยกระดั บขี ด ความสามารถของภาค
อุตสาหกรรม
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โดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จด
ทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2471 ภายใต้ชื่อ สมาคมช่าง
เหมากรุงสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผนึกก�ำลังช่างไทยจากทั่วประเทศเข้า
ไว้ดว้ ยกัน และมุง่ หวังจะพัฒนางานก่อสร้างให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทางสมาคมได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์จวบจนปัจจุบัน
คุณอนุทนิ ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ล้วนมีคโุ ณปการต่อชาติบา้ นเมืองเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีสว่ นส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านระบบสาธารณูปโภคและการวางโครงสร้างพื้น
ฐาน รวมไปถึงเป็นประตูแรกทีท่ ำ� ให้เศษรฐกิจไทยรุง่ เรือง เนือ่ งจากเกิดการจ้าง
งาน รวมไปถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ”
“ทัง้ นีร้ ฐั บาลมีแนวคิดทีจ่ ะสนับสนุนผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยอย่างเต็มที่ ผ่านโครงการที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุน โดยผู้ประกอบการไทยควร
ได้รบั โอกาสนัน้ ก่อน เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและเพือ่ ลดเม็ด
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คุณอนุทิน ชาญวีรกุล
รองนายกรัฐมนตรี

คุณถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณวารุจ ศิริวัฒน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

เงิ น ที่ จ ะรั่ ว ไหลออกนอกประเทศ เนื่ อ งจากใน
ปัจจุบัน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ด้านงานก่อสร้าง ผู้
ประกอบการไทยสามารถผลิตเองได้ รวมไปถึง
แรงงานไทยยังมีฝีมืออีกด้วย”
“ในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไทยยังสามารถเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐ
ยังมีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีก
มาก โดยรัฐจะควบคุมการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ต่างประเทศ แต่ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการไทย
ก็ต้องพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของตนเองด้วย”
“ผมเคยคิดว่าท�ำไมถึงต้องจ้างผูป้ ระกอบการ
จากต่างประเทศ หรือท�ำไมต้องน�ำเข้าวัสดุ อุปกรณ์
จากต่ า งประเทศ ทั้ ง ที่ ผู ้ ป ระกอบการไทยก็ มี
ศักยภาพ รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ ก็สารารถผลิตขึ้น
มาได้เองและมีคุณภาพไม่แพ้ชาติอื่น ดังนั้นหากมี
การสนับสนุนผูป้ ระกอบการไทย ไทยท�ำ ไทยใช้ เงิน
ก็อยู่ในประเทศ ประเทศก็แข็งแรง”
“สุดท้ายนีส้ งิ่ ทีอ่ ยากกล่าวคือ เมือ่ ผูป้ ระกอบ
การรวมตัวกันภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ
แล้ว จะต้องมีความสามัคคีและช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน

จึงจะท�ำให้ธรุ กิจของท่านและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยทั้งระบบแข็งแรง” คุณอนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าว
คุณถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิด
งาน “Future Construction 2019: BUILT TO
LAST” “อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยทีต่ งั้ ซึง่ เป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค
อาเซียนที่มีการเติบโตเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ด้าน
วัตถุดิบ โอกาสทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นและกว้างขวาง
ประเทศไทยจึงมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนือ่ ง ก่อให้
เกิดการสร้างงาน พัฒนาการทางธุรกิจและความ
มั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ โดยพบว่ า มู ล ค่ า ของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในปี พ.ศ. 2562 มีแนว
โน้มปรับตัวสูงขึ้น 6.5% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็น
แรงส่งจากภาครัฐ 9% และจากภาคเอกชน 3.5%
ขณะที่ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2560 ที่ผ่านมา มูลค่า
การลงทุนของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยคิดเป็น
สัดส่วน 8.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
วงการก่อสร้างไทยยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยติดอันดับที่ 32 ของโลก ในการจัดอันดับดัชนี
วัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ โดยธนาคารโลก
และครองอันดับที่ 2 ของเอเซียนและอันดับที่ 9 ของ
โลก ในการจั ด อั น ดั บ ดั ช นี ค วามสามารถทาง
การแข่งขันในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน โดยสภา
เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
ทั้งนี้ในยุคที่เศรษฐกิจโลกก�ำลังต้องพึ่งพาแรงขับ
เคลื่ อ นจากกลุ ่ ม ประเทศในแถบตะวั น ออก
ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่ก�ำลัง
เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของอาเซี ย นจึ ง อยู ่ ใ นฐานะ
ตัวแปรที่ส�ำคัญ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย หนึ่งในฟันเฟืองหลักที่
สร้างความก้าวหน้าให้แก่ประเทศ จึงมีความจ�ำเป็น
เป็นอย่างยิง่ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงคมนาคมจึงมุง่ มัน่
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะ
ด้านการขนส่ง ทั้งในส่วนของทางหลวง ทางหลวง
ชนบท และความปลอดภัยของเส้นทาง เพือ่ การขับ
เคลือ่ นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC”
คุณวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่วนของ
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คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ศักยภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย กระทรวง
การคลังให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง กับการส่งเสริม
สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและ
โครงการเชิงกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น
โครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึง
โครงการ EEC และการพั ฒ นาเส้ น ทางหลวง
โครงการรถไฟรางคู่ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภายใน เช่นกรมบัญชีกลาง
เพื่อการเติบโตของประเทศในทุก ๆ ด้าน
กระทรวงการคลั ง มี ค วามแน่ ว แน่ ใ นการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แม้ในวันนี้ เราก�ำลัง
เผชิญปัญหาและความท้าทายจากเศรษฐกิจโลก แต่
ผมยั ง เชื่ อ ว่ า วงอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทยยั ง                                                                          
ขับเคลื่อนไปได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน เพราะมี
เครือข่ายและความสามัคคี ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจาก
ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งใส่ ใ จ ยกตั ว อย่ า งเช่ น สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ และสุดท้ายนี้ ส�ำหรับ
สิ่งที่ทางสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมฯ มุ่งหวัง
ไว้ ขอส�ำเร็จลุล่วงทุกประการ

คุ ณ อั ง สุ รั ส มิ์ อารี กุ ล นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2471 เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ช่างในทุกสาขาให้มีความสมดุลและเป็นที่ไว้วางใจ
จากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคแรงงาน
รวมไปถึงประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านวิชาช่างทุกสาขาให้ทนั ยุค ทันสมัย ให้ทดั เทียม
ในระดับนานาชาติ และสุดท้ายคือ ส่งเสริมให้เกิด
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกของ
สมาคมก่อสร้าง โดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษย
ชน และนิติรัฐ อันเป็นรากฐานส�ำคัญ
“สมาคมฯ มุ่งมั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างไทยให้กา้ วหน้าทัดเทียมสากลอยูเ่ สมอ โดย
ในวันนีเ้ รามุง่ ผลักดันให้เกิดอนาคตทีย่ งั่ ยืน ตามเป้า
ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า อ ย ่ า ง ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
สหประชาชาติ ทัง้ ในด้านการขจัดความยากจน ด้าน
การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางธุรกิจ ด้าน
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน
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โดยสมาคมฯ ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ให้เกิดการประสานพลังระหว่างทุกภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐบาล ภาคผู้ประกอบการธุรกิจ และภาค
แรงงาน เพราะจะน�ำมาซึง่ ความเข้าใจซึง่ กันและกัน
มาตรการและกระบวนการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์
และพัฒนาการที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคมฯ ก็ได้ลงนามข้อ
ตกลงกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
ให้แรงงานเด็กหมดไปจากประเทศ รวมไปถึงการยก
ระดั บ การดู แ ลสิ ท ธิ เ ด็ ก ในกลุ ่ ม บุ ต รหลานของ
แรงงานก่อสร้างในประเทศไทยให้มีคุณภาพ อันจะ
น�ำมาสูค่ วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนในสังคมอย่างแท้จริง
เช่ น การเข้ า ถึ ง ทางด้ า นการศึ ก ษาและการดู แ ล
สุขภาพพลานามัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเห็นผลจริง”
คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว
“นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร เพือ่ ยกระดับเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง ด้วยการจัด INTERMAT ASEAN งานแสดง
สินค้าและการประชุม สัมมนาระดับนานาชาติด้าน
อุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอด
3 ปีที่ผ่านมา เพื่อก่อเกิดการขยายเครือข่ายในการ
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ท�ำธุรกิจร่วมกัน รวมไปถึงงานด้านกฎหมาย ที่ทาง
สมาคมฯ มีการผลักดันจนเห็นผล เช่น พรบ. จัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560“ คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กล่าว
“ทั้ ง นี้ ส มาคมฯ มี เ ป้าหมายการเดินหน้า
ส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน 3 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ ด้านแรงงาน
ทั้งในด้านความขาดแคลน ด้านคุณภาพทางทักษะ
และด้านต้นทุนค่าแรงทีป่ รับตัวสูงขึน้ นอกจากนีย้ งั
มี ค วามท้ า ทายด้ า นระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรบุคคล ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแรงงานที่มีศักยภาพสูง และ
สร้างวงจรการท�ำงานที่ก่อให้เกิดการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว ประการทีส่ อง คือ บทบาทของ
ภาครัฐ ในการสนับสนุนให้ภาคการก่อสร้างไทย
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบาย การ
ควบคุ ม ราคากลาง ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
มาตรการด้านแรงงาน การส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศ และการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลดีแก่
ประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง และประการทีส่ าม คือ
การปรับใช้นวัตกรรมในงานก่อสร้าง เพื่อยกระดับ
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สายการผลิตและการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
มีความแม่นย�ำ อีกทั้งประหยัดต้นทุนและเวลา“
โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อ
เจตนารมณ์ของสมาคมฯ คือการส่งเสริมองค์ความรู                                                                    ้
แห่งวงการก่อสร้างไทย ส่งเสริมความสามัคคีของ
ผู้ประกอบการก่อสร้างไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของผู ้ ก ่ อ สร้ า งไทย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม                                                                
สิทธิมนุษย์ชน และนิติรัฐอันเป็นรากฐานส�ำคัญ
พร้ อ มด้ ว ยการจั ด งานสั ม มนาพิ เ ศษ “Future
Construction 2019 : BUILT TO LAST” หรือ
อนาคตของวงการก่อสร้างไทย โดยได้รบั เกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณไผท ผดุง
ถิ่น ประธานบริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ�ำกัด
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน) และ
ศาสตราจารย์ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธาน
กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
มาร่วมแสดงทัศนะและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยว
กับอนาคตของวงการก่อสร้างไทย รวมไปถึงการ
ประสานงานของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในวงการอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คุณไผท ผดุงถิ่น
ประธานบริหาร บริษทั บิลค์ วัน กรุป๊ จ�ำกัด (BUILK One Group)
และนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association

คุณไผท ผดุงถิน่ ประธานบริหาร บริษทั บิล
ค์ วัน กรุ๊ป จ�ำกัด (BUILK One Group) และ
นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association เป็นท่านแรกที่ขึ้นบรรยายบนเวทีสัมมนา
อนาคตวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อความ
ยั่งยืน “Future Construction 2019: BUILT TO
LAST”
คุณไผท กล่าวว่า “2 หัวข้อหลักที่ผมจะพูด
คือ Digital transformation และ Future of
Construction ทราบหรือไม่ว่า ภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของประเทศไทย ถูกจัดอันดับโดย บริษัท
แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ให้อยู่ในกลุ่มท้ายตาราง
ในเรือ่ งของการใช้เทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั จากทัง้ หมด
21 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก  
หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพ กลุ่มธุรกิจต่าง
ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจ ICT (Information and Communication Technology = เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง
กั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล และการสื่ อ สาร) กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ไฟแนนซ์ มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ เพือ่ ยกระดับกลุม่ ธุรกิจของตน รวมถึงอ�ำนวย
ความสะดวกและช่วยเหลือส�ำหรับผูม้ าใช้บริการ จึง
ท�ำให้เจ้าของธุรกิจเหล่านี้ก้าวหน้าไปได้เร็ว เปรียบ
เสมือนถนนลาดยางหรือถนนไฮเวย์ แต่ในทางกลับ
กัน กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ยังเหมือนถนน
ลูกรังอยู่ ที่ยังขยับตัวได้ช้า ไปทางไหนก็ติดขัด มี
ความเสี่ยง มีความไร้ประสิทธิภาพ
แต่ผมก็เชือ่ ว่า กลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
จะไม่ เ ป็ น ในลั ก ษณะของถนนลู ก รั ง ไปตลอด                      
เนื่องด้วยทุกวันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
จึงอาจส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไปได้ดี
เหมือนกลุม่ ธุรกิจประเภทอืน่ โดยเราสามารถศึกษา
พวกเขา แล้วน�ำองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมของเราได้ ซึ่งภายในองค์กรของ
ผม เราเชือ่ ตรงกันว่า เราสามารถเปลีย่ นแปลงวงการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวหน้าได้ ด้วยการน�ำ
ความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ซึ่งในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างนี้ จ�ำเป็น
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงมาก เนื่องจากเรา
ท�ำงานกับผู้คนมากมายในกลุ่ม Supply Chain
(ห่วงโซ่อุปทาน) อาทิ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                          
ผู ้ รั บ เหมาขนาดใหญ่ ผู ้ รั บ เหมาขนาด SME                       
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ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ทั้งหมดนี้
คือ Complex Supply Chain (ความสัมพันธ์ของ
ห่วงโซ่อุปทาน) ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เราสร้าง
เศรษฐกิจส�ำหรับคนกลุม่ นีเ้ ป็นหลัก โดยทุกวันนีเ้ รา
ยังมีความไร้ประสิทธิภาพซ่อนอยู่ในตัวคนละเล็ก
คนละน้อยเท่านั้นเอง หากเราทุกคน ทั้ง Supply
Chain สามารถพัฒนาตัวเองได้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้นทุนก็ถูกลง ท�ำงานโดยไม่
ล่าช้า รวมทัง้ คุณภาพของสินค้าก็จะไม่มปี ญ
ั หาด้วย
สิ่งที่ผมจะพูดต่อมาคือ ค�ำว่า Future หลาย
ท่านคงเคยได้ยินกระแสข่าวหรือเห็นบทความว่า      
ในอนาคตจะมีการใช้โรบอต (หุน่ ยนต์) – โดรน หรือ
เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทกับวงการก่อสร้าง ใน
อดีตผมเคยได้ยินต�ำแหน่งของบางคนที่เรียกว่า นัก
อนาคตศาสตร์ (Futurist)  สิง่ ทีค่ นกลุม่ นีท้ ำ� คือ การ
คาดการณ์อนาคตจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ และ
บอกเล่าผ่านหนังสือของตนเอง ถูกดัดแปลงมาเป็น
ภาพยนตร์ในเวลาต่อมา   แต่นักอนาคตศาสตร์ใน
อดีตมีจำ� นวนไม่มากนัก ต่อมาเรือ่ งราวบางส่วนจาก
ในหนังสือ เช่นการไปเยือนดวงจันทร์ หรือหุ่นยนต์
คุยกัน ได้เกิดขึ้นจริง แต่ก็มีอีกหลายเรื่องเช่นกันที่
ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ทุกวันนี้ เราเป็น Futurist กันง่าย
ขึ้น เพราะเรามีอินเทอร์เน็ต เราจึงสามารถดูข้อมูล
ได้อย่างไม่จ�ำกัดและน�ำมาวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์
อนาคตได้
และในวันนี้ผมก�ำลังศึกษาเรื่องอนาคตของ                                                           
วงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึง่ พวกคุณก็ศกึ ษาได้ เช่น                 
เดียวกัน ผมขอยกตัวอย่างแรกก่อน เวิลด์ อีโคโนมิก
ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) ได้ทำ� การ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Future of construction ทุกปี
โดยในขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ 4 แล้ว
WEF กล่าวว่า อนาคตของอุตสาหกรรม มี
ความเป็นไปได้ใน 3 ทิศทาง คือ 1. มนุษย์จะออก
นอกบ้านเพือ่ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ น้อยลงเนือ่ งจากเรา
จะอยู่ในโลกของ Virtual เราจะเพลิดเพลินกับการ
สวมอุปกรณ์ Virtual รวมทั้งเชื่อมต่อกับผู้คน โดย
ใช้ความจริงเสมือนหลอกกันไปมา หรือเป็นการ
เสียบอะไรเข้าไปในหัว อย่างที่เขาพูดกันว่าเป็น AI
Robotic Human ที่ก�ำลังเชื่อมต่อกัน
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ความเป็นไปได้ที่ 2 ที่ WEF  พูดถึงคือ วงการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างจะเปลีย่ นโฉมไป เป็นการผลิต                        
อุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบ ซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่ได้
เป็นแบบนัน้ เนือ่ งจากเมือ่ เราสร้างอาคารบ้านเรือน                              
ต่าง ๆ ด้วยแรงงานคนจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะ
มีผู้ตรวจรับงานด้วยสายตาทุกขั้นตอน เช่นพื้นและ
กระเบื้องว่าปูเรียบร้อยหรือไม่ บางครั้ง ในบางห้อง
ต้องมีการ defect กันกว่า 100 จุด เนือ่ งจากมีความ
เชื่อกันว่า อุตสาหกรรมใดที่มีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้อง
จ�ำนวนมาก มักไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทาง WEF มอง
กั น ว่ า ในอนาคตจะมี ก ารเกิ ด Automatic                                                                                       
industrialize (เปลีย่ นแปลงไปเป็นระบบอุตสาหกรรม
แบบอัตโนมัต)ิ โดยจะมีการน�ำเทคโนโลยี 3D printing – 4Dprinting ที่ ส ามารถปริ้ น ต์ บ ้ า นหรื อ
คอนโดมิเนียมออกมาได้ทง้ั หลังและเป็นจ�ำนวนมาก
โดยมีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อที่ 3 คือ อุตสาหกรรมก่อสร้างจะกลับ
คืนสู่ยุคที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากโลกใบนี้
โดนผู้คนท�ำร้ายไปเยอะ จนก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น
น�้ ำ ท่ ว มโลก อากาศก็ แ ปรปรวน ซึ่งเมื่อโลกถูก
ท�ำลายไปเยอะ เราไปจนสุดทางแล้ว เราจะย้อน
กลับมาตัง้ ค�ำถามกับตัวเองใหม่ เปลีย่ นรูปแบบการ
ใช้ชีวิตใหม่ และอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น
แต่ท้ายที่สุดแล้ว ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ ไม่ได้
ให้ขอ้ สรุปอย่างเป็นทางการว่า โลกของอุตสาหกรรม
จะเป็นไปในแนวทางตามข้อใด ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ
ที่ 3 แต่จะเป็นบางอย่างระหว่างข้อสรุปเหล่านี้ เช่น
ข้อ 1 รวมกับข้อ 2 หรือข้อ 2 รวมกับข้อ 3 แต่จะ
ออกเป็นทิศทางใด เป็นสิ่งสุดท้ายที่ WEF ฝากไว้ให้
คิดแต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั นีส้ งิ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ก่อสร้างก�ำลังท�ำอยู่ ก็เข้าใกล้อยู่ 3 ข้อนีท้ งั้ นัน้ โดยที่
ผู้ประกอบการอาจจะไม่รู้ตัว แต่ก็ยังไม่มีใครไปใน
สุดทางตามแนวคิดดังกล่าว
บทความอีกชิ้นที่น่าสนใจ เป็นของ KPMG
(เป็นหนึง่ ในบริษทั ตรวจสอบบัญชีสแี่ ห่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในโลก) ชือ่ Future Ready Index ได้ทำ� การส�ำรวจ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างชัน้ น�ำมากว่า
200 ราย ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยรวมอยู่ในนั้นด้วย
โดยเขาแบ่งผูป้ ระกอบการรายใหญ่ออกเป็น 3 กลุม่

กลุ่มที่ 1คือ 20 % แรก มีการเปลี่ยนแปลง คือมี
การเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ต่อมาคือ 60 % ที่อยู่
ตรงกลาง คิดการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นสิง่
ที่ดี แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนอีก 20 %
สุดท้ายคือ ยึดติดกับโมเดลธุรกิจในแบบเดิม คิด
ว่าการก่อสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุนมีอยู่จริง
KPMG ตั้งค�ำถามต่อภายในกลุ่มท็อป 20 %
ว่า คุณเชือ่ หรือไม่วา่ ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า เทคโนโลยี
ที่ชื่อว่า Machine Learning (ระบบคอมพิวเตอร์
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองโดยใช้ขอ้ มูล) หรือ ระบบ ปฏิบตั ิ
การ AI (Artificial Intelligence: ปัญญาประดิษฐ์)
จะเข้ามาเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานประจ�ำวันของคุณ ใน
กลุ่มดังกล่าว ครึ่งหนึ่งบอกว่าเชื่อ แต่เมื่อถามผู้คน
ทั้งระบบอุตสาหกรรม ของกลุ่มตัวอย่าง มีเพียง 1
ใน 3 เท่านั้นเองที่บอกว่าเชื่อ
เอกสารฉบับนี้อาจช่วยยืนยัน ว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างอาจมีการเข้ามาแทนที่ ด้วยหุ่นยนต์หรือ
คอมพิวเตอร์จริง ๆ และผมเองก็เชือ่ เช่นนัน้ ค�ำถาม
หนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจคื อ การก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า หรื อ
คอนโดมิเนียม จะก่อสร้างด้วย 3D printer จริง ๆ
หรือ เราอาจจะนึกไม่ออก แต่อาจเป็นเพราะ เรายัง
หวงวิชาชีพ หรืออาจจะเชื่อว่า มนุษย์ยังท�ำอะไร
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แบบนี้ อ ยู ่ แต่ ก็ มี ก ลุ ่ ม คนกลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ เชื่ อ ว่ า จะมี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ในอนาคต
อีกบทวิเคราะห์หนึ่งที่น่าสนใจ โดยบริษัท
Gartner เป็นผู้จัดท�ำและเผยแพร่ในช่วงเดือน
กันยายนของทุกปี ซึ่งผมขอยกของปี พ.ศ. 2560
ขึ้นมาบรรยาย โดยบทวิเคราะห์นี้มีลักษณะเป็น
กราฟชือ่ ว่า Hype Cycle (กราฟแสดงภาพขัน้ ตอน
ของวัฏจักรเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ซึ่ง Hype Cycle นั้น
ถูกใช้กับเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องแรก จากการที่
เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นถึงสู่จุดสุดยอด ตกลง และอยู่
รอดหรือตายไป) โดยที่ท�ำให้เรื่อง Hype Cycle
กล่าวอย่างเข้าใจง่ายคือ เป็นกราฟแห่งความตื่นตัว
ซึ่งในทุกวงการจะมีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น การมาถึง                                         
ของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น บิทคอยน์
(Bitcoin คือ สกุลเงินสมมติทถี่ กู สร้างขึน้ ในรูปแบบ
ดิจิทัล) ระบบ AI ระบบ VR (Virtual Reality หรือ
เทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ ง เสมื อ น) ระบบ AR                                                
(Augmented Reality เป็ น เทคโนโลยี ที่ น� ำ
ภาพเสมือน ที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จ�ำลองเข้าสู่โลก
จริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะน�ำวัตถุมา
ทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน) โดรน (อากาศยานไร้
คนขับ)   หรือย้อนกลับไปในอดีตคือ อินเทอร์เน็ต
ขยายความก็คืออินเทอร์เน็ต สร้างความตื่นตัวมาก
ในยุคนั้น โดยลักษณะของกราฟนี้ จะมีจุดที่พุ่งขึ้น
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สูงสุด และจะตกลงมาในจุดที่เรียกว่าการปรับฐาน
ซึ่งอาจคล้ายกับเรื่องของหุ้น และจะน�ำไปสู่ slope
of enlighten ซึ่งตรงนี้จะท�ำให้รู้ว่า แท้จริงแล้วสิ่ง
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นนี้ คืออะไร
ในปี พ.ศ. 2560 มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น
4D PRINTING และระบบ 5G ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของ
ความตื่นตัว เรื่องโดรนและเทคโนโลยี AR ก็เลยจุด
ตื่นตัวมาแล้ว เพราะรู้ว่าและเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ท�ำ
อะไรได้บ้าง และในปี พ.ศ. 2562 เทคโนโลยี 5G
ขึ้นมาอยู่จุดบนสุดของกราฟแห่งการตื่นตัว ซึ่ง
หมายความว่าผู้คนคาดหวังกับเทคโนโลยีนี้จะเข้า
มาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่รูปแบบการใช้ชีวิต แต่อาจ
รวมไปถึ ง รู ป แบบของธุ ร กิ จ อี ก ด้ ว ย ส� ำ หรั บ ใน
ประเทศไทย เพิ่งมีเทคโนโลยี 3G เมื่อไม่นานมานี้
เรียกว่า 3G+ ซึ่งเริ่มช้ากว่าประเทศอื่นมาก และใน
ขณะนี้เราใช้ 4G กันอยู่มีความเร็วขึ้นกว่า 300 เท่า
โดยสามารถดูภาพยนตร์แบบ full HD หรือดูสตรีม
มิ่งแบบไม่มีติดขัดได้ หรือส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้ แต่
การสัง่ งานเครือ่ งจักรหรือสมองกลต่าง ๆ อาจยังช้า
หรือหน่วงอยู่บ้าง ส่วน 5G นั้น จะมีความเร็วที่สูง
ขึน้ กว่า 100 เท่าของ 4G ซึง่ อาจส่งผลให้การสัง่ งาน
เครื่องจักรมีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่นที่งาน  mobile
world congress มีการสาธิต การควบคุมเครือ่ งจักร
ระยะไกล โดยคนขับควบคุมรถตักอยู่ที่ประเทศ
สเปน แต่ตัวรถอยู่ที่ประเทศเกาหลี โดยมีทั้งกล้อง
- เซนเซอร์ติดอยู่ และควบคุมระบบผ่าน 5G ซึ่งให้
ผลลัพธ์ที่ดีมาก เนื่องจากความหน่วงต�่ำลงจึงได้
ผลลัพธ์ทันที

ซึ่งผลจากการมาของเทคโนโลยี 5G อาจ
เปลี่ยนรูปแบบของการท�ำธุรกิจไปก็ได้ เช่น ใน
ปัจจุบันบางครั้งที่ผู้ประกอบการมีแรงงานส�ำหรับ
ควบคุมเครื่องจักรไม่เพียงพอ แต่เมื่อมีเทคโนโลยี
5G เข้ามา เราสามารถหาจ้างผู้ควบคุมรถจากใน
พื้นที่ใดก็ได้ ผลก็คือเราซื้อแต่เครื่องจักรเอาไว้ แต่
ไม่ต้องจ้างแรงงานประจ�ำมาเฝ้าเครื่อง เราสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยและประหยัดเวลาในการหาแรงงาน ต่อ
มาคือเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง VR, AR จะท�ำให้
เราตรวจดูงานและเห็นปัญหาของพืน้ ทีง่ านจากทีใ่ ด
ก็ได้
ส่วนเรือ่ งโดรนก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจาก
ในอดี ต เมื่ อ มี ก ารใช้ โ ดรนในการถ่ า ยภาพ                                        
โดรนจะเก็บภาพไว้ทหี่ น่วยความจ�ำภายในก่อน แต่
บนเทคโนโลยี 5G จะส่งภาพมายังผูค้ วบคุมได้ทนั ที
ในแบบ Real time และสามารถบินได้ไกลและนาน
ขึ้น หรือแม้กระทั้ง สามารถบินมาเติมพลังงานด้วย
ตัวเองได้ ซึง่ ทัง้ หมดนีน้ อกจากความสะดวกแล้ว ค่า
ใช้จ่ายยังต�่ำลงอีกด้วย
นอกจากบทความต่าง ๆ แล้ว ยังมีข่าวที่น่า
สนใจด้วย เมื่อไม่นานมานี้ มีบริษัทแห่งหนึ่ง เปิด
ระดมทุนไป 33 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ให้
เครื่องจักรส�ำหรับงานก่อสร้างท�ำงานเองได้ ซึ่ง
เป็นการน�ำเครือ่ งจักรเดิมทีม่ อี ยูม่ าปรับปรุงโดยการ
ใส่เซนเซอร์ ซึ่งความก้าวหน้าคือเราแค่ป้อนข้อมูล
เข้าไป ว่าอยากให้ขุดหลุมขนาดกว้าง - ลึกเท่าไหร่
แล้วเครือ่ งจะคิดค�ำนวณและด�ำเนินการให้เราเสร็จสรรพ

Contractors’ | November-December 2019

เรื่องต่อมาคือ Construction Productivity
(ความสามารถในการก่อสร้าง) ตลอด 10-20 ปีที่
ผ่ า นมา Construction Productivity ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ได้มีความก้าวหน้าจากเดิม                                                                          
ไปสักเท่าไหร่ ซึ่งเป็นกันทั่วโลก ยกตัวอย่างของ                                                                     
ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
มี ก ารเติ บ โตไม่ ถึ ง 10 % หากเที ย บกั บ ระบบ
อินเทอร์เน็ต มีความเร็วขึ้นกว่า หนึ่งหมื่นเท่า ซึ่ง
ค�ำถามในใจผมคือ เป็นไปไม่ได้เลย หรือที่จะท�ำให้
construction productivity นัน้ ดีขนึ้
ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง แล้ ว เราก็ มี ก ารปรั บ
เปลี่ยนกันไปบ้าง เช่น ใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสาร
หรือส่งข้อมูลกัน หรือมีการใช้ AutoCAD (Computer Aided Drafting/Design, CAD: เป็น
ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์) เข้ามา
แทนที่การใช้คนและปากกาในการออกแบบ หรือมี
การใช้ BIM (Building Information Modeling
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นส�ำหรับวงการ
ก่ อ สร้ า ง โดยใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ม าควบคุ ม
กระบวนการต่าง ๆ ระบบจะสร้างแบบจ�ำลองเสมือน
ของอาคารทีแ่ ม่นย�ำอย่างน้อยหนึง่ แบบจ�ำลองแบบ
ดิจิทัล) เข้ามาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความผิด
พลาดและยังมีความล่าช้าอยู  ่ คือว่าคิดว่าเทคโนโลยี
เป็นแค่เทคโนโลยี ไม่ได้ใช้เพียงแค่เพื่อใช้ ผมคิดว่า
มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่จะน�ำมาพัฒนาต่อยอดได้
ในช่วงชีวิตที่ผมท�ำงานมา สิ่งที่ผมรู้มาจาก
การเป็นวิศวกรคือ FIX Mindset นั้นก็คือการต้อง
ท�ำตามกฎและระเบียบปฏิบตั ิ การสร้างตึกก็เป็นรูป
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แบบตายตัวเริม่ จาก เสา คาน พืน้ ไล่เรียงกันไปตาม
ล� ำ ดั บ ซึ่ ง นั่ น ก็ เ ป็ น กรอบที่ ท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างไม่ได้ไปไกลกว่านี้สักเท่าไหร่ และสิ่งที่ผม
เรียนรูจ้ ากการเป็นสตาร์ตอัปคือ Growth Mindset
ผมโดนทั้งนักลุงทุนและกลุ่มสตาร์ตอัปด้วยกันตั้ง
ค�ำถามและท้าทายวิธีคิดของเราอยู่ตลอดเวลาว่า
มันจะดีกว่านีไ้ ด้อกี หรือเปล่า productivity ของผม
จะไปไกลกว่านี้ได้อีกหรือไม่  ซึ่งโดยปกติ ถ้าเราไม่
กล้ า ฝั น ก็ ไ ม่ มี ท างเป็ น ไปได้ น ะครั บ เช่ น ใน
ประเทศไทย การก่อสร้างรถไฟระยะทาง ราว 3.5
กิโลเมตร ใช้เวลา 1-2 ปี แต่ที่สาธารณรัฐประชาชน
จีนได้ 3,000 กิโลเมตร นั้นคือ productivity
ผมก�ำลังชวนทุกท่านคิดว่า ในอนาคตจะมี
อะไรเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ เช่นในอดีตผมเคยคุยกับ
ผู้คนในวงการก่อสร้างว่าเทคโนโลยี 3D Printing
– 4D Printing ไม่สามารถเกิดขึน้ จริงได้ แต่ ปัจจุบนั
ที่ประเทศสเปนมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองที่
สามารถใช้งานได้จริงด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ถึง
แม้วา่ จะใช้ทงั้ เวลาและวิศวกรชัน้ สูงในการออกแบบ
รวมไปถึ ง ระยะเวลาปริ้ น ต์ น านเช่ น กั น แต่ อ ย่ า
ประมาท  เพราะสิง่ เหล่านีอ้ าจจะเข้ามาเปลีย่ นแปลง
วิชาชีพของเราก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ
เมือ่ ก่อนเป็นเพียงจอขาวด�ำ แต่เดีย๋ วนีเ้ ปรียบดัง่ ทุก
สิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา
ในส่วนของวัสดุก่อสร้าง หากมองภาพกว้าง
ของประเทศไทย ผูป้ ระกอบการไม่กล้าคิดอะไรทีไ่ ป
ไกลกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก เราเห็นศาลาว่าการ
อ�ำเภอในแบบเดิมมาตลอดเวลา 20 ปี เราไม่กล้า       

ตัง้ ค�ำถามว่า เราจะก่อสร้างให้เร็วกว่าเดิมได้หรือไม่
ใช้วัสดุอย่างอื่นได้หรือไม่ ปรับเปลี่ยนขนาดได้หรือไม่
พลังของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นั้น
เปลีย่ นแปลงวัสดุไปเยอะมากแล้ว เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง ในประเทศสิงคโปร์ สร้าง
อาคารขนาดใหญ่ดว้ ย Cross- Laminated Timber
(CLT: โครงสร้างเทคโนโลยีไม้แปรรูปซึ่งได้จาก
การน�ำไม้หลาย ๆ ชิน้ มาเชือ่ มอัดเข้าด้วยกาวต่อกัน
เป็นชั้นเลเยอร์ ในลักษณะ ครอสแนวขวางสลับกัน
ไปมา)
หัวข้อใหญ่ต่อมาที่ผมจะพูดคือ DIGITAL 
TRANSFORMATION  ครัง้ หนึง่ เมือ่ ไม่นานมานี้ ขณะ
ผมฟังเสวนา มีผกู้ ล่าวว่า ค�ำว่าปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก
ไม่มใี ครพูดกันแล้ว  โดยในขณะนัน้ ผูบ้ รรยายกล่าวว่า
ปลาเร็ว กินปลาช้า ซึง่ ผมคิดว่าบริษทั ของผมในขณะ
นั้นเป็นปลาเร็ว เนื่องจากเป็นบริษัทขนาด SME   
แต่ในปัจจุบัน ผมมองว่าปลาที่มีขนาดใหญ่
และเร็ ว ด้ ว ยนั้ น น่ า กลั ว ที่ สุ ด เพราะจะกิ น ปลา
ทั้งหมด เพราะนอกจากจะมีขนาดใหญ่ในเรื่อง
โครงสร้างแล้ว ยังมีการปรับตัวอีกด้วย เช่นมีการน�ำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ มีการเก็บและประมวล
ข้อมูล ซึ่งอาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้เลย  
ยกตัวอย่าง วันนี้บริษัทเทคโนโลยีบางแห่ง
อาจเป็นแค่บริษัทสตาร์ตอัปและมีขนาดเล็ก รับท�ำ
แค่ ขุ ด ดิ น ด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ แต่ วั น หนึ่ ง หาก              
ผูบ้ ริหารเปิดระดมทุนเพือ่ ขยายกิจการจนกลายเป็น
บริษัทใหญ่และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ก็อาจท�ำให้
วงการก่อสร้างเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับ
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ค�ำว่า BIG DATA อาจเป็นค�ำส�ำคัญในยุคสมัย
นี้ แต่ทจี่ ริงแล้วค�ำนีเ้ ริม่ มีปรากฏให้เห็นครัง้ แรกราว
10 ปีกอ่ น และมีการเผยแพร่เป็นบทความในท�ำนอง
ที่ว่า เมื่อราว 100 ปีก่อน ใครขุดเพชรขุดพลอยได้
จะรวยเป็นเศรษฐี 50 ปีถัดมา ใครขุดน�้ำมันได้จะ
รวยเป็นเศรษฐี และในปี พ.ศ. 2552 ใครขุดเดต้า
ได้จะรวยเป็นเศรษฐี  แต่ในปัจจุบัน ค�ำพูดที่ว่า ใคร
ขุดเดต้าได้จะรวยเป็นเศรษฐี ถือว่าเก่าแล้ว เพราะ
ระยะเวลา 10 ปีในโลกดิจิทัลถือว่านานมาก วันนี้
โลกของเราผ่านค�ำว่ายุค BIG DATA ไปแล้ว วันนี                                                                         ้
ชุดข้อมูล ถูกขุด ถูกวิเคราะห์ในหลายแง่มมุ เช่นการ
ใช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต และโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในชี วิ ต
ประจ�ำวันของผู้คน ท�ำให้เกิด BIG DATA ขึ้นมาทุก
วินาที แพลทฟอร์มทีเ่ ราก�ำลังใช้งานอยูจ่ ะเก็บข้อมูล
ว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และใช้ชีวิตแบบไหน
และชุ ด เดต้ า เหล่ า นี้ ก็ ย ้ อ นกลั บ มาให้ ป ระโยชน์                                                                          
แก่เรานั้นเอง เช่นทุกวันนี้เราเลยได้ใช้ Facebook
และ Line ฟรี แต่สิ่งที่ตามมาคือ กลุ่มธุรกิจ E –
commerce จะรูห้ มดเลยว่าเราสนใจเรือ่ งใดอยู่ เช่น
เราเข้ า เว็ บ ไซต์ ข ายกระเป๋ า - รองเท้ า แล้ ว                               
ไม่ซ้ือ สินค้าออนไลน์เหล่านั้นจะตามให้เราไปตาม
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เราเข้าดูอีกหลายวัน นั้นแหละ
ครับคือโลกของดิจิทัล
ส�ำหรับค�ำว่า เดต้า มีอยู่หลายรูปฟอร์มมาก
มันไม่ใช่แค่ชุดข้อความหรือตัวเลขที่คุณเขียนใน
เอกสารที่ เ ป็ น กระดาษ แต่ ทุ ก วั น นี้ มี ทั้ ง เสี ย ง
ภาพถ่ายและวิดีโอ อีกทั้งเซนเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่
รอบตั ว เราไปหมดแม้ ก ระทั้ ง ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
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(เซนเซอร์แสง เซนเซอร์ GPS) รวมไปถึงเซนเซอร์
ภายในไซต์งานก่อสร้าง เช่นเซนเซอร์วัดความชื้น
เซนเซอร์วัดปริมาณฝุ่น
โดยประโยชน์ของเดต้าเหล่านี้คือการน�ำไป
วิเคราะห์ตอ่ นัน่ เอง เช่น มีปริมาณฝุน่ จ�ำนวนเท่าไหร่
เกินค่ามาตรฐานหรือไม่ แล้วจะจัดการอย่างไร รวม
ไปถึงการวางแผนงานในอนาคต เช่นวางแผนด้าน
ค่าใช้จ่าย ว่าจะซื้อเครื่องจักรเพิ่มดีหรือไม่ หรือจะ
ซือ้ อุปกรณ์อะไรมาเพิม่ หรือคุณอาจจะเปลีย่ นแปลง
โมเดลธุรกิจตัวเองก็ได้ เช่น การปรับบริการใหม่ ๆ
ของวงการอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง หรื อ สร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า
ในปัจจุบัน เราใช้เวลากว่า 80 % ไปกับการ
เก็บเดต้า โดยวิธีเดิม ๆ ที่มีกันอยู่ เช่น โปรแกรม
ออกแบบ โปรแกรม CRM  โปรแกรม ERP ต่าง ๆ
แล้วน�ำมาประมวลผลส่งต่อให้หัวหน้าดู และเหลือ
เวลาแค่ 20 % เพื่อวิเคราะห์ว่าเราจะท�ำอะไรกับ
ข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ซึง่ สิง่ ทีค่ วรจะเป็นในอนาคตอันใกล้
คือท�ำโครงสร้างในการเก็บเดต้าให้ดี เพือ่ ทีเ่ ราจะได้
ลดเวลาของการท�ำงานในส่วนนี้ให้น้อยลง และใช้

เวลาที่มีเพิ่มขึ้นนี้มาวิเคราะห์เดต้าที่เราได้มา และ
มันจะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ของเราเป็นอย่างมาก
ซึ่งBig Data เป็นเรื่อง Powerful แต่ก็ต้องมี Big
Idea ด้วย ชีวิตและธุรกิจเราถึงจะเปลี่ยน
ซึ่งหัวใจของงานก่อสร้าง คือ 1. Time 2.
Cost และ 3. Quality ในอดีตเราเรียนรู้ 3 เรื่องนี้
กันมา และมักมีค�ำพูดที่ว่า เราจะท�ำได้แค่ 2 ใน 3
สิ่งนี้เท่านั้น เช่น อยากได้งานเร็วคุณภาพดีราคา          
จะสูง หรืออยากท�ำงานเร็วและราคาถูก คุณภาพจะ
ต�่ำ  หรืออยากได้งานคุณภาพสูงอาจจะใช้เวลามาก
และราคาแพง เป็นข้อเท็จจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ในปัจจุบัน เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามา มันมีโอกาสที่
จะท�ำให้เราได้ 3 สิ่งนี้พร้อมกันก็ได้ และยิ่งไปกว่า
นั้นผู้ประกอบการอาจจะได้เรื่องของ Help safety
และ  Sustainability เพิม่ ขึน้ มาด้วยก็ได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่เสียออกไปคือแรงงานคน เราไม่ได้บอก
ว่าเทคโนโลยีไล่คนออก ซึง่ ในความเป็นจริง คนและ
เทคโนโลยีควรที่จะอยู่ร่วมกันได้ แต่ท�ำไมคนใน
อุตสาหกรรมถึงลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งจากเอกสารส่วน
ใหญ่ กล่ า วตรงกั น หมดว่ า แรงงานคนในภาค
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อุตสาหกรรมในประเทศไทยก�ำลังขาดแคลน ซึง่ ทาง
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ก�ำลังดูและ
ช่วยเหลือในเรื่องนี้อยู่กันอย่างต่อเนื่อง
ประเด็ น สุ ด ท้ า ยที่ ผ มจะพู ด ถึ ง คื อ เรื่ อ ง
แรงงานในปัจจุบนั การท�ำงานของแวดวงอุตสาหกรรม
ยั ง เป็ น แบบเดิ ม ๆ อยู ่ ยั ง มี ก ารตอกบั ต รด้ ว ย
กระดาษ ผมเชื่อว่าเราต้องการวงการอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต เพื่อจะดึงดูดความสนใจจากเด็กรุ่นใหม่
คนที่เป็น GEN Z และ Gen Alpha เขาเกิดมาใน
ยุคเทคโนโลยี ดังนั้นชีวิตประจ�ำวันของเขาจึงเป็น
ดิจิทัล แต่เมื่อคนกลุ่มนี้เรียนจบ แล้วก้าวเข้าสู่ชีวิต
การท� ำ งาน แล้ ว ต้ อ งมาพบกั บ การท�ำ งานแบบ
โบราณอยู ่ เลยท� ำ ให้ พ วกเขาอยู ่ ใ นวงการ
อุตสาหกรรมกันได้ไม่นานมันเลยกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ของวงการ
สุดท้ายนี้ ผมมีความฝันว่าอยากท�ำวงการ
อุตสาหกรรมให้มคี วามก้าวหน้า ผมอยากเห็นคนรุน่
ใหม่ที่มีฝีมือ อยู่ในวงการไปนาน ๆ และช่วยกัน
พัฒนาวงการก่อสร้างต่อไป......อนาคตอยูไ่ ม่ไกล มัน
อยู่ที่เราสร้างกัน เพื่อคนในรุ่นต่อไป”
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คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการ
ตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ขึ้น
กล่าวในหัวข้อ The Game Changing
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ กล่าวว่าหัวข้อ The
Game Changing ในที่นี้หมายรวมถึงความต่าง
ระหว่างคนสองรุน่ ซึง่ เป็นความห่างระหว่างเราและ
คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนเราจากสิ่งที่เป็นอยู่
“ในขณะนี้ผมอายุ 50 ปีแล้ว แต่ผมไม่ค่อย
ทราบเกี่ยวกับเรื่อง Contraction มากนัก สิ่งที่ใกล้
เคียงมากที่สุด ที่ผมเคยท�ำมาคือ การเปิดกระทรวง
ADC จากแผนผังที่ผมได้ยกตัวอย่างภายในงานจะ
เห็นได้วา่ Contraction เหมือนจะมีความปลอดภัย
และไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะเกิดความวอดวายภายใน
ปีสองปีนี้ เพราะมัน digitize ยาก”
คุณธนาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่ห่าง
ออกไประหว่างผู้คนในแต่ละรุ่น พร้อมยกตัวอย่าง
ให้ผเู้ ข้าฟังภายในงานได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ของการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการยกตัวอย่างมากมาย “ใครที่

รู้จัก ‘อาร์โนลด์ อาลอยส์ ชวาร์เซเน็กเกอร์’ บ้าง
ซึง่ ผมได้ไปพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดกับเด็กรุน่ ใหม่
ทีว่ า่ บุคคลนีค้ อื ใคร กว่าครึง่ ห้องตอบว่าคนเหล็ก แต่
อีกครึ่งห้องไม่รู้จัก โดยที่ผ่านมาผมเองก็ได้ไปลอง
ถามค�ำถามนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอีกครั้ง
100 % นัง่ เงียบ เพราะโลกเราถูกแยกด้วยอะไรบาง
อย่าง สิ่งที่คนก�ำลังจะมาแทนเราไม่รู้ และอีกหนึ่ง
ตัวอย่างคือ ถ้าพูดถึงค�ำว่า BTS เราจะคิดถึงอะไร
ผู้คนในแวดวงก่อสร้างหรือคนที่ค่อนข้างมีอายุ จะ
นึกถึงรถไฟฟ้าแน่นอน แต่ผมเองได้ไปถามนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พวกเขาตอบว่า เป็น
ศิลปินวงเกาหลี ซึ่งเขาไม่ได้คิดถึงรถไฟฟ้าแต่อย่าง
ใด นีค่ อื ความห่างของรุน่ ต่อไป เราอาจจะรูส้ กึ ว่าทุก
อย่างมันค่อย ๆ เปลี่ยน แต่ที่จริงแล้ว มันเปลี่ยนมา
ตั้งแต่ยุครุ่นพ่อของเรา และจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
ผ่านยุคของเราไปสู่คนรุ่นลูกของเรา มันจะค่อย ๆ
เปลี่ยน
ผมเคยได้ดูคลิปหนึ่ง ที่ส่งมาจากรุ่นน้องผม
ซึง่ เขาได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว
ส่งกลับมาให้ผม ผมว่ามันเกีย่ วข้องกับ construction
บางอย่าง ซึ่ง VDO ดังกล่าว เป็นหุ่นยนต์ผลิตเส้น
บะหมี่ โดยไม่ต้องใช้คนในการท�ำ  ซึ่งท�ำให้เห็นว่า
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หุ่นยนต์ท�ำได้แม่นกว่ามาก มีการค�ำนวณที่แม่นย�ำ
ว่าต้องลวกเส้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ เส้นแข็งก�ำลัง
ดีหรือยัง เพราะนี่แค่การท�ำบะหมี่ที่ใช้หุ่นยนต์ใน
การท�ำ  และเจ้าเครื่องนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเครื่อง
ละ 9,000 บาท แถมสามารถผ่อนได้ 3 เดือน ต้อง
บอกเลยว่ามันอาจจะเข้ามาภายในสองสามปีนี้ นี่
คือการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าที่เราคิด และส�ำหรับ
ในวงการก่อสร้าง ผมเชื่อเลยว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมี
เครือ่ งทีส่ ามารถก่ออิฐโบกปูนได้แน่นอน และถ้าพูด
โดยสรุปก็คือเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่
คนรุ่นใหม่รู้มันคนละอย่างกัน และสิ่งที่เราเห็นชื่อ
เหมือนกันแต่สิ่งที่เรามองมันไม่เหมือนกันนะครับ
เช่นรถไฟฟ้า BTS ที่เรารู้จัก กับวงเกาหลี BTS ที่
เด็กรู้จัก
อย่างในขณะนี้ ทุกคนจะรูจ้ ะ ‘วงเฉลียง’ แต่
บุคคลข้างนอกที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ประมาณ 80%
ประเทศไทยไม่รู้จักแน่นอน ถามว่าสิ่งที่เราเจออยู่
นั้นการ disruption อะไรที่โดน disrupt กันแน่
เทคโนโลยีจะโดน disrupt เราควรจะห่วงหรือเปล่า
แต่ construction ไม่น่าห่วงเพราะอยู่อันดับที่ 20
กว่า นั้นเราโดน disrupt จากอะไรกันแน่?
ส�ำหรับค�ำว่า disruptive world ที่ผมได้
กล่าวไปแล้วนั้น ผมขอขยายความเพิ่มเติมอีกเล็ก
น้อย ว่าอยากให้ทุกท่านอ่านหนังสือที่ดีที่สุดชื่อ
Sapiens เป็ น เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บ
มนุษยชาติประมาณแสนกว่าปี ที่พูดถึง 9 ปีที่เขา
ท�ำงานมา อย่างเช่น วันนี้ที่ ‘สตีฟ จอบส์’ ผลิต
IPHONE ขึ้นมา ที่ท�ำให้ทุกคนมีสมาร์ตโฟนได้ใน
เวลาไม่กี่ปี ทุกคนเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตได้หมด
ราคาเพียง 1,000 บาท ทัง้ ต่ออินเทอร์เน็ตมีเดต้า มี
การประมวลผลที่เร็ว ถามว่าเกิดอะไรขึ้น นั่นคือ
เทคโนโลยี แต่สิ่งที่ท�ำให้เราไม่เคยเป็นมาก่อนใน
แสนห้าหมืน่ ปี เพราะแสนห้าหมืน่ ปีทเี่ ราท�ำงานด้วย
ดีเอ็นเอของเรา หรือที่เราท�ำงานด้วยวิถีมนุษย์
ธรรมดา เป็น Big moment ธรรมดา ในแบบที่ต้อง
ตืน่ เช้าไปท�ำงาน ท�ำเกษตรบ้าง ท�ำอุตสาหกรรมบ้าง
ล่าสัตว์บา้ ง แล้วแต่ยคุ สมัย กลับบ้านนัง่ ล้อมวงรอบ
กองไฟบ้าง ถ้าเจริญขึน้ มาอีกหน่อยก็นงั่ โต๊ะกินข้าว
กัน คุยกันระหว่างครอบครัวแล้วก็นอน แต่สิ่งที่
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ท�ำให้โลกงงไปหมดตอนนี้แล้วก็กระทบต่อทุกคนก็
คือ Micro moment คือการที่ตื่นมาก็ต้องเจอ
โทรศัพท์เป็นอย่างแรก เมื่อเปิดดูเสร็จ แล้วก็เข้า
ห้องน�้ำ  ก็ต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วย พอออกจาก
บ้านขับรถออกมาเจอไฟแดงก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดู
อีก พอมาถึงทีท่ ำ� งาน เราท�ำอะไรอย่างแรก ก็นงั่ เล่น
Facebook ก่อนที่จะท�ำงาน เมื่อกลับบ้านก่อน
หลับตาก็ต้องกดโทรศัพท์อีก จริง ๆ ตื่นมาเราต้อง
จิ้มโทรศัพท์ snooze กี่ครั้ง เราสู้กับโทรศัพท์
ประมาณ 5 ครั้ง snooze ปิด ๆ สะดุ้งตื่นในฝัน เรา
ก็หยิบอะไรอย่างแรก โทรศัพท์ นั่นเอง
Micro moment สมัยก่อนตอนที่มาใหม่ ๆ
เรามีสติ สามารถรู้ตัวได้ในการใช้ แต่ปัจจุบันหลาย
คนจะไม่คอ่ ยรูต้ วั เพราะถ้าได้ยกครัง้ หนึง่ ก็จะยกขึน้
มาอีกเรื่อย ๆ สมัยก่อนได้มีการ survey ของทาง
Google ทีไ่ ด้เข้าไป survey ว่าคนเราจะยกประมาณ
มา 155 ครั้ง และผมเชื่ออย่างนั้นนะ เพราะมีคน
ไทยเขาท�ำ  survey ในบริษัทของเขาเมื่อ 2-3 ปีที่
แล้ว ประมาณ 400 ครั้ง แต่น่าเฉลี่ยประมาณ 500
ครั้ง ลองวัดตัวเองดูก็ได้ ผมก็เคยวัดตัวเองด้วย มัน
เลยท�ำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป ก็จะยก ๆ
อย่างเดียว เพราะคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกใน
เรื่องไร้สาระแบบนี้ เราใช้อินเตอร์เน็ต เป็นอันดับ 1
ของโลกนะครับน่าภูมิใจมาก ซึ่งพฤติกรรมที่เราถูก
trend ให้ชอบท�ำแบบซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ซ�้ำ ๆๆแล้วมัน

จะมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอะไร อย่างที่น่าสนใจก็คือ
attention academy คือใครที่ท�ำให้เราดูได้มาก
ขึน้ ได้นานขึน้ อย่างเช่นเหล่าเกมออนไลน์ทจี่ ะหลอก
ล่อให้เราเติมเงิน โดยทีเ่ ขาก็จะโฆษณามากขึน้ ส่วน
Facebook ก็ส่งรูปให้เราเข้าไปติดตามอีก Line ก็
กระตุ้นโดยการมีทุกอย่าง จึงท�ำให้พฤติกรรมเราที่
เสีย ๆ มีมากขึ้น และคนที่ฉลาด ๆ ทั้งโลกอยู่เบื้อง
หลังทั้งหมดเพราะว่ารวย เงินอยู่ตรงไหนคนฉลาด
ก็จะไปตรงนั้น อย่างที่ Stamford International
University นักจิตวิทยา หรือนักอะไรก็ตาม เพราะ
คนฉลาดจะไปท�ำตรงนี้กันหมดเพราะเขามีเงิน คน
ฉลาดก็มกั จะไม่มใี ครทีจ่ ะมาท�ำ 4Ds: Dirty difficult
dangerous damaging ซึ่งจะไม่มีใครมาท�ำตรงนี้
ดังนัน้ talents ก็สำ� คัญคนฉลาดไม่ตอ้ งพูดถึง construction ที่อยู่หลังสุดเรื่อง talent หนังสือกับทีวี
ยังแพ้ เพราะไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วย ถามว่าอะไรที่
ท�ำให้มันเปลี่ยน ปัจจุบันนี้เราไม่ทานอาหารก็ย่อม
ได้ แต่เราไม่มแี บตเตอรีไ่ ม่ได้ ไม่มี Wi-Fi ยังพอขอยืม
hotspot คนข้าง ๆ ได้ แต่แบตเตอรีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แล้ว
หลังจากนั้นก็ค่อยมาทานอาหารได้ แต่อะไรที่จะ
เปลีย่ นนัน่ ก็คอื อะไรก็ตามที่ อยากรู้ อยากท�ำ อยาก
ไป อยากซื้อ กระทบหมด ดังนั้น Construction มี
อะไรที่ อยากรู้ อยากท�ำ อยากไป อยากซื้อ เพราะ
ทุกอุตสาหกรรมมีหมด อยากรู้ก็เช่นเวลาที่อาจารย์
สอนวิชาฟิสิกส์ เด็กเปิดเว็บไซต์ Google เสิร์ชหา
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เลยว่าอาจารย์สอนตรงกับที่นักฟิสิกส์บอกไว้ไหม
อยากไปก็คอื การเปิด Google map ขนาดทีว่ า่ เจ้า
แอปพลิเคชั่นนี้พาเราหลงลงคลอง เราก็ยังตามไป
และอยากไปอีกอย่างก็คือ trip advisor เราอยาก
ไปที่ไหนเราก็ไปดูรีวิวมาก่อนเป็นอันดับแรกว่าเป็น
อย่างไร ไปดูคะแนนว่าที่นี่ได้เท่าไหร่ ได้กี่ดาวเพื่อ
การตัดสินใจได้งา่ ยขึน้ อยากท�ำ อย่างปัจจุบนั พ่อค้า
แม่ค้าที่ท�ำธุรกิจค้าขายหมูปิ้ง ก็สามารถไปศึกษา
การเป็นเชฟผ่านช่องทาง YouTube จนเป็นเชฟมิ
ชลินก็มี ตอนนี้เองผมก็ได้เรียนแซกโซโฟนผ่านช่อง
ทาง YouTube เช่นกันโดยทีไ่ ม่มอี าจารย์สอน อยาก
ท�ำ DIY ก็สามารถท�ำได้เต็มไปหมด อยากเห็นอะไร
ก็มีหมด อยากซื้อ ในอดีตบ้านของผมมีของมาส่ง
อาทิตย์ละกล่อง แต่ตอนนี้ของมาอาทิตย์ละ 4 กล่อง
ซึ่งในปัจจุบันจะมีอะไรมาใหม่ตลอดเวลา อาทิเช่น
Line Man, Grab, Get เพราะเดี๋ยวนี้แค่สั่งชานม
ไข่มุกให้มาส่งที่ท�ำงาน ที่บ้านค่าส่งแค่ 10 บาท
เท่านัน้ นอกจากชานมไข่มกุ ทีค่ นสัง่ กันเยอะแล้ว น�ำ้
แข็งก็เป็นอันดับ 1 ผมว่าก่อสร้างนี่แหละที่คอยสั่ง
ซื้อน�้ำแข็ง สถิติสั่งระยะทางที่สั้นที่สุดแค่ 1 เมตร
อยูด่ า้ นบนแล้วเซเว่นอยูด่ า้ นล่าง ไม่อยากเดินลงมา
ก็ต้องสั่งให้มาส่งถึงที่ ต้องบอกเลยว่า 2 ปีที่ผ่านมา
Line Man, Grab, Get เปลี่ยนพฤติกรรมเรา
มหาศาล ซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราแค่นี้ มัน
เปลี่ยนพฤติกรรมให้เราไม่ค่อยไปเดินห้างสรรพ-                                                             
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สินค้า เพราะไปห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้ไปเดินซือ้ ของ
แต่ไปเดินดูของ ดูส่วนลด เดินเล่นเพียงเท่านั้น
ปัญหาของห้างสรรพสินค้าคือเขารวยเลยไม่กระทบ
แต่คนทีอ่ ยูใ่ นห้างสรรพสินค้าผมเรียกว่าเกิดอาการ
แบบน�้ำท่วมปาก ท่วมจมูก เปลี่ยนแค่นิดเดียวก็จะ
เกิดความเสียหาย เนื่องจาก Landscape ของห้าง
สรรพสินค้าจะเปลีย่ นไปเป็นอย่างมาก จะกลายเป็น
Showroom ทันที เมื่ออันนี้เปลี่ยนก็ไปกระทบ
Logistic ให้เปลีย่ นไปหลาย ๆ อย่างมาก ทีน่ า่ สนใจ
คือสิ่งที่เปลี่ยนนั่นคือเทคโนโลยี ที่เป็นแค่เครื่องมือ
แต่ Consumer คือลูกค้า พนักงาน ลูกเรา
คนงานที่ไซต์ก่อสร้าง ถูก Disrupt หมด เพราะเขา
เป็นคนทีถ่ กู เปลีย่ นเยอะมาก ไม่วา่ อุตสาหกรรมไหน
โดน Disrupt หมด เพราะว่าวิธีคิดของคนเปลี่ยน
ถามว่าเปลีย่ นอะไรบ้าง อย่างแรกเลย ผมขอสรุปมา
3 หัวข้อใหญ่
1. Age of now เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องเร็ว ทุก
คนอยากได้เดี๋ยวนี้ ต้องการเดี๋ยวนี้ เพราะทุกคน
ใจร้อน ต้องรูดเดี๋ยวนี้ ต้องได้เดี๋ยวนี้ ต้องฟังเดี๋ยวนี้
หนังสือพิมพ์ถงึ ไม่รอดเพราะผลช้าไม่สามารถรอได้
เช่น ผลการเตะฟุตบอล เตะฟุตบอลวันเสาร์แต่ผล
มาออกวันอังคาร มันช้าเกินไปมาก ตรงนี้จึงท�ำให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง และยิ่ง Gen ใหม่
ยิง่ หนักกว่าเดิม อย่างการทีผ่ หู้ ญิงไปเลือกซือ้ เครือ่ ง
ส�ำอางผมเคยสังเกตดู อย่างรุ่นก่อนที่ไปซื้ออย่าง

แรกที่ต้องดูคือคุณภาพ สีติดทนไหม แต่ผู้หญิงสมัย
ใหม่เขาถามเป็นหน่วยเวลาหมดแล้วนะครับ เช่น
ย้อมผมสีด�ำภายในกี่ชั่วโมง หรือขาวภายในกี่นาที
อย่างการซ่อมแอร์สมัยพ่อของผมเมื่อตอนที่อยู่
จังหวัดนครราชสีมา อาทิตย์นา่ ค่อยมาซ่อมแอร์กย็ งั
ได้ เจ้าของร้านอาจจะไม่ว่าง รุ่นผมก็ต้องเกรงใจยัง
ไม่โทรศัพท์ตาม แต่ปัจจุบันนี้ความใจร้อนของคน
แอร์เสีย 3 ทุ่ม อย่างแรกเลยต้องโทรศัพท์ให้ติด ถ้า
ไม่ติดก็โพสต์ข้อความต�ำหนิลง Facebook ต�ำหนิ
จนกว่าช่างแอร์จะโทรศัพท์กลับมา แล้วต้องมา
ภายในหนึ่งชั่วโมง ถ้านานกว่านี้ก็รอไม่ได้ ไม่อย่าง
นัน้ เราก็ตอ้ งไปเสิรช์ หาศูนย์รวมช่างซ่อมต่าง ๆ เพือ่
ที่ จ ะหาร้ า นใหม่ ที่ ส ามารถมาซ่ อ มแอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วทันใจ ดังนั้นธุรกิจจะปรับตัวอย่างไร ในเมื่อ
Consumer เปลี่ยนไป เพราะถ้าต้องซ่อมแอร์
ภายในหนึ่งชั่วโมง อย่างต�่ำต่อชั่วโมงก็ต้องมีช่าง
ซ่อมแอร์ประมาณ 20 คน แบบนี้ธุรกิจแย่แน่นอน
เขาถึงเรียกว่า Tranform เพราะเราไม่สามารถใช้วิธี
เดิมในการตอบสนองผู้บริโภคได้อีกต่อไป ดังนั้นก็
ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ ๆ เช่น ใช้บริการช่างซ่อมแอร์
Freelance หรือเรียกตามแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ทัน
ลู ก ค้ า ตั ว อย่ า งเช่ น ธนาคารก็ ห นั ก ไม่ แ พ้ กั น                                               
เมื่อสมัยก่อน ลูกค้าอยากซื้อนาฬิกาแต่วงเงินเต็ม                                                 
ก็โทรหาธนาคาร ธนาคารต้องใช้เวลาในการตรวจ
สอบข้ อ มู ล ประมาณ 1 วั น อย่ า งต�่ ำ แต่ เ ดี๋ ย วนี                                                                                          ้
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ใช้เวลาเพียงแค่ลกู ค้าเข้าห้องน�ำ้ เสร็จเรียบร้อยออก
มาก็ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือ Ted
Talk ที่เขาดีไซน์เอาไว้ 18 นาที ฟังจบเรื่องสมบูรณ์
แบบ เมื่อไม่นานนี้เขาจึงส�ำรวจว่าท�ำไมคนดูถึงดูไม่
จบ เพราะใจร้อนนั่นเอง Ted Talk ก็ต้องลดเหลือ
12 นาที ปัจจุบันนี้ยิ่งหนักเพราะคนไทยสามารถดู
โฆษณาก่อนคลิปใน YouTube จะมาเพียงแค่ 1-6
วินาที แต่ก่อนศิลปินขอร้องอย่าดูแผ่นผี แต่ตอนนี้
ศิลปินต้องขอร้องอย่า Skip AD ครับ แต่ก่อนเรา
ชอบแซวปลาทองว่าสมาธิสั้น ในตอนนี้เราสั้นกว่า
ปลาทองกันมาก ซึ่งนี่คือพฤติกรรมการใจร้อนมัน
เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปเยอะมาก 90% บอกเลยว่า
ธนาคารเกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และที่
Disrupt อย่างแรกเลย คือปัจจุบันนี้คนไม่เดินทาง
ไปถึงสาขาของธนาคารแล้วเพราะคนต้องการอะไร
ทีร่ วดเร็ว Banking จึงอยูท่ กุ ที่ ยกเว้นที่ Consumer
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
2. AGE OF DISTRACTION (HOW TO
FOCUS IN THE AGE DISTRACTION) เดีย๋ วนีข้ อ้ มูล
ข่าวสารค่อนข้างเยอะ สมัยก่อนที่เรายุค Analog
เราทัน โทรทัศน์ว่ามีทั้งหมดกี่ช่อง หนังสือพิมพ์มีกี่
ฉบับ อ่านเหมือนกันหมด ทุกคนเป็นวันเวย์ คุยเรือ่ ง
เดียวกันหมด เดีย๋ วนีข้ อ้ มูลข่าวสารค่อนข้างไหลจน
งง อย่างเช่นกดเข้าไปจะไปอ่านข่าวในโลกออนไลน์
เกีย่ วกับความคืบหน้าข่าวของน�ำ้ อุน่ เลือ่ นลงมาเป็น
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หมอเป้งทานตะวัน ต่อมาเป็นผลการเตะฟุตบอล
จนท�ำให้งงไปหมดว่าเราเข้ามาท�ำอะไร ต้องการอ่าน
อะไร แล้วเราก็เหมือนปลาทองที่จ�ำไม่ได้แล้วเราก็
วนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อย่างเช่นถ้ามีกระแสใครโดน
บูลลี่อะไร แค่อยู่เฉย ๆ เงียบ ๆ อดทนแค่ไม่กี่วัน
เท่านั้น กระแสใหม่ก็จะมากลบจนหมด แล้วเราก็
จะบูลลี่คนใหม่ไปแบบนี้ทุก ๆ 3 วัน และก็ท�ำให้
แบรนด์พังทลาย อย่างเช่น Line Man เราชอบใช้
มาก Get, Grab มาแค่เพียง 10 บาท Line Man
ถึงกับอยู่ไม่ได้
3. AGE OF CHOICES จริง ๆ เราคิดผิดนะ
ที่มองว่าตัวเราเองฉลาด แต่จริง ๆ เราให้ข้อมูลของ
ตัวไปฟรี ๆ กับ Google, Facebook กลุ่มเหล่านี้
เราคิดว่าเราฉลาดนะใช้ของฟรีแต่ไม่ใช่เลย Lazada
ขาดทุนปีละพันล้านบาท Shopee เปิดมา ขาดทุน
ไป 4 พันล้านบาท JD เปิดมาให้เราซื้อของถูก ๆ ก็
ขาดทุนไป 500 - 1,000 ล้านบาท เขาท�ำไปเพื่อ
เดต้า ซึ่งในอนาคตอนาคตจะน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปท�ำ
โฆษณา และเขาก็จะไปเปิดธนาคารมาปล่อยเงินกู้
Facebook ก็เอาเดต้าไปท�ำกลยุทธ์แคมเปญ อีก
ธุรกิจก็เอาไปท�ำจนชนะเดต้า คือ Infotech and
biotech โลกเราเจริญมาด้วยสองอย่างนี้ เพราะ
ข้อมูลของท่านเอาไปท�ำซ�้ำ  ๆ จนเหล่าธุรกิจพวกนี้
รูว้ า่ จะกระตุน้ ความคิดของท่านได้อย่างไร แล้วต้อง
กระตุ้นเวลาไหน ที่ท�ำให้เรา React ซื้อหรือไม่ซื้อ

กดหรือไม่กด โลกทันกันหมด ซึ่งตัวเลือกเยอะมาก
ประเด็ น คื อ คนสั บ สนกั น ไปหมดจนไม่ ไ ด้
เทียบกันว่าสิง่ ไหนดี สิง่ ไหนไม่ดี เมือ่ ตอนทีธ่ นาคาร
ยกเลิกค่าธรรมเนียม เราก็รู้สึกว่าธนาคารน่ารัก
เอาใจใส่ลูกค้า ซึ่งก็มีบุคคลหนึ่งแอบบ่นว่า SE-ED
บัตรสมาชิกกดเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ตอ้ งเป็นบัตรขัน้ ต�ำ่
300 บาท แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันกับธนาคาร
แต่จริง ๆ มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ อย่างเราใช้บัตร
MK มันเป็น Digital ก็แค่ยนื่ โชว์บตั ร ส่วนลดได้แล้ว
เราก็รสู้ กึ ดีมาก ๆ แต่สมมติถา้ เราเอารถไปจอดหน้า
ร้าน B quick ก็จะได้ส่วนลด 10% แต่ถ้าเราลืมน�ำ
บัตรมาก็ใช้ไม่ได้ และเรารูส้ กึ ดีกบั MK อยู่ เราก็โมโห
B quick ดังนั้นก็จะน�ำมาเปรียบเทียบกันแล้ว และ
ยิ่งถ้าเขามีไลน์ตรงนั้น แล้วบริษัทท่าน 5 โมงเย็น
ไม่มใี ครรับโทรศัพท์แล้ว โกรธนะครับ แต่มนั ยังไม่มี
อะไรแทนเท่านั้นเอง consumer expresstation
จะเปลีย่ น สิง่ ทีจ่ ะถูกเพลนก็คอื The New Normal
เป็นเรื่องใหม่ จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก ใน
อดีตพ่อเราสอนเรามาแบบไหน เราก็จะสอนลูก
อย่างนั้น แต่พอเรามีสมาร์ตโฟนเข้ามา ก็จะมีอะไร
ที่ฟรีมากขึ้นถูกมากขึ้น เร็วมากขึ้น สะดวกมากขึ้น
ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ตรงนี้แหละครับคือการตอบสนองไม่ทัน
ของธุรกิจ ซึ่ง Construction มีแน่นอน ไม่ต้องพูด
ถึงการก่อสร้าง สมมติตัวอย่างว่าเราอยากได้บ้าน
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แต่เกิดการผิดพลาด ท�ำไม่เรียบร้อย ไม่ดี มีคนมา
เพลนแน่นอน ที่นี้ถามว่าใครที่จะมา ฟิวเพลน คน
ที่เข้าใจลูกค้า เวลาคนที่เขามองธุรกิจเดิม เขาไม่ได้
ให้เกียรติธุรกิจเดิมอีกต่อไปแล้ว คนที่ไม่สามารถ
service เขาได้ อย่างเช่น ธนาคาร บริษทั อะไรก็ตาม
ที่อยู่มานาน ๆ ไม่เหมือนเดิมแล้ว เพราะเกิดความ
ช้า/ห่วย/ไม่ทันโลก/ไม่เชื่อ/ไม่ตรง เพราะความคิด
ของคนเปลี่ยนเป็น exponential ซึ่งเทคโนโลยีไป
ไวกว่า Consumer สุด ๆ ซึ่ง Consumer ไม่ทัน
และเมื่อ Consumer ไปไว Business ก็ไม่ทัน จึง
ก่อให้เกิดปัญหา โดยเรา Construction จะ Suffer
กับราชการ นี่คือเพลนของเรา ซึ่งตอนนี้เกิดการ
Disrupt ไปหมด ก็เลยต้องมีคนที่ just start up
เริ่มไม่เหมือนเราแล้ว เราเริ่มเป็น seed ถ้าไม่ได้
ก�ำไร 6 เดือนเราก็ไม่ท�ำ  อาลีบาบาบอกว่าลงทุน                
ในเวลา 10 ปี 3 ปีแรกไม่มีรายได้ 3 ปีต่อมา มีราย
ได้แต่ขาดทุน อีก 4 ปีค่อยมาหาก�ำไรกัน ตัวอย่าง
เช่น แอปพลิเคชั่น Joox ฟังเพลงฟรี เพราะเมื่อมา
ท�ำธุรกิจทีเ่ มืองไทย เขาก็บอกทีมงานเลยว่า ท�ำแผน
ธุรกิจทีไ่ ม่ตอ้ งมีรายได้ ขอให้มี consumer engagement ขอให้ลูกค้ารักและผูกพันไปเรื่อย ๆ ให้มีคน
ฟังเพลง 10 ล้านคนใน 1 ปี ท�ำอะไรก็ได้ไม่ตอ้ งค�ำนึง
ถึงรายได้ แล้วเมื่อถึง 10 ล้านคนที่ฟังเพลง ค่อยมา
ประชุมหารือกันอีกทีว่าจะหารายได้อย่างไรต่อไป
ขัน้ ตอนนีเ้ ท่ากับกลับหัวหมดเลย เพราะเขาเริม่ จาก
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เพลน consumer engagement เอาเดต้าลูกค้า
มา แล้วก็ท�ำรายได้ ถามว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไร ก็
เพราะมีคนที่พร้อมจะเชื่อธุรกิจแบบนี้ และในตอน
นี้เกม Pokémon ก็มีผู้เข้าร่วมเล่นมากกว่า 100
ล้าน user แล้ว ภายใน 2 อาทิตย์ เขาก็รับเงิน
มหาศาล ทีท่ ำ� ให้คนได้ลองผิดลองถูก ให้เราไปเสิรช์                                           
ง่าย ๆ กับค�ำว่า รูปแบบ startup disruption ก็จะ
มีทกุ อุตสาหกรรมทีโ่ ดนแบบนีห้ มด เขาพยายามแก้
ซึ่งเขาเข้ามาท�ำให้ Better Faster Cheaper ซึ่งก็มี
คนท�ำธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างเยอะ และเหมือนจะดู
ปลอดภัยในประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงก็ยัง
ไม่ใช่ เพราะกฎหมายยังไม่ดีเท่าที่ควร คนที่เข้ามา
อยูก่ แ็ ล้วเจออะไรแบบนี้ ก็ตอ้ งย้ายออกอยูท่ อี่ นื่ ไซต์
ของประเทศก็ไม่ค่อยเหมาะ ขนาดกลางเกินไป เรา
ท� ำ มา 8 - 9 ปี มี ไ ม่ ถึ ง พั น ราย ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเกิดใหม่วันละ 16,000 พันราย นี่คือ
ขนาดทีค่ นละเรือ่ งกันเลย ดังนัน้ หุน่ ยนต์ทที่ ำ� น�ำ้ แข็ง
ท�ำบะหมี่ถึงเกิดขึ้นมาตลอดจนเต็มไปหมด พอเขา
ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะกลายเป็น Digital Giants
ซึ่งในแอปพลิเคชั่นเดียวที่เป็นของประเทศไทยนั่น
ก็คือ Application Mobile Banking เพราะว่า
รัฐบาลคุ้มครองอยู่ไม่ใช่ว่าเก่ง แต่นอกจากนั้น                     
ก็เป็น platform ของเขาหมด ทุกคนมี 40 - 50 ล้าน
กลุ ่ ม นี้ แ หละคื อ กลุ ่ ม ที่ มี เ ดต้ า New business
model และถามว่าเขาจะชนะเราเพราะอะไร เรา

จะเริม่ เข้าเพลนลูกค้าได้อย่างไร พูดถึงลูกน้องเราจะ
ดึง Talent เขาออกมาได้อย่างไร ผมว่าหัวใจด้าน
ต่อสู้ด้าน Disruption เราต้องมี reinvent ตัวเอง
ใหม่ โดยการซื้อเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ แต่เราจะท�ำ
อย่างไรในเมื่อเราไม่มีเงินเพียงพอ ก็ต้องเริ่มจากตัว
เองว่า เราจะเริ่ม Mindset in the brave new
world ได้เมื่อไหร่ อย่างไร
และผมจะขอพู ด ถึ ง บุ ค คลที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
Workpoint ‘คุณประภาส ชลศรานนท์’ กับข้อคิด
ใน Facebook ของเขาทีบ่ อกว่า ความส�ำเร็จมาจาก
การตัดสินใจที่ถูก อุตสาหกรรมที่คิดแบบนี้ถูกต้อง
แล้ว เพราะเราตัดสินใจถูกเราถึงส�ำเร็จ การตัดสินใจ
ทีถ่ กู มาจากประสบการณ์ แต่ประสบการณ์กม็ าจาก
การตัดสินใจที่ผิด เพราะเราท�ำผิดมาเราถึงถูก แต่
การตัดสินใจที่ผิดมาจากอะไร หลายท่านคงลืมไป
แล้ว ว่าตอนนัน้ เรามีความกล้า กล้าทีจ่ ะออกมาจาก
งานประจ�ำของเราเพื่อที่จะมาท�ำธุรกิจส่วนตัว พอ
เราท�ำธุรกิจที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไร เราก็จะ
จ�ำได้แค่ ความส�ำเร็จมาจากการตัดสินใจที่ถูก การ
ตัดสินใจทีถ่ กู มาจากประสบการณ์ แต่ถา้ เราบอกว่า
ประสบการณ์ตรงนีม้ นั ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะคนเปลีย่ น
ไปหมด เราจะลองผิดอีกครัง้ ได้อย่างไร เราจะให้คน
อืน่ ให้โอกาสทีผ่ ดิ ขึน้ มาได้อย่างไร อันนีค้ อื หัวใจหลัก
แล้วบุคคลที่ Start-up เขาท�ำงานกันแบบลองผิด
ลองถูก เขากล้าที่จะท�ำ กล้าที่จะลองไปเรื่อย ๆ หา
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ช่องโหว่ให้เจอแล้วแก้ปัญหาลูกค้าให้ได้ เราก็เริ่มมี
ความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่คนที่รู้เยอะที่สุด
คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม รู้จักลูกค้า รู้จักเทคนิค
รู้จัก Product รู้จักตลาด รู้จักทุกอย่าง แต่ก้าวข้าม
ไม่ได้ อย่างเช่น Product Nokia บอกเลยว่าเขาไม่
ได้โง่และไม่ได้จน ซึง่ โนเกียตอนทีผ่ มอยูโ่ ทรคมบอก
เลยว่า รวยมาก ฉลาดมาก เพราะว่ามีทกุ คนทีฉ่ ลาด
ทุกอย่างทีต่ อ้ งมีแต่กแ็ พ้ แต่ทำ� ไมเขาถึงก้าวข้ามผ่าน
ไม่ได้ ท�ำไม Dtac, True, AIS ไม่เป็นเจ้าของ Line,
WhatApp ทั้ง ๆ ที่เป็นได้ เพราะตอนนั้นบริษัท              
เขามีทุกอย่าง แต่ไม่ทันเพราะปัจจุบันนี้เขาคุยกัน
ผ่านโอเปอร์เรเตอร์แล้ว อย่างกรณีวง BNK48 ถ้า
เขาไปเสนอการท�ำศิลปินวงนี้ที่บริษัท Grammy,         
RS หรือค่ายเพลงอื่น ๆ โดยเล่าให้ฟังว่าในวงนี้จะมี
ศิลปินทั้งหมด 20 คน เราฟังก็ต้องตกใจ เพราะ
ขนาดวงที่มีศิลปิน 5 คน ยังจ�ำชื่อได้แค่คนเดียว     
แล้ววงนี้จะมีถึง 20 คน จะเป็นไปได้หรือ แล้วราย
ได้ของ BNK48 มาจาก CD ทั้ง ๆ ที่เขาไม่มีกันแล้ว
ในสมัยนี้ แถมยังมีการจับมือไม่กี่วินาทีแล้วเสียเงิน
ด้วย เป็นไปได้ย่างไรไม่มีทางแน่นอน เพราะความรู้
เดิ ม ได้ ฝ ั ง หั ว ไปแล้ ว ถามว่ า คุ ณ ‘ต้ อ ม จิ รั ฐ                      
บวรวัฒนะ’ ท�ำไมเขาถึงท�ำ ผมเองก็ไม่รู้ ดังนัน้ ความคิด
ทีเ่ ลวทีส่ ดุ คือความไม่รแู้ ละเราก็ไม่รอู้ กี เช่นกัน และ
ตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นการ์ตูน ซึบาสะ ที่เกี่ยวกับ
การเตะฟุตบอลที่เก่งมาก ๆ กระโดดเตะ 2 ขาได้
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ซึ่ง ลิโอเนล เมสซิ คริสเตียโน โรนัลโด เขาก็ได้รับ
แรงบั น ดาลใจมากจากการ์ ตู น เรื่ อ งนี้ เคล็ ด ลั บ                                      
ของการ์ตูนที่สร้างความฝันให้เด็กขนาดนี้คืออะไร
คนเขียนการ์ตูน ‘โยอิจิ ทาคาฮาชิ’ เตะบอลไม่เป็น
เลยไม่รู้ว่าการเตะขาพร้อมกันทั้งสองข้างนั้นท�ำไม่
ได้ นัน่ คือความผสมผสานของความไม่รนู้ นั่ เอง แล้ว
เราจะท�ำอย่างไร เราก็ตอ้ งพยายามหาสิง่ ทีเ่ ขาสนใจ
จะ Attach talent ใหม่ หรือท�ำงานอะไรก็ตามที่
ต้องพยายามจะเข้าใจ ซึง่ ตัวกลางก็คอื Relevance
มันมีสิ่งที่เรียกว่า Empathize คืออาวุธของยุคใหม่
ถ้ า จะพู ด ให้ เข้ า ใจคื อ ต้ อ งเข้ า ไปนั่ ง ในใจของ                                                  
ผู้บริโภคทุก ๆ คนให้ได้ก่อน อาทิ โรงละครเคแบงก์
สยามพิฆเนศ ที่สร้างขึ้นโดย บริษัท เวิร์คพอยท์                                                                   
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร
กสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยเขาสร้างโรง
ละครขึ้นมาแบบเข้าใจผู้หญิงมาก ๆ อย่างการ
ก่อสร้างเวลาเราท�ำจะสร้างอะไรจะต้องดูให้เท่ากัน
แต่ส�ำหรับการไปดูหนังดูละคร ผู้ชายเดินเข้าโรง
ละครปกติ ผูห้ ญิงยังต่อแถวเข้าคิวรอเข้าห้องน�ำ้ แถว
ยาวเหยียด เขาเลยเข้าใจตรงนี้เลยสร้างห้องน�้ำ             
ผู้หญิงให้ใหญ่กว่าผู้ชายเพราะเขาค�ำนวณแล้วว่า
เมื่อผู้หญิงและผู้ชายเข้าห้องน�้ำที่นี่ ไปเท่ากันออก
มาเท่ากัน สิ่งเหล่านี้วงการก่อสร้างสามารถท�ำได้
อยู่ที่ว่าเราจะนึกถึงคนใช้หรือไม่ และอีกตัวอย่าง
หนึ่งคือเครื่อง MRI เป็นเครื่องที่เด็กหลายคนต่าง
หวาดกลัว แต่คนสร้างเครื่องนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่ดี

หวังรักษาโรคเด็กให้หายแต่เด็กกลับมีปญ
ั หาทางจิต
เพราะกลัวเครื่อง MRI ท�ำให้ไม่กล้าเข้าไป คนสร้าง
เครื่องนี้ก็เสียใจ จึงคิดค้นวิธีใหม่ขึ้นมา โดยการน�ำ
นิทาน อย่างเช่นเรื่องโจรสลัด น�ำเด็กเข้ามานั่งใน
ห้องแล้วบอกว่าเขาเป็นปีเตอร์แพน ต้องหนีกัปตัน
ฮุก แล้วให้เขาอยู่ในห้อง 30 นาที โดยต้องหายใจ
เบา ๆ ไม่อย่างนั้นกัปตันฮุกจะได้ยิน แค่เพียงเท่านี้
โรคซึมเศร้าของเด็กก็หายไปจนหมด และยิ่งไปกว่า
นั้นสิ่งที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดเลยคือ เมื่อเด็ก
ออกมาจากห้องร้องขออยากกลับเข้าไปใหม่อกี รอบ
ทันที นี่คือวิธีการคิดแบบ design thinking เรื่อง
พวกนี้แหละที่ท�ำให้ต้องใช้เทคโนโลยี มันเป็นเรื่อง
Empathize ซึ่งเครื่องมือที่ส�ำคัญของ Empathize
คือเดินเยอะ ๆ ยิง่ เจ้านายเดินหาลูกน้อง คนเก่าเดิน
หาคนใหม่ ต่อสู้แรงโน้มถ่วง และเครื่องมืออีกอย่าง
หนึ่งคือการฟังเยอะ ๆ พูดน้อย ๆ
ขอเล่าเลยว่า ในหนึ่งวันทางเราต้องสู้กับ
ธนาคารอื่นเยอะมาก เราก็พยายามไปวาง QR
Code แบบ Static ที่ร้านค้าให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้
เป็น Main Bank เรา ตอนไปวางตามร้านค้าในช่วง
แรก ก็ยงั ไม่มอี ะไรคืบหน้า ท�ำโปรโมชัน่ ลูกค้าก็หาไม่
เจอ วิธีการที่ท�ำ Empathize ที่ดีที่สุดคือ ส่งคนไป
อยู่กับแม่ค้าให้ไปเรียนรู้เลยว่าแม่ค้าเขาคิดอะไร
แล้วกลับมานั่งประชุมกัน ผลสรุปคือ อย่างแรกเลย
ที่แม่ค้าจะท�ำตอนเปิดร้านคือการน�ำของไหว้ น�้ำ
แดง มาไหว้นางกวักหรือศาลในบริเวณนัน้ เพราะนี่
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คือเรื่องของความเชื่อ พอเรารับรู้ถึงตรงนี้ สิ่งที่เรา
อยากท�ำ สิง่ ทีเ่ ราอยากขาย นัน่ ก็คอื แม่มณี ธนาคาร
อื่น ๆ ก็มีแอบคุยกันบ้างว่าเอาตุ๊กตามาท�ำ  QR
CODE เพื่ออะไร เราก็ท�ำไปเรื่อย ๆ ไม่เรียกว่านาง
กวักแต่เราน�ำแม่มณีมาวางไว้ข้าง ๆ นางกวัก คนก็
นึกว่าเป็นนางกวัก สักพักก็เริ่มมีคนสงสัยแล้วว่าใช่
นางกวักหรือเปล่า คนก็เริม่ เชือ่ กันมากขึน้ ว่าพอเอา
ไปตั้งบนร้านค้าก็เริ่มขายดีขึ้น ก็เริ่มมีคนเอาไปวาง
เยอะขึ้น พอคนเชื่อมากขึ้นเรื่อย ๆ เขาก็ไม่กล้าคว�่ำ 
ตอนนี้ผมคิดว่าคนธรรมดาอย่างผมสามารถท�ำของ
แล้วคนเอาน�้ำแดงมาไหว้ถือว่าเยี่ยมสุด ๆ สิ่งที่
ส�ำคัญเลยคือเดต้าเมือ่ เราเข้าใจแล้วอย่างลึกซึง้ โดย
ดูเดต้าประกอบ เราจะเริ่มเห็นภาพใหม่ ๆ มากขึ้น
เราก็จะสรุปโดยการทีเ่ ราต้องเริม่ ผิด เริม่ เดิน เริม่ ฟัง
มากขึ้ น เริ่ ม สร้ า งความรู ้ ใ หม่ อั น นี้ ผ มว่ า เป็ น
ภูมคิ มุ้ กันทีจ่ ะเข้าสูย่ คุ ทีจ่ ะโดนอะไร Disrupt ก็ตาม
สิ่งนี้คือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
แล้วผมก็ชอบค�ำนีม้ าก HIPPO Highest Paid
Person’s Opinion ดังนั้น เวลาเรานั่งหัวโต๊ะก็ให้
เราคิดว่าเราอย่าเป็นฮิปโปโดยทีเ่ ราต้องหัดฟังคนอืน่
ด้วย เพราะว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดผมคิดว่า Change of
attitude การเปลี่ยนแปลง เราอยากเปลี่ยนทุก
อย่างเลยแต่เราไม่ค่อยอยากเปลี่ยนตัวเอง ดังนั้น
สรุปได้ว่า Disruption ต้องมีวัคซีนชั้นดีที่เรียกว่า
Empathize ครับ
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ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด

ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ กิ ติ พ งศ์ อุ ร พี พั ฒ นพงศ์
ประธานกรรมการบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่     
จ�ำกัด ได้กล่าวว่า หัวข้อในการบรรยายของงานครัง้
นี้คือ เเรื่อง ‘สูตรส�ำเร็จ ธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อ
การสืบทอดอย่างยั่งยืน’ โดยเล่าถึงปัญหาและ
สาเหตุทงั้ หมดของธุรกิจครอบครัวไทยว่าท�ำไมจึงไป
ไม่รอดในรุน่ ต่อไป โดยอ้างอิงจากหนังสือทีท่ า่ นเป็น
ผู้ได้เรียบเรียงเองทั้งหมด
ศาสตราจารย์พเิ ศษ กิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
ได้เริ่มกล่าวว่า “ทราบหรือไม่ว่าธุรกิจครอบครัวที่
เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นสิ้นสุดเร็วที่สุด หาก
เทียบกับธุรกิจอื่น ๆ และที่ส�ำคัญมีการสืบทอด
กิจการเกินสามรุน่ น้อยมาก ก่อนอืน่ ผมขอน�ำข้อมูล
ของธุรกิจก่อสร้างทั้งหมด อาทิ ธุรกิจขายอุปกรณ์
ก่ อ สร้ า ง ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาให้ดกู อ่ น โดยจากธุรกิจเหล่านีจ้ าก
จ�ำนวนทัง้ หมดราว 1 ล้านราย ในปี พ.ศ. 2550 หาย
ไปจากท้องตลาดราว 28% และล่าสุดปี พ.ศ. 2559
หายไปราว 30%

ส�ำหรับในประเทศไทย การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัว โดยอ้างอิงจากหนังสือของผม มีอัตรา
ความล้มเหลวสูงถึง 70% และในรุ่นที่สามมีอัตรา
การอยู ่ ร อดเพี ย ง 12% จากการส� ำ รวจธุ ร กิ จ
ครอบครัวราว 3,000 ราย ซึ่งหากเทียบกับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ถือว่ามีความแตกต่างกัน
สาเหตุหลักที่ท�ำให้ธุรกิจล้มเหลว
อันดับแรกคือ การขาดการสื่อสาร กล่าวคือ
ไม่ มี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างคนทั้งสองรุ่น คิดเป็นตัวเลขก็จะอยู่ที่ราว
60% อันดับที่สอง ไม่มีการวางแผนในการสืบทอด
กิจการที่ดี ยกตัวอย่าง หลายครอบครัวมีแนวคิดใน
การบังคับลูกให้เรียนในสาขาทีเ่ กีย่ วกับวิศวกร และ
เมื่อเรียนจบก็ให้มาท�ำงานในองค์กรที่ครอบครัว
สร้างไว้ ซึ่งตรงนี้เป็นการวางแผนที่ผดิ เนือ่ งจากลูก
อาจจะไม่ได้อยากเรียนในสาขาวิชาเหล่านีก้ ไ็ ด้ หรือ
อาจจะไม่อยากท�ำธุรกิจของครอบครัว จึงเป็นผลที่
จะท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างยากล�ำบาก คิดเป็น
ตัวเลขราว 25% และในอันดับทีส่ าม คือองค์กร ไม่มี
จุดมุ่งหมายหรือพันธกิจ คิดเป็น 12% และสุดท้าย
เกิดขึ้นจากความบกพร่องของที่ปรึกษา คิดเป็น
จ�ำนวน 3% ด้วยกัน

37

สิ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้ แม้เวลาจะเปลี่ยน
ไปแต่ข้อมูลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก กล่าวคือ
ทางบริษทั ของผมออกไปท�ำการส�ำรวจกลุม่ ตัวอย่าง
เมื่อใด ผลที่ออกมาก็ใกล้เคียงกันทั้งสิ้น ธุรกิจของ
ท่านที่เป็นรุ่นสองมี 30% รุ่นสาม 12% และรุ่นที่สี่
เหลือเพียง 3% เท่านั้น ซึ่งธุรกิจก่อสร้างไทยหลาย
รายก็ได้รับผลกระทบจากพิษเศรฐกิจ เมื่อ พ.ศ.
2540 แต่ก็สามารถฟื้นคืนมาได้ ซึ่งในหลายธุรกิจที่
ยังอยู่รอดนั้น มาจากความสามารถไม่ใช่ทายาท ก็
สืบต่อธุรกิจได้
ต่อมาธุรกิจครอบครัว ใครที่จะบอกข้อมูล
ของเรา ก็จะต้องเริม่ จาก generation ที่ 1 เริม่ สร้าง
ธุรกิจ สร้างบริษัท เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีบริษัทลูก
จ�ำนวนมาก เราจึงมีขอ้ มูลมาให้ทา่ นดูวา่ มีบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์อยู่ 43 บริษัท ที่เป็นรับเหมา
ก่ อ สร้ า งและเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ส่ ว นใหญ่                                                  
จะสิ้นสุดการด�ำเนินงานแค่รุ่นที่ 2 โดยร้อยละ 6
ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นทั้ ง หมดเป็ น ธุ ร กิ จ                                                
รับเหมาก่อสร้างอยู่คิดเป็น 22 บริษัท และที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจ�ำนวน 3 บริษัท
RITTA, SANGFAH GROUP, SIPHYA ดังนั้นจะ
มีธรุ กิจก่อสร้างไทยทีร่ อดอยูไ่ ด้กรี่ นุ่ โดยบริษทั ทีเ่ ก่า
ทีส่ ดุ คือ Christiani & Nielsen เปลีย่ นเจ้าของมา
แล้วสามราย ส่วนบริษทั อืน่ ๆ มีอายุดงั นี้ อิตาเลียน
ไทย 60 ปี ซิโน-ไทยเหลือ 57 ปี สีพระยาก่อสร้าง
55 ปี แสงฟ้าก่อสร้าง 52 ปี ช.การช่าง 47 ปี                          
ซีฟโก้ 45 ปี เอสทีพี แอนด์ โอ 44 ปี ฯลฯ เฉลี่ยแล้ว
เด็กสุด 22 ปี โดยเฉลี่ยต่อหนึ่งรุ่นคือ 50 ปี ถ้าถามว่า
มีบริษทั ไหนทีเ่ กิน 100 ปีหรือไม่ ค�ำตอบคือมีแต่ไม่มาก
ความท้าทายของ
ธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้าง
1. ความต้องการจ้างแรงงานเพิม่ สูง อัตราค่า
จ้างปรับตัวสูงขึ้น ทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
2. ผูร้ บั เหมาต่างชาติเข้าร่วมประมูลโครงการ
ภาครัฐและเดินหน้าตัดราคากันเอง
3. การขาดแหล่ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของ                      
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
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4. Macro prudential (การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม) ส�ำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
5. การปรับปรุงและบังคับใช้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง “พ.ร.บการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” “พ.ร.บ.วินัยการเงินการ
คลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561”
ทำ�ไมธุรกิจก่อสร้างจึงล้มเหลว?
1. ไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
2. ขยายธุรกิจเร็วเกินไป ทั้งที่ยังขาดความ
พร้อม เช่น รับงานมากเกินไป รับงานใหญ่เกินไป
ขยายงานไปยังพื้นที่ที่ขาดความช�ำนาญ
3. เลือกรับโครงการที่ไม่สร้างผลก�ำไรและ         
ล้มเหลวในการบริหารจัดการโครงการ
4. ไม่สามารถรักษาระดับต้นทุนที่เหมาะสม
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเกินความจ�ำเป็นท�ำให้ขาด
สภาพคล่อง
5. อัตราการลาออกสูงแรงงานขาดความ
ช�ำนาญ
6. ขาดการวางแผนสืบทอดธุรกิจ
7. ขาดการวางแผนทางธุรกิจเป้าหมายและ
กลยุทธ์ไม่ชัดเจน
ซึ่ ง ต้ อ งบอกเลยว่ า หนังสือของผมใช้เวลา
เขียนเรียบเรียงมาเป็นเวลา 15 ปี อาจจะไม่ได้เขียน
เหมือนนักเขียนมืออาชีพแต่เขียนจากประสบการณ์
จริง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจครอบครัว

ปัญหาของทั้งหมดเกิดจากอะไร
1. ขาดการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
และการถือหุ้นที่ดี (ท่านต้องดูว่าตอนนี้ท่านมีธุรกิจ
ก่อสร้างอยู่กี่บริษัท ธุรกิจที่รับเหมาทุกอย่างปนกัน
ไปหมด พอมันล้มล้มเลยนะครับ แทนที่ธุรกิจอัน
ไหนไม่ ดี ก็ ป ล่ อ ยมั น ล้ ม ได้ หรื อ ขายไป ฉะนั้ น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้นส�ำคัญมาก ซึ่งจะรวมถึงการ
เข้าหาผู้ลงทุนและการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การจั ด โครงสร้ า งที่ ดี พ ร้ อ มรั บ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
มาก)
2. เอกสารทางกฎหมายไม่ครบถ้วน พินยั กรรม
ธรรมนูญครอบครัว ข้อบังคับฯ และสัญญาผูถ้ อื หุน้ (ซึง่
เวลามี ข ้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ธรรมนู ญ ครอบครั ว
พินัยกรรม ผูกพี่น้องด้วยกันให้ท�ำงานด้วยกัน ไม่มี
ใครอยากท�ำหรอกครับ ผมพูดเสมอว่าพี่น้อง 5 คน
แยกกันท�ำมี 5 นิ้ว การมีหนึ่งมือ 5 นิ้ว ถ้านิ้วหนึ่ง
หักนิ้วอื่นก็ยังท�ำงานได้ แต่ถ้าคุณบอกว่ามีอยู่ 500
ล้าน แบ่งกันไปเลยคนละร้อยล้าน ถ้ามันล้มก็ล้ม
หมด ไม่มีใครช่วยใครได้ และ 500 ล้านบาท นั้น
สามารถช่วย Multiple ได้ ผมถึงเชือ่ ในการท�ำธุรกิจ
ร่วมกันแต่ต้องมีกติกา)
3. ขาดกลไกการจัดสรรผลประโยชน์หรือ
ความเป็นเจ้าของธุรกิจ (ธุรกิจครอบครัวไทยส่วน
ใหญ่ กินกงสี ไม่จ่ายโบนัส เบิกไป - มาจนละเทะไป
หมดแบบนี้ไม่ได้ก�ำไรจ่ายปันผล ท�ำก�ำไรให้ถูกต้อง
คนท�ำงานต้องได้โบนัสเยอะ นีค่ อื กลไกของเรือ่ งผล
ประโยชน์)
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4. ขาดการสื่อสารของสมาชิกในครอบครัว
(สมมติว่ามีวาจาดีทุกอย่างเหมือนที่คุณธนากล่าว
ว่ามีคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าอยากให้พ่อได้มาฟัง
จังเลย อีกคนก็บอกอยากให้ลูกมาฟัง สรุปใครต้อง
เปลีย่ นตัวเองกันแน่นคี่ อื ตัวอย่างเพราะไม่เคยได้คยุ
กัน ต้องท�ำอย่างไรให้เกิดการสือ่ สารทีด่ ี นัน่ ก็คอื การ
ฟัง ต้องเป็นนักฟังที่ดี และอีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญคือ
เวลาท�ำงานด้วยกันระหว่างพ่อและลูก ยิ่งเห็นว่า
เป็นลูกก็ยิ่งใช้ค�ำสั่ง เพราะการไม่ปล่อยวาง จึงต้อง
แยกประเด็นธุรกิจและธุรกิจครอบครัว)
5. ขาดแนวคิดในการแยกประเด็นทางธุรกิจ
และประเด็นทางครอบครัว (คนที่ต้องท�ำเยอะที่สุด
คือคุณพ่อคุณแม่)
6. ขาดการวางแผนสืบทอดธุรกิจและการ
เลือกผู้น�ำรุ่นต่อไป
7. ขาดนโยบายการจ้างงานของสมาชิกใน
ครอบครัว (ซึ่งไม่ค่อยอยากมีใครเข้ามาท�ำ)
8. ขาดมื อ อาชี พ กรรมการอิ ส ระ(อาชี พ
ก่อสร้างผมจะต้องมีนายช่าง มีวศิ วะกร เป็นนายช่าง
คู่บุญของครอบครัวของเรา ลูกหลานไม่อยากท�ำก็
หาคนนอกมาท�ำได้)
9. ไม่มีมาตรการลดความเสี่ยง การหย่าร้าง
การตาย ความไม่ไว้วางใจ ขาดความสนใจ และความ
ตกต�ำ่ ของธุรกิจ (เรือ่ งความตายคนมักจะคิดว่า เรายัง
ไม่ตายในเร็ววัน จริง ๆ แล้ว ควรที่จะคิดว่าต้องเริ่ม
ส่งหุน้ ให้ใครต่อ ท�ำอะไรให้เรียบร้อย เรือ่ งความไว้ใจ
จากประสบการณ์ผม ผมคิดว่าธุรกิจการก่อสร้างสิง่
ที่มีปัญหาที่สุดคือภาษี เพราะฉะนั้นผมขอแนะน�ำ
ว่าการท�ำอะไรก็ตามควรเสียภาษีให้ถูกต้อง)
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6 Cs ที่สำ�คัญของธุรกิจครอบครัว
Compensation (จัดสรรอย่างเท่าเทียม
อันนีร้ นุ่ พ่อต้องเป็นคนเริม่ นะครับ บอกด้วยว่าอยาก
ท�ำอะไร ปันผล ผลตอบแทน ต้องเขียนให้ชัด แล้ว
แต่อารมณ์ไม่ได้ ต้องก�ำหนด KPI ไว้ ว่าจะให้ใคร
อย่างไร ใครที่ท�ำต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมอ)
Corporate Structure (โครงสร้างส�ำคัญ
ที่สุดมีที่ดินโรงแรมอยากท�ำอะพาร์ตเมนต์แยกไป
อย่าท�ำรวมกันให้แยกออกไปแต่กงสีคือเจ้าของ มี
ข้อบังคับที่เขียนดีไซน์เฉพาะของเรา พี่น้องถือหุ้น
ทุกคนก็ตอ้ งมีสทิ ธิม์ เี สียงเข้าไปในบอร์ด ไม่ใช่วา่ ใคร
ถือหุ้นเยอะที่สุดจะใหญ่สุด ไม่จริง ทุกคนมีสิทธิ์ใน
บอร์ด เขียนสิทธิใ์ ห้ครอบคลุม การขายหุน้ ก็อย่าขาย
คนนอกต้องขายกันเอง ต้องคุยกันเรื่องสวัสดิการ
ภายในให้เรียบร้อย ท�ำพินัยกรรมให้เรียบร้อย ถ้า
ท่านท�ำไม่ดี ถือหุ้นผิดคิดจนตัวตาย อยู่ ๆ ท่านต้อง
ขายหุ้นไป ถือหุ้นโดยคนธรรมดาเสีย 35 % ถือหุ้น
โดยบริษทั เสีย 20 % ขายหุน้ ให้ตา่ งประเทศอาจจะ
0-15% ไม่มีใครรู้เลย ดังนั้น ต้องเตรียมโครงสร้าง
ให้พร้อม ไม่ว่าจะเพื่อเข้าสู่ตลาด เพื่อครอบครัว
ก็ตาม เพราะคนไทยจะให้ความสนใจเรือ่ งนีน้ อ้ ยไป
หน่ อ ย ธุ ร กิ จ ไหนก็ ต ามต้ อ งมี โ ครงสร้ า งที่ ดี
โครงสร้างดีมีชัยไปกว่าครึ่ง)
Compensation (Fair & Equal 1. ควร
จัดสรรอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 2. ควรมี
นโยบายในการจัดสรรอย่างชัดเจนเป็นเอกสาร เพือ่
ป้องกันความขัดแย้ง)
Communication (การสื่อสาร พบปะพูด
คุย ร่วมลดความขัดแย้ง ทีอ่ าจเกิดจากปัญหาความ

แตกต่างของสมาชิกครอบครัวแต่ละรุ่น Gen me
16% ไม่ อ ยากท� ำ งานเพราะรุ ่ น ที่ แ ล้ ว ท� ำ เอาไว้
เรียบร้อยแล้ว Gen y 28 % ท�ำงานก็ได้ไม่ท�ำก็ได้
Gen x ท�ำงานแล้วมีเวลาพัก Baby boomers 22 %
ท�ำงานหนักเพือ่ อยูร่ อด ซึง่ คน 4 กลุม่ นีม้ กั จะไม่ฟงั กัน
และก็เป็นสังคมก้มหน้า แต่การสื่อสารส�ำคัญมาก
ถ้าเรามีปัญหาอะไรควรจะช่วยกันแก้ ช่วยกันคิด)
Conflict Resolution (กระบวนการการ
ระงับข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว การท�ำธุรกิจย่อมต้องมีการ Conflict อยู่
ด้วยกันตลอดเวลา เช่น เราต้องมีกระบวนการไกล่
เกลี่ย ประนีประนอมการซื้อ-ขายหุ้น มีการระบุไว้
ในเอกสารกฎหมาย)
Care & Compassion (ข้อนีค้ อื ดีทสี่ ดุ เป็น
ความเอื้ออาทรและความกรุณา เห็นใจระหว่าง
ทายาทในครอบครัว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมี
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
และสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสังคม
Philanthropy)
Change (เราไม่สารถเปลี่ยนอะไรได้เลย
นอกจากความคิดเราและไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่น
ต้องเปลี่ยนที่เราเท่านั้น แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1.
Change of Laws and Regulations 2. Change
of Thinking 3. Change of Business Environments 4. Change of Actions)
และที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดคือ 6 CS ที่
ส�ำคัญที่สุดของธุรกิจครอบครัวนั่นเอง
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ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นรุ่นเก่ามักไม่ค่อยปล่อย
วาง เพราะว่าเขาเป็นผู้สร้าง และถึงแม้ว่าผู้ใหญ่
หลายท่านจะเริ่มปล่อยแล้ว แต่ไม่ใช่การที่จะให้รุ่น
ลูกเข้ามาดําเนินงานได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ใหญ่มี
ประสบการณ์มาแล้วในการลองผิดลองถูก ถึงท�ำให้
ตัดสินใจถูก ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งสองรุ่นต้องคุยกัน
ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า การเข้าตลาด
ทุนเป็นการท�ำให้ธุรกิจมีโอกาสอยู่รอดสูง โดยสิ่ง
แรกที่ต้องท�ำให้ถูกต้องคือบัญชี ผมยกตัวอย่างว่า
เจ้าของธุรกิจมีบริษทั อยู่ 5 แห่งโดยทีม่ คี วามช�ำนาญ
แตกต่างกัน รายได้ในแต่ละบริษัทของคุณอาจไม่
แน่นอน แล้วท�ำไมถึงไม่รวมมูลค่าเข้าไป
ต่อมามีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยากน�ำธุรกิจเข้า
ตลาดหลักทรัพย์เยอะมาก ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง
100-200 ล้าน ผมก็ถามว่าท�ำไมถึงไม่รวมมาหลาย ๆ
บริษทั เลยทีเดียวเพราะกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
ได้เป็นสิง่ ทีย่ ากมาก โดยที H
่ olding ถือหุน้ อยู่ 75%
ครอบครัวถืออยู่ 25% ช�ำนาญอะไรก็รวมศูนย์กัน
ถ้าเราไม่เปลีย่ นวิธคี ดิ ถ้ายังติดความคิดทีว่ า่ เราสร้าง
มาเราต้องเก็บใช้ชอื่ นีไ้ ป 100 ปี เป็นไปไม่ได้แน่นอน
ความเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นเร็วมาก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือคุณ
ต้องมีโครงสร้างทีด่ ี เพราะโครงสร้างจะพร้อมกับทุก
อย่าง และสุดท้าย ผมเชื่อว่าธุรกิจครอบครัวจ�ำเป็น
จะต้องมีคนรุน่ ใหม่เข้ามาช่วยผลักดันเนือ่ งจากพวก
เขาเหล่านี้ก็จะมีมุมมองใหม่ ๆ ในการท�ำงาน และ
อาจส่งผลให้ธรุ กิจครอบครัวของท่านอยูเ่ กินสามรุน่
หรืออยู่ได้เกิน 100 ปีแน่นอน
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INTERMAT ASEAN 2019
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
INTERMAT ASEAN 2019 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสรพงษ์
ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในพิธีเปิด

TEMCA FORUM
นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน TEMCA
FORUM ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา พร้อมกันนี้ได้เข้า
ร่วมประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เรือ่ ง BIM Technology In future
ที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย

การประชุม ACF ครัง้ ที่ 48
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ACF ครั้งที่ 48 ณ INYA Putri Bali เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ที่เข้าร่วมประชุมมี                 
4 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช อุปนายก                   
นายธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการ นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข และ
นางสาววิภาวี จิรงั บุญกุล กรรมการบริหาร จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 12 - 14
กันยายน 2562
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ น�ำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ ดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับต�ำแหน่ง
พร้อมกันนีไ้ ด้รว่ มหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบการ
ก่อสร้างด้วย
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พิธีเปิดงาน
“Future Construction 2019 : BUILT TO LAST”
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Future Construction 2019 : BUILT
TO LAST” จัดขึ้นโดย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
โอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตัง้ สมาคมฯ อันเป็นกิจกรรมทีถ่ อื เป็นการรวมก�ำลัง
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 90 ปี เพื่อมุ่ง
หวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างให้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
โดยภายในงาน ได้จัดให้มีงานเสวนา “Future Construction 2019 : BUILT
TO LAST” ซึง่ สมาคมฯ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณไผท กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด ร่วมแลกเปลี่ยน
ผดุงถิ่น ประธานบริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ�ำกัด คุณธนา เธียรอัจฉริยะ                       วิสยั ทัศน์เกีย่ วกับอนาคตของวงการก่อสร้างไทย มีผเู้ ข้าร่วมรับฟังเป็น
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ งานการตลาด ธนาคารไทย ตัวแทนจากบริษัทก่อสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 ท่าน
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธาน จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ
ประกาศเจตนารมณ์ระหว่างสมาคมฯ และองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ป ระกาศ
เจตนารมณ์ตั้งมั่นที่จะร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและพันธมิตร ในการ
สนับสนุนช่วยเหลือบุตรหลานแรงงานก่อสร้าง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใน
งานฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีคุณ
ลิซ่า งามตระกูลพานิช อุปนายกสมาคม และ Mr.Thomas Davin, Representative UNICEF Thailand เป็นผู้แทนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยทั้ง
สองหน่วยงานมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันทีจ่ ะให้บตุ รหลานแรงงานก่อสร้างทัว่ ประเทศ
จะเข้าถึงสิทธิ์ของตนและทุกบริการทางสังคมที่เหมาะสม ตั้งแต่เรื่องการป้องกัน
คุ้มครองเด็ก การเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียน และเรื่องการดูแลสุขภาพ
งานกาล่าดินเนอร์ฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ค�ำ่ วันที่ 26 กันยายน 2562 นายอนุทนิ ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน                 
กาล่าดินเนอร์ ฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้ง
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ พร้ อ มด้ ว ย นายวารุ จ ศิ ริ วั ฒ น์                    
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
ร่วมด้วยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณอภิชาติ
จูตระกูล ประธานอ�ำนวยการ บริษัท แสนสิริ
จ� ำ กั ด (มหาชน) คุ ณ ณั ฐ ศั ก ดิ์ โรจนพิ เชฐ                     
ผู ้ อ� ำ นวยการที่ ป รึ ก ษาธุ ร กิ จ เคพี เ อ็ ม จี

ประเทศไทย และ คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด มาร่ ว มแลกเปลี่ ย น                    
วิสยั ทัศน์เกีย่ วกับอนาคตของวงการก่อสร้างไทย
โดยภายในงาน สมาคมฯ ยังได้รบั เกียรติจาก
อดีตนายกสมาคม แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน
รัฐและเอกชน สมาชิกผู้ประกอบการก่อสร้าง
และบริษทั พันธมิตร กว่า 500 ท่าน เข้าร่วมแสดง
ความยินดี จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
แบงค็อก ถนนวิทยุ
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

ซิโน-ไทย

มุงมั
่ น่ รังสรรค์ผลงานก่อสร า้ งระดับมาตรฐานสากล
m e m b e r ta l k
ก้าวเข้าสูป
่ ท
ี ี่ 58 บริษท
ั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน
่
จำ�กัด (มหาชน) (STECON) ในการดำ�เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศผ่ า นผลงานการก่ อ สร้ า ง
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ส่งมอบให้แก่เจ้าของงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน และด้วยประสบการณ์และการบริหารงานอย่างมืออาชีพของ
ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก
ๆ ด้าน จึงทำ�ให้ทุกผลงานการก่อสร้างล้วนแต่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

คุณภาคภูมิ ศรีช�ำนิ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (STECON)
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จากผู้รับเหมารายเล็กสู่บริษัทระดับ
แนวหน้าของประเทศ
คุณภาคภูมิ ศรีช�ำนิ กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) (STECON) กล่าวถึงภาพรวมและ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ว่า บริษทั ซิโน-ไทย เอ็น
จีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
(STECON) เป็นบริษัทก่อสร้างระดับแนวหน้าของ
ประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505
ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท ทั้ง
โครงการของภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างที่หลากหลาย
แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ งานก่อสร้างด้านระบบ
สาธารณูปโภค งานก่อสร้างด้านอาคาร งานก่อสร้าง
ด้านพลังงาน งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม และ
งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบระบายน�้ำ 
ระบบน�้ำประปา ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
“ซิโน-ไทยเติบโตขึ้นจากบริษัทก่อสร้างเล็ก
ๆ ด้วยรากฐานที่มั่นคง และยังคงเติบโตต่อเนื่อง
โดยมีผลงานการก่อสร้างมากมาย ก่อเกิดเป็นจุด
แข็ ง หรื อ จุ ด เด่ น ของซิ โ น-ไทย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ประสบการณ์ ใ นงานก่ อ สร้ า งทุ ก ประเภท ผล
งานการก่อสร้างอันเป็นทีย่ อมรับในวงการ บุคลากร
ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ฐานะการเงิ น ที่
แข็งแกร่งโดยไม่มีหนี้สินทางการเงิน ซึ่งท�ำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นจากลูกค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ซิโน-ไทยเป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทแรก
ของประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 ณ ไตรมาสที่ 1
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ปี พ.ศ. 2562 มีทุนจดทะเบียน 1,525 ล้านบาท
สินทรัพย์ 47,406 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น
11,825 ล้านบาท มีจำ� นวนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 16,000
ราย ในปี พ.ศ. 2561 มีรายได้ 28,000 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ 1,616 ล้านบาท
ตลอดระยะเวลา 58 ปีที่ผ่านมา ซิโน-ไทยได้
สร้างสรรค์ผลงานโครงการก่อสร้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็น
จ�ำนวนมากหลากหลายประเภทที่สร้างชื่อเสียงให้
แก่บริษัท อาทิ รถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน�้ำเงิน
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ สะพานพระราม 3
สะพานภู มิ พ ล อาคารศู น ย์ ร าชการแจ้ ง วั ฒ นะ
อาคารศาลฎี ก า อาคารศาลปกครอง อาคาร
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ซ่อมเครื่องบินของ
การบินไทย สนามฟุตบอลช้างอารีนา อาคารใหม่
ของโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย โรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี โรงกลั่นน�้ำมันไทย
ออยล์ โรงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่ โรงงานปิโตรเคมีในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น โดยที่ผลงานการ
ก่อสร้างในอดีตได้รับความน่าเชื่อถือให้แก่เจ้าของ
งานและสามารถต่อยอดไปสู่การได้รับงานก่อสร้าง
ในโครงการใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันซิโน-ไทยมีมูลค่างานก่อสร้างในมือ
(Backlog Order) ประมาณ 100,000 ล้านบาท
ซึ่งสามารถรองรับการท�ำงานและรับรู้รายได้อย่าง
ต่อเนื่องไปอีก 3-4 ปีข้างหน้า มีโครงการก่อสร้างที่
ก�ำลังด�ำเนินงาน อาทิ รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้า
สายสีเหลือง รถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันออก (สัญญาที่
1, 3, 5) สายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่คูคต (สัญญาที่ 3) รถไฟทางคู่ (ช่วงประจวบคีรขี นั ธ์ชุมพร สัญญาที่ 2) รถไฟทางคู่ (ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สั ญ ญาที่ 2) ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
(บางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา) อุโมงค์ระบายน�ำ้
จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา โรงไฟฟ้า
ศรีราชา โรงไฟฟ้าปลวกแดง โรงไฟฟ้าจะนะกรีน
อาคารกระทรวงการคลัง อาคารส�ำนักงบประมาณ
อาคารส�ำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรี ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
จะมีการใช้แรงงานและเครือ่ งจักรทีแ่ ตกต่างกันโดย
ขึ้นอยู่กับประเภทของงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันเรามี
แรงงานทัง้ คนไทยและคนต่างชาติประมาณ 12,000
คนกระจายอยูต่ ามหน่วยงานก่อสร้าง ทัง้ นี้ หากเป็น

งานก่อสร้างรถไฟฟ้าก็จะมีการใช้จ�ำนวนแรงงาน
น้อยกว่าการก่อสร้างงานอาคาร แต่ขณะเดียวกัน
จะมีการใช้เ ครื่องจัก รและอุปกรณ์มากกว่างาน
อาคาร โดยการด�ำเนินงานของเราได้มีการวางแผน
การใช้งานและเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้
เหมาะสมและเพียงพอต่องานในแต่ละประเภท
ในแต่ละช่วงเวลา ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้วางไว้
ล่วงหน้า พร้อมกับการควบคุมต้นทุนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี”
ต่อยอดจากการก่อสร้างสู่การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
คุณภาคภูมิ กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
ว่า ขณะนี้ ซิโน-ไทย ได้มีการพิจารณาหาแนวทาง
ในการที่จะมีรายได้ประจ�ำ  หรือ Recurring  
Income  ที่ ไ ม่ ต ้ อ งหวั ง พึ่ ง จากการประมู ล หรื อ   
เจรจาเสนอราคาอย่างเดียว โดยแนวทางที่บริษัท
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พิจารณาในตอนนี้ก็คือการ diversify แหล่งที่มา
ของรายได้เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น การเข้า ร่วมลงทุน               
งานสัมปทานเพื่อจะมีรายได้จากงานก่อสร้างของ
งานสัมปทาน อีกทางหนึ่งมองหาจังหวะที่ดีในการ
ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบส�ำนักงาน
ให้เช่า
“ซิโน-ไทย มีธุร กิจหลัก คือการรับเหมา
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่าเราท�ำได้ดีมา
โดยตลอด ดังนั้น กลยุทธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง
3-5 ปี เรายังคงมุ่งเน้นในสิ่งที่เราถนัดนั่นคือธุรกิจ
ก่อสร้าง จึงได้เข้าร่วมลงทุนงานสัมปทานโครงการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้า
สายสี เ หลื อ ง อี ก ทั้ ง เราก� ำ ลั ง เข้ า ประมู ล งาน
สัมปทานโครงการมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง
สนามบินอู่ตะเภาซึ่งก�ำลังรอการประกาศผล
นอกจากการมุ่งเน้นธุรกิจหลักอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างแล้ว ขณะนี้เรามองหาช่องทางในการสร้าง

รูปภาพการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
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รูปภาพการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

รายได้ประจ�ำ หรือ recurring income ทีไ่ ม่ตอ้ ง
หวังพึ่งจากการประมูลหรือเจรจาเสนอราคาอย่าง
เดียวบ้าง โดยแนวทางที่บริษัทพิจารณาในตอนนี้ก็
คือการ diversify แหล่งที่มาของรายได้เพิ่มจึงได้
ซื้อที่ดินย่านที่มีศักยภาพอย่างโครงการหมอชิต
แลนด์ เพือ่ น�ำมาพัฒนาส�ำนักงานให้เช่า โดยปัจจุบนั
รู ป แบบของส� ำ นั ก งานให้ เช่ า ได้ มี ก ารออกแบบ
ก่อสร้างมีความก้าวหน้า 90% อยู่ระหว่างการจัด
ท� ำ รายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เพื่อขออนุญาตด�ำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะ
ได้รับอนุญาตภายในปีนี้ และเมื่อได้รับการอนุญาต
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจะเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างทันที”
ผู ้ รั บ เหมาไทยมี ศั ก ยภาพสามารถ
แข่งขันกับต่างชาติได้
คุ ณ ภาคภู มิ ได้ ก ล่ า วถึ ง ทิ ศ ทางและการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมก่อสร้างว่า รัฐบาลมีการ
เร่งรัดผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานจ�ำนวน
มาก โดยบางโครงการรัฐบาลมีการเชิญชวนนัก
ลงทุ น ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศเข้ า มาลงทุ น
โครงการในรูปแบบของรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน จึง
ท�ำให้เป็นทีส่ นใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก อีกทัง้
ยังได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้าร่วมในการยื่น
เสนอราคาโครงการของภาครัฐ จึงท�ำให้ขณะนี้มีผู้
ประกอบการก่อสร้างจากต่างชาติเข้ามาประมูล
โครงการก่อสร้างของภาครัฐแข่งขันกับผู้ประกอบ
การไทย ซึง่ ศักยภาพของคนไทยกับต่างชาติทเี่ ข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทยไม่ได้ต่างกัน แม้ว่าต่างชาติ

อาจจะได้เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ในเรื่อง
ของกฎหมายข้อจ�ำกัดกฎระเบียบต่าง ๆ ของไทย
ยังมีสว่ นช่วยให้ผรู้ บั เหมาไทยมีความได้เปรียบผูร้ บั
เหมาต่างชาติ ขณะเดียวกันต่างชาติอาจจะมีการ
ยอมรับงานที่ไม่มีก�ำไร ยื่นเสนองานในราคาถูก
ท�ำให้การประมูลงานที่ได้มาอาจมีราคาไม่ดีนัก
“ระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลคสช.
ภายใต้การน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดผลักดันแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศไทย
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยใน
ระยะยาว และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยก�ำหนดให้มีการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่จ�ำนวนมากที่มีการลงทุนหลาย
แสนล้านบาท ท�ำให้มีโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
ออกมาประมูลอย่างต่อเนือ่ งในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา
จากการทีพ่ ลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับ
มาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ท�ำให้ภาคเอกชน
เชื่อมั่นได้ว่าโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลชุดที่แล้ว
คงจะได้รบั การสานต่อจากรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็น
รูปธรรม โดยที่รัฐบาลจะยังคงใช้นโยบายเชิญชวน
นั ก ลงทุ น ไทยและต่ า งประเทศมาร่ ว มลงทุ น ใน
โครงการขนาดใหญ่ ใ นรู ป แบบรั ฐ ร่ ว มลงทุ น กั บ
เอกชน (Public Private Partnership: PPP)
ซึง่ จะท�ำให้โครงการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตจะยัง
คงเป็นที่สนใจของนักลงทุนและบริษัทต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
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ในขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐ อีกทั้ง
การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ การลงทุนของภาค
เอกชนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนว
เขตรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนในกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑลจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน เช่น
คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงแรม ส�ำนักงาน
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลเชิงบวกที่จะท�ำให้
ธุรกิจก่อสร้างยังคงมีการขยายตัวต่อไปในอนาคต”
ทั้งนี้ ในช่วง 1-2 ที่ผ่านมา การประมูลงาน
โครงการก่อสร้างของภาครัฐในบางโครงการจะมี
ผู้เข้าร่วมประมูลจ�ำนวนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือของบริษัทก่อสร้างรายกลางจับมือ
กับพันธมิตรที่เป็นบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศ
ในรูปแบบของ Joint Venture หรือ Consortium เพือ่ เข้าร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่
บางโครงการ ซึ่งจะท�ำให้มีจ�ำนวนคู่แข่งขันเพิ่ม
มากขึ้น การร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติเป็นสิ่งที่ดี
ในแง่ของการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท�ำงานของบริษัทก่อสร้างไทย
และท�ำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
หากแต่ในกรณีทเี่ ป็นการยืน่ เสนอราคางานทีต่ ำ�่ กว่า
ต้นทุนของตัวเองมาก ๆ ในท้ายที่สุดอาจจะท�ำให้
เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการนั้น ๆ และอาจ
จะส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างทีไ่ ด้ทำ� สัญญาไว้กบั
เจ้าของงานเช่นกัน”
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รูปภาพการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ปรับขึ้นค่าแรง
ส่งผลต่อต้นทุนก่อสร้าง
อีกประเด็นที่น่าจับตามองคือ นโยบายปรับ
ขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำของรัฐบาล โดยในช่วงที่ผ่านมามี
การน�ำเสนอข่าวนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
คุณภาคภูมไิ ด้แสดงทัศนะเกีย่ วกับประเด็นนีว้ า่ การ
ปรับขึ้นค่าแรงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนแรงงาน
ก่อสร้าง แต่เชื่อว่าภาครัฐได้เตรียมมาตรการดูแล
และเยียวยาผูร้ บั เหมาก่อสร้างก่อนจะประกาศปรับ
ขึ้นค่าแรง
“รัฐบาลมีนโยบายในการปรับค่าแรงขั้นต�่ำ
หากปรับเพิ่มขึ้นจริงจะส่งผลให้ต้นทุนของค่าแรง
งานเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงต้นทุนค่าก่อสร้างต้องเพิ่ม
ขึน้ แต่ทผี่ า่ นมาทุกครัง้ ทีร่ ฐั มีนโยบายปรับขึน้ ค่าแรง
ขัน้ ต�ำ่ จะมีมาตรการเยียวยาให้แก่ผรู้ บั เหมา เช่น เงิน
ชดเชย การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง อีกส่วน
หนึง่ คือเมือ่ ค่าแรงปรับสูงขึน้ ค่า k ก็คงจะต้องปรับ

สูงขึ้นตามไปด้วย ส�ำหรับโครงการใหม่เมื่อปรับ
ค่าแรงขั้นต�่ำ ราคากลางที่จะประมูลก็ต้องสูงขึ้น
ส�ำหรับโครงการที่ก�ำลังท�ำอยู่คงจะต้องพยายามที่
จะรักษาต้นทุนหรือท�ำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
แต่เชือ่ ว่าภาครัฐจะมีมาตรการในการรองรับอยูแ่ ล้ว
ทั้งนี้ ในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ อยากให้
ภาครัฐพิจารณาความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลางหรือรายเล็ก ซึ่ง
อาจไม่มีสายป่านที่ยาวเพียงพอที่จะรับผลกระทบ
ได้จงึ อยากให้รฐั เยียวยาผูป้ ระกอบการเหล่านัน้ ก่อน
ส่วนผูป้ ระกอบการรายใหญ่อย่างซิโน-ไทยอาจจะมี
ผลกระทบเช่นกัน แต่สามารถอยู่ได้ในระยะหนึ่งไม่
เหมือนกับผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก”
ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการก่อสร้างของ
ไทยส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง                                                                         
อยู ่ แ ล้ ว ทั้ ง ในด้ า นการท� ำ งาน การบริ ห ารงาน
คุณภาพของงาน การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ได้

ยกระดับและมาตรฐานการก่อสร้างทีส่ งู ขึน้ กว่าอดีต
หากภาครัฐจะเข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนช่วย
เหลือในการหาแหล่งเงินที่มีต้นทุนต�่ำ  การควบคุม
ค่าแรงขั้น ต�่ำให้เหมาะสม การสนับสนุนการใช้
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการช่วย
เหลือทางภาษี ฯลฯ จะเป็นประโยชน์แก่ผปู้ ระกอบ
การไทยในการที่จะช่วยเสริมความสามารถในการ
แข่งขันให้สงู ขึน้ เพือ่ จะได้แข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
จากต่างประเทศได้ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว
ต น้ แบบการพัฒนา “สนามบินอู ต
่ ะเภา”
fo c us

โ ค ร ง ก า ร ส น า ม บิ น
อู ่ ต ะ เ ภ า แ ล ะ เ มื อ ง
การบิน ภาคตะวันออก
เป็ น อี ก หนึ่ ง โครงการ
สำ�คัญของแผนการขับ
เคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) มูลค่าโครงการ 290,000 ล้าน
บาท ซึ่ ง รั ฐ บาลมุ ่ ง หวั ง ยกระดั บ การ
พัฒนาสนามบินอูต
่ ะเภา ให้กา้ วสูก
่ ารเป็น
มหานครการบิ น ของภาคตะวั น ออก
(Eastern Aerotropolis) โดย
มีระยะเวลาการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
ก่อนจะเปิดดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2566

EEC ผนึกกำ�ลัง ZAEZ พัฒนาสนาม
บินอู่ตะเภา
ส�ำหรับความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา ทางส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับ
คณะกรรมการบริ ห ารเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ                      
อากาศยานเจิง้ โจว (Zhengzhou Airport Economy
Zone : ZAEZ) เพื่อที่จะน�ำประสบการณ์ของเจิ้ง
โจวซึ่ ง เป็ น มหานครการบิ น ในภาคกลางของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นต้นแบบส�ำหรับการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และพื้นที่รอบสนามบิน      
30 กิโลเมตร ตั้งแต่พัทยา – ระยอง หรือมีพื้นที่รวม
415 ตารางกิโลเมตร ทีถ่ กู วางไว้ให้เป็นมหานครการ

บินภาคตะวันออก ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย โดยมีขอบเขต
ความร่วมมือส�ำคัญ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ในการพัฒนามหานครการบินด้านต่าง ๆ อาทิ การ
วางผังศูนย์กลางการบินและการเชื่อมโยง กลยุทธ์
การคัดเลือกอุตสาหกรรม ความร่วมมือสถาบันการ
ศึกษาด้านการบินการวางผังเมือง การท่องเที่ยว
และงานวิจัย เป็นต้น
2. การส่งเสริมการลงทุนและการจัดท�ำระบบ
อีคอมเมิร์ซ ในพื้นที่ EEC และ ZAEZ
3. การส่งเสริมการเชือ่ มโยงด้านการบินครบ
วงจร ระหว่าง EEC และ ZAEZ
4. การสนับสนุนความร่วมมือและการพัฒนา
ในโครงการต่าง ๆ ระหว่าง EEC และ ZAEZ ให้ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี (ที่  3 ขวา) พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ นายหม่า เจี้ยน ผู้
อ�ำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou
Airport Economy Zone : ZAEZ)  (ที่ 4 ขวา) และคณะฯ ใน
โอกาสมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่าง สกพอ. และ ZAEZ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน
พื้นที่อีอีซี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ณ
ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงาน อีอีซี
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ปั้นสนามบินอู่ตะเภาเป็นมหานครการ
บินอาเชียน
คุณสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
การเชื่อมโยงด้านการค้า การขนส่ง และการลงทุน
โดยประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสหภาพยุโรป (The European
Union - EU) ผ่านพันธสัญญาของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทีม่ กี บั กลุม่ EU ว่าด้วยการขนส่งสินค้า
ระหว่างกัน มีสนามบินเจิง้ โจว เป็นมหานครการบิน
ของเอเชียนตอนเหนือ ขณะทีไ่ ทยมีการพัฒนาเมือง
การบิน 400 ตารางกิโลเมตร ใน 3 จังหวัดภาคตะวัน
ออก ตัง้ เป้าหมายให้สนามบินอูต่ ะเภาเป็นมหานคร
การบินอาเชียน
“มหานครการบินเจิ้งโจว ถือเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
สินค้าเข้าออกสนามบินและคาร์โก้กว่า 515,000 ตัน

คิดเป็น 60% ของสินค้าทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงจะใช้จดุ นีข้ ยายตลาดสินค้าไทย คาด
ภายใน 3 เดือน จะมีแผนร่วมกันชัดเจน และจะเริ่ม
เห็นความร่วมมือเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือนข้าง
หน้า อีกทั้งมีก�ำหนดการเดินทางไปเมืองเซี่ยงไฮ้
เมืองกวางตุง้ เมืองเซินเจิน้ ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงช่วงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2562 เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจตอนล่างของ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มายั ง อาเซี ย นผ่ า น
ประเทศไทย รวมทั้งไปศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการสนามบินเจิง้ โจว ซึง่ ไม่ใช่แค่สนามบินแต่เป็น
ศูนย์กลางเชือ่ มโยงการคมนาคมขนส่ง ทัง้ ระบบราง
ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ทั้งยังเป็นที่รวม
และกระจายสินค้าจากทุกมุมโลก และเมือ่ สนามบิน
เจิ้งโจวเป็นมหานครการบินของเอเชียตอนเหนือ
สนามบินอู่ตะเภาก็จะเป็นมหานครการบินของอา
เชียน และ CLMVT
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เราอยากน�ำโมเดลและความเชี่ยวชาญด้าน
โลจิสติกส์และคลังสินค้าของเจิ้งโจวมาใช้ในการ
พัฒนาเมืองการบินของประเทศไทย และจากความ
ร่วมมือของไทยกับยุทธศาสตร์ Belt and Road
Initiative (BRI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะ
เป็นปัจจัยสร้างความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นยิง่ ขึน้ และ
เปิดตลาดใหม่กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการ
เดินทางไปเยือนเมืองกวางตุ้งและเซินเจิ้น เพื่อไป
โรดโชว์ดึงดูดนักลงทุนให้เข้าลงทุนในประเทศไทย
มากขึ้น และแม้ว่าขณะนี้จะมีปัญหาเศรษฐกิจโลก
แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการเดินหน้าโครงการนี้
เพราะเป็นการวางแผนระยะยาว
ส�ำหรับการพัฒนาต้องการให้ EEC เริม่ พัฒนา
ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ เพราะเมื่อ
ใดก็ตามที่ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงคาร์โก้กับ
สาธารัฐประชาชนจีนได้ นั่นหมายความว่าสินค้า
ของประเทศไทยจะสามารถเข้าไปจ�ำหน่ายได้ทั่ว
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เสนทางรถไฟใตดิน 6 เสนทางของเมือง เจิ้งโจว
Metro
Station
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Line
Line
Line
Line
Line
Line

Source: Document prepared by the World Bank from data from Zhengzhou City Planning.

สาธารณรัฐประชาชนจีน และไปสู่ประเทศต่าง ๆ
อี ก ด้ ว ยดั ง นั้ น ในฐานะมิ ต รกั บ มิ ต ร และมี ค วาม
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงท�ำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น”
แบ่งพื้นที่พัฒนา 4 โซน
ทางด้าน คุณคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC กล่าวว่า
ประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้สนามบินอู่ตะเภาเป็น
มหานครการบินอาเซียน เพราะมีเป้าหมายพัฒนา
เมืองการบิน 400 ตารางกิโลเมตรใน 3 จังหวัด EEC

เท่ากับพืน้ ทีข่ อง ZAEZ ทีม่ โี มเดลในการพัฒนาเมือง
รอบสนามบิน และก้าวหน้าน�ำประเทศไทยไปแล้ว
5 ปี จึงเป็นต้นแบบที่น่าสนใจในการน�ำมาพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา
“เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยาน จะเป็นกรณี
ศึกษาที่น่าสนใจในการพัฒนามหานครการบินของ
EEC เพราะใช้เวลาเพียง 5 ปี ในการพัฒนามหานคร
การบินได้อย่างสมบูรณ์ ขณะนี้มีจ�ำนวนผู้โดยสาร
แล้วถึง 27 ล้านคน มีธรุ กิจให้บริการขนส่งสินค้ากว่า
515,000 ตัน คิดเป็น 60% ของประเทศ หมายความ
ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้สนามบินเจิ้งโจวใน
การขนส่งทางอากาศเป็นหลัก โดยประเทศไทยจะ
ใช้จุดนี้ในการขยายตลาดสินค้าไทย และคาดว่า
ภายใน 3 เดือนนี้ท�ำแผนการเรียบร้อย และเริ่มจะ
เห็นความร่วมมืออย่างชัดเจนภายใน 6 เดือนข้าง
หน้า นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ว่าการพัฒนามหานคร
การบินจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน หรือผังเมือง ซึ่ง EEC สามารถน�ำมาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาในพืน้ ทีไ่ ด้ เพราะ ZAEZ มีขนาด
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ใกล้เคียงกับประเทศไทยทีม่ พี นื้ ทีข่ นาด 415 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีการพัฒนาแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่
- โซนแรกเป็นสนามบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ที่เชื่อมโยงกับระบบขนส่งต่าง ๆ การขนส่งสินค้า
และกระจายสิ น ค้ า ทางอากาศ และคลั ง สิ น ค้ า
อีคอมเมิร์ซ
- โซนที่ 2 เป็นพื้นที่ส�ำหรับธุรกิจการผลิตที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ชีวการแพทย์ การผลิตชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิจยั และพัฒนา และธุรกิจ
ไอที เป็นต้น
- โซนที่ 3 เป็นการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัย การศึกษา และบริการ โรงพยาบาลรวมถึง
ศูนย์การแพทย์
- โซนที่ 4 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และศูนย์แสดงสินค้า ซึ่งมีสถานีรถไฟความเร็วสูง
Zhengzhou South Station เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่ ง ที่ ส ามารถรองรั บ ผู ้ โ ดยสารได้
100,000 คนต่อวัน และทุกโซนจะมีพนื้ ทีส่ เี ขียว รวม
คิดเป็นกว่า 40% ของพื้นที่ทั้งหมด

Focus

49

ทัง้ นี้ การร่วมพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาจะส่งผลดีหลายประการ คือ จะรองรับ
การขนส่งสินค้าจาก ZAEZ ซึง่ เป็นศูนย์กลางน�ำเข้าสินค้าทางอากาศของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยส่งออกสินค้าส�ำคัญ เช่น ผลไม้ อาหารทะเล สัตว์ปีก สัตว์มีชีวิต
อาหารส�ำเร็จรูป ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ท�ำให้ผลไม้จากพื้นที่ EEC จะถูกส่งไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านระบบอีคอมเมิร์ช โดยเฉพาะเมื่อไทยท�ำ Eastern
Fruit Corridor เสร็จแล้ว สนามบินอู่ตะเภาจะเป็นจุดกระจายสินค้าส�ำคัญไปที่ยัง
ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าสู่ยุโรปได้ด้วย
นอกจากนี้ จะดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมไอที การบิน และอีคอมเมิร์ซให้
เข้ามาขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC ได้มากขึ้นด้วย เพราะปัจจุบัน ZAEZ มีบริษัท
ด้านไอทีและสมาร์ตโฟนกว่า 60 ราย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งทางอากาศ
36 บริษัท บริษัทธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ 431 บริษัท และบริษัทซ่อมเครื่องบิน 5
บริษทั ทีเ่ ข้าไปลงทุนแล้ว รวมไปถึงความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน”
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ในพืน้ ที่ 6,500
ไร่ของสนามบินอูต่ ะเภา ซึง่ จะครอบคลุมพืน้ ทีร่ ศั มี 30 กิโลเมตร ตัง้ แต่พทั ยา-ระยอง
หรือราว 400 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นมหานครการบินภาคตะวันออก (Eastern
Aerotropolis) โดยน�ำประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวที่
เป็นมหานครการบินในภาคกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นต้นแบบการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกของประเทศไทย
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

อัปเดตสถานะธุรกิจวัสดุกอ่ สร ้างไทย

ยังไปได้ดหี รือไม่ ?
s p ec i al REPORT

“ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง” เป็นห่วงโซ่ต้นน�้ำของ
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งทั้ ง ระบบ โดยวั ส ดุ
ก่ อ สร้ า งนั้ น ถื อ เป็ น ต้ น ทุ น สำ�คั ญ ของการ
ดำ�เนิ น งานโครงการก่ อ สร้ า งทุ ก รู ป แบบ
เนื่องจากเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงถึง 60%
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในการดำ�เนินงานทั้งหมด ดังนั้น หาก
ธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มการเติบโตทีด
่ ี ธุรกิจวัสดุกอ
่ สร้างก็นา่
จะมีการเติบโตที่ดีเช่นกัน

ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างโดยรวม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3%
ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน อย่างปูนซีเมนต์ และเหล็ก
ก่อสร้าง ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาดวัสดุกอ่ สร้างทีม่ คี วามต้องการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างโดยรวม
ในประเทศมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3% เมือ่ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560
ซึ่งสอดคล้องกับการเร่งด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น
โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ช่วงบางปะอิน - นครราชสีมา และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี เป็นต้น ขณะเดียวกัน
งานก่อสร้างภาคเอกชนก็ยงั คงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งจากโครงการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามแนวเส้นทางคมนาคม และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
นอกจากนี้ ยังพบว่าวัสดุกอ่ สร้างไทยมีการส่งออกไปต่างประเทศเพิม่ ขึน้
ถึง 5% ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างในประเทศคู่ค้าอยู่ระหว่าง
การเร่งขยายตัว และผู้ส่งออกไทยเองก็พยายามหาโอกาสตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
ด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลักในกลุม่ ปูนซีเมนต์ (รวมคอนกรีตผสมเสร็จ) เหล็ก
ก่อสร้าง และสุขภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องและวัสดุก่อสร้างอื่น
ๆ กลับมีรายได้หดตัวลดลง เนือ่ งจากการเติบโตของงานก่อสร้างอาคารสูงชะลอ
ตัวลดลง การแข่งขันด้านราคาทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ สินค้าน�ำเข้าทีม่ รี าคาถูก
กว่า อีกทั้งต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตก็สูงขึ้น ท�ำให้อัตราก�ำไรลดลง
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จับตาราคาวัสดุก่อสร้าง
อาจมีการปรับขึ้นตามต้นทุน
ราคาวัสดุกอ่ สร้างในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้ม
การปรับราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนและปริมาณงาน
ก่อสร้างในโครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะราคาปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เช่น เสาเข็ม อย่างไรก็ตาม วัสดุกอ่ สร้างบางรายการ
อย่างเช่น เหล็ก กลับมีแนวโน้มราคาปรับลดลง 2
- 3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เนื่องจาก
ราคาเหล็กโลกอาจจะปรับลดลงจากปัญหาอุปทาน
ส่วนเกินทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ท�ำให้ราคาสินค้าน�ำเข้าลด
ลงและกดดันให้เหล็กในประเทศไทยต้องปรับลด
ราคาตาม เพื่อรักษาฐานลูกค้า

อย่างไรก็ดี ราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการ
เช่น เหล็ก มีแนวโน้มหดตัว -3% ถึง -2% ในช่วงปี
พ.ศ. 2562 - 2563 เมื่อเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2560
- 2561 ที่ขยายตัวเฉลี่ย 9%ต่อปี เนื่องจากคาดว่า
ราคาเหล็กโลกจะปรับลดลงจากปัญหาอุปทานส่วน
เกินที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะท�ำให้ราคาสินค้าน�ำเข้า
หดตัวลงและกดดันให้เหล็กในไทยต้องปรับลดราคา
ตามเพื่อรักษาฐานลูกค้า
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สินค้าในกลุ่มเหล็ก ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ
และเสาเข็มคอนกรีต ส่วนการส่งออกวัสดุก่อสร้าง
มีแนวโน้มการเติบโตไม่มากนัก เนือ่ งจากการแข่งขัน
สูงและสินค้าบางรายการ เช่น ปูนซีเมนต์ เริ่มมีการ
ผลิตเองในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศ CLMV
วิจัยกรุงศรีชี้ 3 ปีข้างหน้า
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเติบโตต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก วิจัยกรุงศรี คาดการณ์ว่าตลาด
วัสดุก่อสร้างในประเทศช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564
จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามปริมาณงาน
ก่อสร้างที่มีแนวโน้มการเติบโต เช่นเดียวกับตลาด
ส่ ง ออกโดยรวมที่ มี ทิ ศ ทางการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 - 2665
ธุรกิจวัสดุกอ่ สร้างจะมีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ้ ซึง่ เป็น
ผลมาจากปัจจัยหนุนจากความต้องการในประเทศที่
เพิม่ ขึน้ ตามการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะ

แนวโนม
 ธรุกจ
ิ /อต
ุ สาหกรรม ป พ.ศ. 2562-64 ธุ รกจ
ิ วส
ั ดก
ุอ
 สราง

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/dfd2db4c-fd30-4be1-9840-6591d908cda2/IO_Construction_Materials_190531_TH_EX.aspx

Table 1: Industry Structure and Operator by Category
รายการ

ปน
ู ซเี มนต

คอนกรต
ี ผสมเ สรจ
็

ผลต
ิ ภณ
ั ฑค
 อนกรีต

กระ เ บอ
้ื ง

สขุภณ
ั ฑ

เ หลก
็ กอ
 สราง

ลก
ั ษณะของธรุกจ
ิ

การประกอบ ธุรกิจปู นซีเมนตตองใช
เงินลงทุนสูง มีลักษณะการผลิตแบบ
ครบวงจรตงัแตตนนาํ ถึงปล า ย นํา รา ย
ใ หม จงึเขา ตลา ดคอนขา งยาก
ปจจุบันม ีผูผ ลิต รา ย ใ หญ เพีย ง 4 ราย
มีสวนแบงตลาดรวม 94% ของมูลคา
ตลา ดปนูซเีม นต ใ นประเทศ

ผผูลติคอนกรตีผสม เส ร็จม ีจํา นวนม า ก ทัง
รา ยใ หญ  รา ยกลา ง และรา ยเลก็
รา ย ใ หญ สวนม า กเปนกลุม เดีย วกับผูผ ลิต
ปู น ซี เ มนต จึ ง มี ค วามได เ ปรี ย บทางด า น
ตนทนุ
โรง ผ ลิ ต ม ั ก ตัง อ ยูใ ก ลพื น ทีห รื อ บ ริ เว ณ ที
เปนโครงกา รกอสรา งทวัประเทศ

ผูผ ลิต ม ีจํา นวนม า ก โด ย เฉ พา ะรา ย กล า ง
แล ะรา ย เล็ก เนือง จ า ก ใ ชเงิน ล ง ทุน ไ ม สูง
ม า กนกั กา รเขา-ออกตลา ดทาํ ไดไม ยา ก
ผู ผ ลิ ต ร า ย ใ ห ญ  ม ั ก เ ป น บ ริ ษ ั ท ใ น เ ค รื อ
ผู ผ ลิ ต ปู น ซี เ ม น ต ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ด ใ น
ปริ ม าณมาก มี สิ น ค า ครบวงจร และมี
ควา ม ได เปรยีบดา นตนทนุกา รผลติ ทตีาํ

ผูผ ลิต ใ นไ ทย สว นม า ก เปน รา ย ก ล า ง แล ะ
รา ยยอยซงึม กัรับจา งผลิต
รายใหญ ไ ม มี ข อ จํ า กั ด ด า นเงิ น ทุ น จึ ง มี
เทคโนโลยกีา รผลติสงูและม ตีรา สนิคา ของ
ตัวเอง ครองสวนแบงตลาดมากถึง 90%
ของม ลูคา ตลา ดรวม

ธุ รกิ จ นี ใ ช เ งิ น ล ง ทุ น สู ง จํ า เ ป น ต อ ง ผ ลิ ต
แบบครบวงจรตงัแตต นนาํ ถงึปลา ยนาํ
ผูผ ลิต รา ย ใ หญ  ม ี 5 รา ย จ า ก ทั ง ห ม ด 49
รา ย ซึงม ีทังบ ริษ ัทสัญ ชา ติไทย บริษ ัทรวม
ทุนกับตางชาติ และในเครือบริษัทระดับ
โลกทเีขา ม า ตงัฐ า นการผลติ ใ นไทย

เหล็ ก ก อ สร า ง ได แ ก เหล็ ก เส น และ
เ ห ล็ ก โ ค ร ง ส ร า ง รู ป พ ร ร ณ ผู ผ ลิ ต
แบง เปน ก ลุม ทีม ีเต า ห ล อ ม แล ะ ก ลุม ที
ไม ม เีตา หลอม
ไ ทย ยัง ไ ม ม ี เหล็ ก ต น นํา จึง ตอ ง นํา เข า
วัตถุดิบเหล็กมาแปรรูป สงผลใหตนทุน
การผลิตสูง ราคาเหล็กในประเทศปรับ
ตา ม ต ลา ดโลกและอปุสงคใ นประเทศ

ตลาดเ ปาหมาย

เกื อ บ 90% ผ ลิ ต เ พื อ ใ ช ใ น ป ระ เ ท ศ
เนือง จ า ก สินคา ม ีนํา หนัก ม า ก ตนทุน
กา รขนสงไปตา งประเทศ จึงสงู
ตลา ดหลกัไดแก ทอียอูา ศยั 50% และ
โครงการภาครัฐ 35% ของอุปสงคปูน
ในประเทศ

เ ป น สิ น ค า ที ต อ ย อ ด ก า ร ผ ลิ ต จ า ก ปนูซเีมนต
ผูป ระกอบ กา รม ักผ ลิต ต า ม ค วา ม ตอง กา ร
ของตลาดในประเทศ (ไม มีก ารส ง ออก )
สวนม า กถกูใ ชใ นภา คอสงัหา รมิ ทรพัย

ป จ จุ บั น ความต อ งการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ค อนก รี ต สํ า เร็ จ รู ป ขย า ย ว ง ก ว า ง ไ ป สู ก า ร
กอส รา ง โค รงส รา ง พืนฐ า นม า กขึนเพือล ด
ระย ะเวล า กอส รา ง จา กเดิม ทีใ ชเฉ พา ะใ น
งานกอสรางอาคารและทอียอูาศยัเปนหลัก

จํ า หน า ยในประเทศราว 85% ที เ ห ลื อ
สงออก
เ ผ ชิ ญ ก า ร แ ข ง ขั น ด า น ร า ค า กั บ คู แ ข ง
ตางชาติและผลกระทบจากสินคาทดแทน
ทีม ีใ หเลือก หล า ก หล า ย ทํา ใ หก ระเบือง ม ี
สต อ็กสะสม ปรมิ า ณ ม า ก

สัดสวนตลาดในประเทศต อตลาดสงออก
คิ ด เป น 60:40 ส ว นมากถู ก ใช ใ นภาค
อสงัหา รมิ ทรพัย
ปจจุบันนําเขาสินคาราคาถูกจากจีนมาก ขึ น
จ า ก เ ดิ ม นํ า เ ข า สิ น ค า High -End ส ง ผ ล ใ ห
กา รแขงขนัสงูขนึ

ผ ลิ ต เ พื อ จํ า ห น า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 80%
ทเี หลอื 20% สงออกไปตางประเทศ
ใชในโครงการรัฐเปนสวนมาก แตสินคา
นําเขาจากจีนเขามาแยงสวนแบงตลาด
มากขนึ เนอืงจากราคาถูกกวา

ผู ประ กอบการ
(แบงตามรายไ ด)

SCG
50%

SCCC
18%

Others10%

(DBD, as of 2017)

TPI18%
Asia Cement
7%
Energy,
40%

โ ครงสรางตน
 ทน
ุ
Raw
materials

Labor

Energy

Others

Labour,
11%

Raw
Materials,
35%

CPAC (SCG)
41%

SCCC 13%
Asia
Cement 2%
QMIX 4%
CCP (Chonburi
Concrete) 3 %

Others
37%

Energy, 4%

Raw
Materials,
67%

Labour,
12%

DCON 1%
SCP (Southern
Concrete) 2%

Others
71%

SCG group
22%

QCON 2%

Energy, 4%

Raw
Materials,
67%

Labour,
12%
Others,
17%

Others,
17%

Others, 14%

(IO Table 2010)

SCG 24%

DCC
24%
Others
39%

UMI 8%
Sosuco
5%

Others
33%

Energy,
18 %

Raw
Materials,
42%

Others,
31%

Siam Sanitary
Ware 21%

Labour,
9%

Kohler 15%

N.T.S Steel
(Tata Steel)7%
G J Steel4%
Millcon5 %
Danieli 3%

Lixil 17%
Villeroy &
Boch 4%

Others
81%

Mogen 4%
Toto 6%
Energy, 12%

Raw
Materials,
40%

Labour, 14%

Energy,
10 %

Raw
Materials,
70%

Labour,
10 %
Others,
10 %

Others,
34%

ข อ ม ลู ส ถ ติ เิ ฉ ล ีย ใ น ช ว ง ป พ.ศ. 2559-2561 /1
อต
ั รากาํลงั
การผลต
ิ

74%

67%

60%

65%

62%

55%

16 ลา น ลบ.ม./ป

เสา เขม็ 1 ลา น ลบ.ม./ป
พนืคอนกรตีสาํ เรจ็รปู 6.3 ลา น ตร.ม./ป

162 ลา น ตร.ม./ป

4 ลา นชนิ/ป

4.0 ลา นตนั/ป

-

28 ลา น ตร.ม./ป

88,000 ตนั/ป

0.6 ลา นตนั/ป

เสา เขม็ 1 ลา น ลบ.ม./ป
พืนคอนกรตีสาํ เรจ็รปู 6.5 ลา น ตร.ม./ป

144 ลา น ตร.ม./ป

7 ลา นชนิ/ป

3.7 ลา นตนั/ป

54 ลา น ตร.ม./ป

23,000 ตนั/ป

0.9 ลา นตนั/ป

ปรม
ิ าณการจาํหนาย
ในประเทศ

33 ลา นตนั/ป

ปรม
ิ าณการสงออก

14 ลา นตนั/ป

-

ปรม
ิ าณการผลต
ิ

39 ลา นตนั/ป

16 ลา น ลบ.ม./ป

ปรม
ิ าณการนาํเ ขา

960,000 ตนั/ป (ป 2560-2561) จาก
เฉลีย 18,000 ตนั/ป (2555-2559) 2/

-

-

Source: The Office of Industrial Economics (OIE), Department of Business Development (DBD) and MOC, compiled by Krungsri Research
Note: 1/ Data from the Office of Industrial Economics on producon capacity ulizaon and domesc consumpon and production have been adjusted from 2016 onwards.
2/ The move by Thai producers to establish producon facilies overseas and then to reimport from there to Thailand has led to a large jump in the import figures.
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Trends in Construction Materials Prices
% YoY

2019F

2020F

2021F

CMPI

0-2

1-3

3-5

- Cement

1-3

2-4

3–5

- Concrete products

1-3

3-5

4-6

- Ceramic tiles

1-3

2-4

3-5

- Sanitary wares

0-2

1-3

2-4

-4 to-2

-3 to-1

2-4

- Steel

Source: MOC, forecast by Krungsri Research
Note: CMPI = Construction Material Price Index

สอดคล้องกับความต้องการใช้ของประเทศคู่ค้าที่
คาดว่าจะสูงขึ้นในตลาดใหม่ที่อยู่ในช่วงขยายงาน
ก่อสร้าง
แนวโน้มธุรกิจวัสดุก่อสร้างในช่วง 3 ปีข้าง
หน้า (ปี พ.ศ. 2562 - 2564) ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าในปี พ.ศ. 2562
ความต้องการใช้วสั ดุกอ่ สร้างในประเทศอาจเติบโต
ภายใต้กรอบจ�ำกัด เนื่องจากการประกวดราคา
โครงการใหม่อาจชะลอลงในช่วงครึ่งปีแรก แต่คาด
ว่ า จะมี ก ารเร่ ง เซ็ น สั ญ ญาโครงการใหม่ แ ละเริ่ ม
ก่อสร้างอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลัง
จากนั้นในปี พ.ศ. 2563 - 2564 อุปสงค์ของ
วัสดุก่อสร้างในประเทศจะขยายตัวมากขึ้น ตาม
อัตราการเติบโตของโครงการก่อสร้างทีม่ กี ารเติบโต
ทัง้ ในส่วนของโครงการภาครัฐและภาคเอกชน ส่วน
ตลาดต่างประเทศมีโอกาสเติบโตจากตลาดส่งออก
ใหม่ เช่น บังกลาเทศ ขณะที่ตลาดเป้าหมายเดิม
ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา กลับมี                             
แนวโน้มการน�ำเข้าจากประเทศไทยลดลง เนือ่ งจาก
มีผู้ประกอบการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง
ในประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์
ภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2562-2564
มีแนวโน้มเติบโต 35-40 ล้านตัน
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างในส่วนที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต
อย่างปูนซีเมนต์ มีความต้องการใช้ในประเทศปี
พ.ศ. 2562-2564 มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 3-5%, 5-7% และ 6-8% ตามล�ำดับ หรือ
คิดเป็นปริมาณ 35-40 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
งานก่อสร้างที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยงาน
ก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ มี ค วาม
ต้องการใช้ปูนซีเมนต์คิดเป็นสัดส่วน 35%ของการ
ใช้ปูนซีเมนต์ทั้งหมดในภาคก่อสร้างโดยรวม และ
คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่ม
ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่
มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกซึง่ เริม่ มีความชัดเจนมากขึน้ ส่วนงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนนั้นมีสัดส่วนการใช้ปูนซีเมนต์
65% ของปูนซีเมนต์ทงั้ หมดทีใ่ ช้ในภาคก่อสร้าง โดย
จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ตามทิศทางปริมาณก่อสร้างของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
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ส� ำ หรั บ ปริ ม าณการส่ ง ออกปู น ซี เ มนต์ มี               
แนวโน้มทยอยเติบโตตามทิศทางความต้องการของ
ตลาดส่งออกใหม่ เช่น บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ และ
ออสเตรเลีย เนื่องจากตลาดส่งออกหลัก (เดิม) เช่น
สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม จะมี
บทบาทลดลง เนื่องจากโรงผลิตปูนซีเมนต์ที่ไทย
เข้าไปตั้งในประเทศเหล่านี้จะเดินเครื่องผลิตเต็มที่
แล้ว จึงคาดว่าปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์อีก 3 ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับ
ความต้องการใช้ในประเทศ เนื่องจากปูนที่ผลิตได้
ถูกใช้ในประเทศกว่า 80% ของผลผลิตทั้งหมด
ลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่
ขยายตัว
คอนกรีตผสมเสร็จได้อานิสงส์
ส่วนคอนกรีตผสมเสร็จ คาดว่าความต้องการ
ใช้ในประเทศในระยะ1-3 ปีข้างหน้าจะขยายตัวสูง
ในอั ต รา 10%, 9-11% และ 9.5-11.5%                              
ตามล�ำดับ ต่อเนือ่ งจากปี 2562 ทีเ่ ติบโต 7.4% โดย
มีปัจจัยบวกมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จเทหล่อหน้างาน
ขยายตัวมากขึน้ ได้แก่ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า
และมอเตอร์เวย์ และการเติบโตของงานก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้น
ตามแนวเส้นทางคมนาคมที่ก�ำลังจะพัฒนา ท�ำให้
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คาดว่าปริมาณการผลิตมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา
ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ในประเทศ เนื่องจาก
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไม่สามารถเก็บรักษาไว้
ได้นาน จ�ำเป็นต้องผลิตตามยอดค�ำสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต รวมถึงเสาเข็มคอนกรีต
และพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูป คาดว่าในปี พ.ศ. 25622564 จะมีความต้องการใช้เสาเข็มคอนกรีตจะกลับ
มาขยายตัว 5-7%, 6-8% และ 7-9% ตามล�ำดับ
คิดเป็นปริมาณ 1.1-1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์จะเพิม่
ขึ้นหลายโครงการ ซึ่งพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปมีความ
ต้องการใช้ในประเทศในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะ
ทรงตัวตามทิศทางก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยโครงการใหม่
ขณะทีใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 อุปสงค์มแี นวโน้ม
เพิ่มสูงปรับตัวดีขึ้น 1-3% และ 2-4% ตามล�ำดับ
สะท้ อ นถึ ง การเติ บ โตของงานก่ อ สร้ า งภาค
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการขนาดกลางและใหญ่มี
แนวโน้มจะใช้พนื้ คอนกรีตส�ำเร็จรูปมากขึน้ เพือ่ ลด
ต้นทุนแรงงาน ด้วยเหตุนี้การผลิตเสาเข็มคอนกรีต
และพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปจึงมีทิศทางขยายตัวใน
อัตราทีใ่ กล้เคียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศ

กระเบื้องเซรามิก
ยังต้องแข่งขันกับสินค้าจากจีน
กระเบือ้ งปูพนื้ และผนังเซรามิก ในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า คาดว่าความต้องการใช้ในประเทศจะ
ทยอยเติบโตในอัตรา 2-4%, 3-5% และ 3.5-4.5%
ตามล�ำดับ เนื่องจากงานที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ที่
ก�ำลังก่อสร้างในปัจจุบันอาจเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่น�ำ
กระเบื้ อ งไปใช้ ต กแต่ ง มากขึ้ น ด้ า นการส่ ง ออก
กระเบือ้ งเซรามิกมีแนวโน้มชะลอลง จากการแข่งขัน
กับสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีต้น ทุน การผลิตต�่ำกว่า ท�ำให้
ปริมาณการผลิตกระเบือ้ งปูพนื้ ผนังเซรามิกจึงมีการ
ปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ในประเทศ
อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตกระเบื้องและผนังเซรามิก
ยังคงเผชิญการแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้าราคาถูกจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสินค้าที่มีคุณภาพสูง
ทีส่ ว่ นใหญ่สงั่ ซือ้ น�ำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ซึง่ มุง่
เน้นตลาดกลุม่ ลูกค้าระดับกลาง-บนในประเทศไทย
มากขึ้น
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สุขภัณฑ์เซรามิกส่งออก
มีแนวโน้มขยายตัว
สุขภัณฑ์เซรามิก เป็นอีกหนึ่งวัสดุก่อสร้างที่
มีความต้องการใช้ในประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ที่อัตรา
การเติบโตเล็กน้อย จากผู้ประกอบการอสังหา-                       
ริมทรัพย์ที่น่าจะเร่งก่อสร้างโครงการในสต็อก ให้แล้ว
เสร็จ และในช่วงปี พ.ศ. 2563-3564 คาดว่า จะทยอย
เติบโต 1-3% และ 2-4% ตามล�ำดับ คิดเป็น ปริมาณ
4.0 -4.2 ล้านชิ้น ตามโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูง
ส�ำหรับปริมาณการส่งออกสุขภัณฑ์เซรามิก
จะขยายตัวประมาณ 6-9% เนือ่ งจากการลงทุนภาค
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มขยายตัว
แต่อัตราเติบโตอาจชะลอลงจากปี พ.ศ. 2561
เนื่ อ งจากหลายประเทศมี ก ารน� ำ เข้ า จาก
ประเทศไทยในปริมาณมากไปแล้ว
เหล็กก่อสร้างร้อนฉ่า
สินค้าจีนแย่งส่วนแบ่งตลาด
เหล็กก่อสร้าง รวมถึงเหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ คาดว่ามีปริมาณความต้องการ
ใช้ในประเทศอีก 3 ปีข้างหน้า อยู่ที่ประมาณ 3.5
-4.0 ล้านตัน เติบโต 2-4%, 4-6% และ 5-7% ตาม
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ล�ำดับ เนือ่ งจากไทยมีแผนการลงทุนโครงการขนาด
ใหญ่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบรางที่
จ�ำเป็นต้องใช้เหล็กก่อสร้างปริมาณมาก ส�ำหรับ
ปริมาณการส่งออกเหล็กก่อสร้างของไทยในระยะ
3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง
เทียบกับปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากหลายประเทศ                             
สต็อกสินค้าไว้สูงอยู่แล้ว
ส�ำหรับปริมาณการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวดี
ขึ้นตามอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้ ผู้ผลิตเหล็กใน
ประเทศไทยอาจเผชิ ญ การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากสินค้าไทยถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจาก
เหล็กน�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีราคา
ถู ก กว่ า และผู ้ ป ระกอบการจากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนน�ำเข้ามาตัง้ โรงงานผลิตหรือซือ้ กิจการ
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ระวัง 3 ปัจจัยสำ�คัญ
ส่งผลอนาคต 3 ปีธรุ กิจวัสดุกอ
่ สร้าง
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่จ ะมีผลต่อธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้างในอนาคต 3 ปีข้างหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างต้องให้ความส�ำคัญและตระหนักถึง

ได้แก่

1) ความไม่แน่นอนทางการเมือง ผู้ประกอบ
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างต้องติดตามนโยบายการลงทุน
ของรัฐบาลชุดใหม่ ซึง่ อาจมีผลต่อการลงทุนก่อสร้าง
โครงการภาครัฐและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
ภาคเอกชน ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการวั ส ดุ
ก่อสร้างตามมา
2) ราคาน�้ำมันและถ่านหิน ซึ่งถือเป็นต้นทุน
พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งข้อมูลจากวิจัยกรุงศรีระบุว่า
ราคาน�้ำมันดิบในปี พ.ศ. 2562 - 2564 จะอยู่ที่
ประมาณ 66.5 - 74 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็น 64.9
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส�ำหรับถ่านหินคาดว่า
ปี  พ.ศ. 2562 - 2564 ราคาจะเติบโตชะลอลงตาม
ปริมาณการผลิตส่วนเกินของโลกที่ยังมีอยู่มาก
3) การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ก าร
ก่อสร้าง คาดว่าจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่
เป้าหมายหลัก ได้แก่ ผูบ้ ริโภคและผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ได้มากขึน้ ซึง่ พฤติกรรมการใช้วสั ดุ
ก่ อ สร้ า งอาจปรั บ ตั ว ตามสภาวะแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป วัสดุก่อสร้างในอนาคตอาจแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าส�ำเร็จรูป สินค้า
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่เป็นอุปกรณ์
อัจฉริยะตามสังคมทีเ่ ข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ในระยะข้างหน้า
มากขึ้น
ทั้งหมดนี้ คือ สถานการณ์ของธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้างไทยที่แม้จะดูว่ามีโอกาสการเติบโตอย่าง                                                                                 
ต่อเนื่อง จากปัจจัยของการขับเคลื่อนให้เกิดการ
ลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ข อง
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชน ตลอดจนตลาดส่ง
ออกในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ที่มีโอกาสในการ
ขยายธุรกิจทีด่ ี หากปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการดังกล่าว
ข้างต้นก็เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องให้ความส�ำคัญ
และตระหนักถึง เพื่อให้การเติบโตของธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้างในอนาคต 3 ปีขา้ งหน้ายังเป็นอุตสาหกรรม
ต้นน�้ำที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไป
---------------ข้อมูล :
- วิจัยกรุงศรี เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562

เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ
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กลยุทธ ์การเสริมสร า้ งความเข ม้ แข็ง
ของผูป้ ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร า้ งรายย่อย
s p ec i al REPORT
ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา รายงานว่า มูลค่าการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทยมีสัดส่วนเฉลี่ย 8.4%
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจ
ก่อสร้างของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 จะขยายตัวเฉลี่ย 7-9% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายการลงทุน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ และงานก่ อ สร้ า งของภาคเอกชนฟื ้ น ตั ว โดยเฉพาะการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
พาณิชยกรรมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ และโรงงานทีจ่ ะเติบโตในพืน
้ ทีพ
่ ฒ
ั นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
รวมทัง้ ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศเพือ
่ นบ้านมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการขยายการลงทุนภาค
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยสามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบนั มีธรุ กิจก่อสร้างทีด่ ำ� เนินกิจการอยูใ่ น
ประเทศไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 61,062 ราย ทุนจด
ทะเบียนรวม 1,146,401.60 ล้านบาท แบ่งเป็น
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก (S) จ�ำนวน 60,554 ราย
(ทุนจดทะเบียน 1,002,724.83 ล้านบาท) ธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดกลาง (M) จ�ำนวน 420 ราย (ทุนจด
ทะเบียน 58,958.78 ล้านบาท) และธุรกิจก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ (L) จ�ำนวน 88 ราย (ทุนจดทะเบียน
84,718.00 ล้านบาท)
เปิดจุดอ่อน
ผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย
ปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นปีทองธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างรายย่อยของไทย หลังพบผู้บริโภคนิยมใช้
บริการผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายย่อยเพิม่ มากขึน้ จึงถือ
เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการก่อสร้างรายย่อยจะ
เร่งพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการให้เป็น
ระบบและมี ม าตรฐาน รองรับ ความต้องการใช้
บริการของลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งปิดจุด
อ่อนเพิม่ จุดแข็งให้แก่ธรุ กิจ ในภาวะทีต่ อ้ งเผชิญกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับจุดอ่อนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
รายย่อยของไทย คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ไม่
เป็ น ระบบ ขาดองค์ ค วามรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น ในการ
บริหารธุรกิจ เช่น การค�ำนวณต้นทุนค่าก่อสร้าง การ
ตลาด การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี
ระบบภาษี กฎหมายและสัญญารับจ้าง รวมทั้งต้อง
เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ย ๆ ส่วนหนึง่
เป็นผลมาจากผู้รับเหมารายย่อยมีจ�ำนวนมาก การ
ต่อสู้ทางการตลาดโดยการลดราคาเพื่อให้ได้งาน
อ�ำนาจการต่อรองราคาที่ค่อนข้างต�่ำ  ใช้ระบบการ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิม ท�ำให้ต้องพึ่งพาการใช้แรงงาน
มากกว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบส�ำเร็จรูปที่
สามารถช่วยลดต้นทุนแรงงาน
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เพิ่มพูนความรู้เชิงลึกครบทุกมิติ
สร้างความเข้มแข็งผู้รับเหมา
กลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ                 
ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายย่อย จึงต้อง
เพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู ้ เชิ ง ลึ ก แบบครบทุ ก มิ ติ โดย                  
ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้
ของธุรกิจก่อสร้างมากขึน้ มีระบบการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถรับงานได้อย่างสมเหตุผล
ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของธุรกิจในระยะยาว
ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมมีผลประกอบการที่เป็นก�ำไรใน
อนาคต สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไป
ในทิศทางทีถ่ กู ต้อง ซึง่ อาจมีความเชือ่ มโยงกับธุรกิจ
ต่อเนือ่ งทีห่ ลากหลาย เช่น ธุรกิจวัสดุกอ่ สร้าง ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
กลยุทธ์สำ� คัญ 8 ประการทีเ่ ปรียบเสมือนเป็น
คัมภีร์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
รายย่อย มีดังนี้
1) เงินทุนก้อนแรกคือการนับหนึ่ง
ไม่มเี งินทุน ธุรกิจก้าวแรกก็ไม่เกิด นีค่ อื ความ
จริงที่ผู้รับเหมาก่อสร้างทราบดี เพราะไม่เฉพาะ
เพียงแต่ผู้รับเหมาก่อสร้าง หากผู้ประกอบการทุก
ประเภทธุรกิจต่างก็ตอ้ งมีเงินทุนเป็นจุดเริม่ ต้นด้วย
กันทั้งนั้น ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพราะมีแหล่งเงินทุนจาก
หลายสถาบันการเงินพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุน ให้
ผูป้ ระกอบการด�ำเนินการกูเ้ งินได้ตามศักยภาพของ
กิจการของตน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทดอกเบี้ย
และการช�ำระเงินได้หลายรูปแบบ ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
สามารถพิจารณาเลือกใช้การบริการได้ตามความ
เหมาะสมของกิจการตนเอง
2) ละเอียดรอบคอบในการประเมินราคารับเหมา
ก้าวแรกของการจะเริ่มต้นอาชีพผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ไม่เพียงแค่มเี งินทุนหมุนเวียนและมีคนงาน
เท่านั้น หากการประเมินราคาคือพื้นฐานส�ำคัญที่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องสามารถท�ำได้ดว้ ยตนเอง และ
ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการประเมินราคา
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารด� ำ เนิ น งานขาดทุ น หรื อ ท� ำ ให้ ก าร

ด�ำเนินงานก่อสร้างมีภาระหนี้สิน จนท�ำให้ต้องทิ้ง
งานในภายหลัง ดังนั้น ผู้รับเหมาเองจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะในการคิดค�ำนวณต้นทุน ศึกษาราคาวัสดุ
ราคารั บ เหมาในท้ อ งตลาด ราคาประเมิ น ต้ อ ง
สามารถแข่งขันได้ แต่ไม่ใช่การกดราคาเพื่อให้ได้
งานเพียงอย่างเดียว ผูร้ บั เหมาต้องมองว่าในบางครัง้
แม้ราคาประเมินจะสูงกว่าคู่แข่ง แต่มีการเลือกใช้
วัสดุทดี่ ี ย่อมท�ำให้การด�ำเนินงานก่อสร้างมีคณ
ุ ภาพ
ที่ดีกว่า
3) บริหารคนงานให้เป็น ใช้คนให้ถูกกับงาน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมี
คนงาน และต้องท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานก่อสร้างมีคุณภาพ ด�ำเนินการได้แล้ว
เสร็จตามก�ำหนดเวลา ดังนั้น กุญแจส�ำคัญที่นอก
เหนือจากการมีคนงานที่เพียงพอแล้ว ยังต้องมีช่าง
ฝีมือด้วย เพราะการมีช่างฝีมือไม่เพียงแต่จะท�ำให้
งานก่อสร้างมีคุณภาพดี หากในภาพรวมของการ
ด�ำเนินงานก่อสร้าง การมีชา่ งฝีมอื ยังท�ำให้ได้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้า เกิดการบอกต่อ แนะน�ำต่อ ท�ำให้
มีโอกาสได้งานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่างฝีมือยังช่วย
ให้การบริหารระยะเวลาในการด�ำเนินงานก่อสร้าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถด�ำเนินงานได้ตาม
แผนงาน
4) ผู้รับเหมาที่ดี
ต้องเป็นทั้งนักขายและนักการตลาด
ทักษะในการหางานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม ดังนัน้ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่
ดีต้องเป็นได้ทั้งนักขายและนักการตลาด กล่าวคือ
ต้องมีความสามารถในการหางานได้อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้คนงานทีท่ ำ� งานอยูด่ ว้ ยมีความมัน่ คงด้านราย
ได้ และต้องมีความสามารถในการคัดกรองผู้ว่าจ้าง
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มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสามารถบริ ห ารการเงิ น ให้ มี
สภาพคล่องได้ ซึง่ ทักษะในข้อนีผ้ รู้ บั เหมาหลาย ราย
อาจมองข้าม ท�ำให้ต้องว่างงานและเลิกจ้างคนงาน
ในที่สุด
5) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
บริหารงานก่อสร้าง
หลาย ๆ ครั้งที่พบว่าผู้รับเหมาบางรายขาด
ทักษะในการบริหารจัดการ ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนด เกิดความล่าช้า ส่งผลเสีย
หาย และบางครั้งอาจต้องเสียค่าปรับจากการส่ง
มอบงานล่าช้ากว่าก�ำหนด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นผู้รับ
เหมาต้ อ งเพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการบริ ห ารงานและ
บริหารเวลาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ การน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานก่อสร้างจึงไม่เพียงแต่ท�ำให้การบริหาร
งาน บริหารเวลามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยัง
ท� ำ ให้ ใ ห้ ภ าพรวมของงานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วย เพราะการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ไม่วา่ จะเป็นระบบ ERP ระบบการจัดการหน้า
งาน ระบบบัญชีต่าง ๆ จะท�ำให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่ส�ำคัญสามารถเพิ่ม
ก�ำไรให้ธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย
6) มีซัปพลายเออร์ดีคือลาภอันประเสริฐ
ราคาวัสดุกอ่ สร้างเป็นปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะสะท้อน
ถึ ง ต้ น ทุ น และก� ำ ไรในการด� ำ เนิ น งานรั บ เหมา
ก่ อ สร้ า ง ผู ้ ป ระกอบการควรมี ซั ป พลายเออร์ ที่
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สามารถไว้ ว างใจได้ คั ด เลื อ กหรื อ แนะน� ำ วั ส ดุ
ก่อสร้างที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน และมี
ราคาเหมาะสม เพราะการมีซัปพลายเออร์ที่ดี ไม่
เพียงแต่จะท�ำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ต้องเสียเวลา
ในการเปรียบเทียบสินค้าจากซัปพลายเออร์ หากยัง
ท�ำให้ได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีในราคามิตรภาพ ท�ำให้
การด�ำเนินงานก่อสร้างมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และใช้
ระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุดด้วย
7) เลือกลูกค้าประวัติดีไม่มีความเสี่ยง
ไม่เฉพาะเพียงแต่ลูกค้าที่มีสิทธิ์เลือกผู้รับ
เหมา ในทางกลับกันผู้รับเหมาก็สามารถพิจารณา
เลือกรับงานจากลูกค้าได้เช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาทางด้านการเงิน ไม่วา่ จะเป็นการ
จ่ายเงินล่าช้า หรือความไม่พร้อมทางการเงินของ
ลูกค้าก็ตาม ดังนั้น ผู้รับเหมาควรป้องกันปัญหาดัง
กล่าว ด้วยการตรวจสอบประวัติทางการเงินของผู้
ลูกค้า และท�ำสัญญาว่าจ้างด�ำเนินงานก่อสร้าง โดย
จ่ายค่าจ้างเป็นงวดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานก่อสร้างมีความต่อเนื่อง และไม่มีปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายในภายหลังนั่นเอง

8) เลือกรับงานตามประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ
ผูร้ บั เหมาควรพิจารณาศักยภาพเลือกรับงาน
ทีเ่ หมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของตน ไม่รับงานใหญ่เกินตัว
ไม่รบั งานทีท่ มี งานไม่มคี วามถนัด หากแต่เลือกงาน
ตามประสบการณ์ ที่ ไ ด้ เ คยผ่ า นงานมาแล้ ว ซึ่ ง
นอกจากจะท�ำให้งานก่อสร้างทีแ่ ล้วเสร็จมีคณ
ุ ภาพ
ยังส่งเสริมให้ผลงานออกมาดี เป็นที่น่าเชื่อถือของ
ลูกค้า และยังสามารถควบคุมระยะเวลาในการ
ท�ำงานให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาอีกด้วย
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จากกลยุทธ์แนวทาง 8 ประการดังกล่าวข้าง
ต้น น่าจะท�ำให้ศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจก่อสร้าง
ของผู ้ รั บ เหมามี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพและประสบความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ยากนัก ซึง่ นอก
เหนือจากกลยุทธ์ดังกล่าว การแก้ปัญหาเชิงลึกใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง
ตลอดจนวิธีการจัดการต้นทุน และอื่น ๆ เป็นสิ่งที่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องสะสมประสบการณ์ หรือแลก
เปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างผู้รับเหมาด้วยกัน ที่
ส�ำคัญต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพือ่ ให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
-----------อ้างอิง :
- กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- https://bit.ly/2OVWeWG
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

‘สมชัย สันตินิภานนท ์’

มุง่ มัน
่ พัฒนาตนเอง บุคลากร องค ์กร
สูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร า้ งไทยให ย้ งั่ ยืน
R ea l life

REAL LIFE ฉบับนีเ้ ป็นเรือ
่ งราวของ ‘คุณ
สมชัย สันตินิภานนท์’ กรรมการบริหาร
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะมาเปิดเผยเรื่อง
ราวชี วิ ต และวิ ธี ก ารพั ฒ นาตนเองให้ มี
ศักยภาพ กลยุทธ์ในการทำ�งาน พร้อมทัง้ การพัฒนาองค์กร
และแนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ตั ว ในการแข่ ง ขั น กั บ ผู ้
ประกอบการก่อสร้างจากต่างประเทศ รวมถึงหลากหลาย
มุมมองและเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

หันหลังให้งานราชการ หันหน้าสูธ
่ รุ กิจรับเหมาก่อสร้าง
คุณสมชัย สันตินภิ านนท์ กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเดินหน้า
เข้าสูว่ งการอุตสาหกรรมก่อสร้างว่า ตนเองเคยรับราชการเป็นวิศวกรโยธา
ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้มีโอกาสเรียนรู้การท�ำงานและสั่งสม
ประสบการณ์จนสามารถน�ำมาต่อยอดและพลิกผันมาด�ำเนินธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้าง
“ผมจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จาก
นัน้ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด ธนบุรี หลังจากเรียนจบผม
เป็นอาจารย์ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึง่ แล้วหลังจากนัน้ มารับราชการ
เป็นวิศวกรโยธาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร ในช่วงที่รับ
ราชการขณะนั้นเป็นจังหวะดีท่ีประเทศไทยก�ำลังบูมด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ งานก่อสร้างเริ่มมาจึงหันมาตั้งบริษัท จึง
ตัดสินใจลาออกจากราชการมาก่อตั้งบริษัทเพื่อรับงานก่อสร้าง
ผมเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานประเภทอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.
2532 เป็นต้นมา จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2548 ได้มงุ่ เน้นในส่วนของการก่อสร้าง
อาคารสนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล ลูว่ งิ่ งานกรีฑา และมุง่ เน้นมาทีง่ าน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
บางมด ธนบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

วัสดุสังเคราะห์ เช่น สนามหญ้าเทียม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ลานกีฬาอเนกประสงค์
จวบจนถึงปัจจุบัน ขณะที่งานประเภทอาคารหรืองานโครงสร้างอาคารต่าง ๆ จะ
เลือกรับเพียงบางงาน ไม่ได้เน้นหนักงานด้านอาคารแล้ว”
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ภาพตัวอย่างสนามหญ้าเทียม
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ชมบทสัมภาษณ์ คุณสมชัย สันตินภิ านนท์
ได้จาก QR Code นี้

ในการเริม่ ก่อตัง้ บริษทั ขณะนัน้ หาแรงงานมา
ท� ำ งานได้ ไ ม่ ย าก แต่ เราจะต้ อ งหาบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ เนื่องจากเรามีการสะสมองค์ความรู้
มามากพอสมควร จึงน�ำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนา
บุคลากรด้วยการเทรนนิงและส่งไปอบรมกับองค์กร
ต่าง ๆ และสร้างทีมงานขึน้ มา โดยปัญหาหลักขณะ
นั้นไม่ใช่การขาดแคลนแรงงาน แต่เป็นปัญหาวัสดุ
ก่ อ สร้ า งขาดแคลน ซึ่ ง ผู ้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า ง
ประสบปัญหาเดียวกันทั้งหมด
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการไม่ประสบปัญหาวัสดุ
ก่อสร้าง เนื่องจากผู้ผลิตมีก�ำลังการผลิตค่อนข้าง
มากและมีผคู้ า้ หลายราย แต่กลับประสบปัญหาด้าน
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไทยขาดแคลนมากจึงได้
มีการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว แต่ปัญหาของแรงงาน
ต่างด้าวที่ส�ำคัญที่สุดคือทักษะ ซึ่งทักษะงานช่างที่
เป็นก�ำลังของวิชาชีพก่อสร้าง เช่น ช่างก่ออิฐ ช่าง
ฉาบปูน ช่างเชือ่ มเหล็ก ช่างประกอบโครงสร้าง และ
งานฝีมือต่าง ๆ ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมีทักษะความ
เชี่ยวชาญจ�ำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวมาฝึก
อบรมใหม่ และเนื่องจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมี
ก�ำหนดจ้างครั้งละ 2 ปี และต้องจ้างต่อเนื่อง บาง
ครั้งเราต้องปล่อยแรงงานที่เราฝึกไปท�ำงานก่อน
พอได้ รั บ โปรเจกต์ ใ หม่ เข้ า มาก็ ต ้ อ งน� ำ แรงงาน
ต่างด้าวใหม่ ๆ เข้ามาและเริ่มวิธีการฝึกใหม่ เพราะ
ฉะนั้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพของงานจะค่ อ นข้ า ง
ล�ำบาก เนื่องจากเราขาดช่างฝีมือที่เป็นก�ำลังหลัก
ของเรา โดยเฉพาะแรงงานฝีมือคนไทยที่ได้ชื่อว่า
เป็นแรงงานฝีมือที่ดีที่สุดของโลก แต่ตอนนี้เราหา
ช่างฝีมือไม่ได้แล้ว”
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ความภาคภูมิใจ
และเสน่ห์ของงานก่อสร้าง
คุณสมชัย กล่าวว่า เสน่ห์ของงานก่อสร้าง
คือความภาคภูมใิ จ เพราะได้มโี อกาสเข้าไซต์ทำ� งาน
ก่อสร้างตั้งแต่พื้นที่แต่ละแห่งเป็นป่า พื้นที่รกร้าง
พืน้ ทีท่ รุดโทรม จนสามารถสร้างสรรค์สงิ่ เหล่านัน้ ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เช่น อาคารต่าง ๆ เมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จท�ำโครงการส�ำเร็จจะก่อเกิดความภาค
ภูมใิ จว่าสถานทีแ่ ห่งนัน้ เราได้พฒ
ั นาขึน้ มา โดยทีเ่ รา
ต้องใช้ทั้งช่างที่มีฝีมือ ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหรือ
เทคโนโลยีในการจะสร้างงานเพือ่ สร้างสรรค์ เปรียบ
เสมือนงานศิลปะอย่างหนึ่ง พอเราท�ำเสร็จเมื่อได้
รับค�ำชมเชยท�ำให้ความเหนื่อย ความล�ำบากที่ผ่าน
มา ถูกเปลี่ยนเป็นความสุขและความภาคภูมิใจ
“ส�ำหรับโครงการที่ภาคภูมิใจที่สุด ได้แก่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนน
อังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยเป็น
อาคารกระจกเป็นยุคแรก ๆ ที่ใช้กระจกที่เรียกว่า
curtain wall เพื่อลดการใช้พลังงานภายใน
อาคาร และอีกหนึ่งโครงการที่ภาคภูมิใจ คือ งาน
สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นสนามที่มีมาตรฐานระดับแข่งขัน สามารถ
รองรับการแข่งขันในระดับชาติและระดับอาเซียน
ซึ่งประกอบด้วยสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานตามที่
FIFA ต้องการ และมีลู่วิ่งลานกรีฑาได้มาตรฐานใน
ระดับสหพันธ์กรีฑานานาชาติ
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ทั้งนี้ งานก่อสร้างแต่ละประเภทมีเทคนิคใน
การก่อสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งงานก่อสร้างประเภท
อาคารส่วนมากจะเป็นงานทีใ่ ช้ชา่ งฝีมอื จ�ำนวนมาก
เช่น อาคารส�ำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้า รวมไปถึง
สถาปัตยกรรมที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ของความ
เป็นไทย หรือสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นแบบตะวันตก
หรือศิลปะโรมัน
ส่วนงานก่อสร้างประเภทงานทางเป็นงานที่
ใช้ เ ทคนิ ค หรื อ กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการก่ อ สร้ า งต้ อ งใช้
เครื่องจักรที่มีความทันสมัย เช่น การสร้างทางด่วน
ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการยกชิ้นส่วน
ส�ำเร็จรูป และประกอบทีห่ น้างาน ซึง่ เป็นศิลปะทาง
ด้านเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น งานก่อสร้าง
ประเภทอาคารงานสร้างสรรค์ศิลปะจะใช้แรงงาน
ฝีมอื จ�ำนวนมาก ส่วนงานทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานใช้
เทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรจ�ำนวนมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การน�ำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเข้า
มาใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ จะต้ อ งมี ก าร
พัฒนาให้ความรู้และความเข้าใจแก่แรงงาน เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในระหว่างปฏิบตั งิ านและให้งาน
ส�ำเร็จอย่างราบรื่น”

มีสติแก้ไขปัญหา พัฒนาจุดอ่อน
และรู้จักปล่อยวาง
คุณสมชัย กล่าวเพิม่ เติมว่า ได้นำ� ประสบการณ์
ทั้งผิดและถูกมาเป็นบทเรียน ไม่หยุดในการที่จะ
ศึกษาหาความรู้ และรูต้ วั ตนของเราเอง เช่น จุดอ่อน
จุดแข็งของเรามีอะไรทีต่ อ้ งรักษาไว้ และจุดอ่อนต้อง
ปรับปรุงทั้งนี้เกิดจากการเรียนรู้ และน�ำมาพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ที่ส�ำคัญคือต้องท�ำงานอย่างมี
ความสุขและรู้จักปล่อยวาง
“การรู้จักปล่อยวางจะท�ำให้เราท�ำงานได้
อย่างมีความสุข เราต้องรู้จักประเมินความสามารถ
ในการท�ำงานของตนเอง ถ้าอะไรที่เหนือความ
สามารถหรือศักยภาพขององค์กรหรือเป็นสิ่งที่เรา
ไม่ถนัด เราต้องหยุดท�ำแล้วมองหาไปหาจุดแข็งของ
ตนเองแล้วน�ำมาแก้ไขปัญหา และขณะเดียวกันหาก
เจอปัญหาอุปสรรคต้องใช้สติเพือ่ แก้ปญ
ั หาในสิง่ ทีด่ ี
ที่สุด ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าและต่อสู้กับอุปสรรค
แต่สงิ่ ส�ำคัญคือใจของเราต้องไม่ทอ้ ถอยต่ออุปสรรค
แล้วจะท�ำให้เราหาหนทางทีด่ ที สี่ ดุ แก้ปญ
ั หาทีด่ ที สี่ ดุ

ขณะที่การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ผมให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
รั ก ความผู ก พั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในองค์ ก ร เพราะ
บุ ค ลากรเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ขององค์ ก ร และเป็ น
สินทรัพย์อย่างหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้
เพราะฉะนั้นการที่จะท�ำให้งานมีประสิทธิภาพจึง
ต้องสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับ
องค์กร และมีความรักระหว่างเพือ่ นร่วมงาน เพราะ
การท�ำงานของผูป้ ระกอบการหลายอย่าง ไม่วา่ งาน
ก่อสร้างหรืองานอืน่ ต้องการการท�ำงานแบบเป็นทีม
อาศัยจุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนมาท�ำงานและ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

S หรือ Strengths
จุดแข็ง

W หรือ Weaknesses
จุดออน

O หรือ Opportunities
โอกาส

T หรือ Threats
อุปสรรค
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real life

นอกจากนี้ การสร้างองค์ความรู้ ถือเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญทีเ่ ราก�ำลังพยายามผลักดันและพัฒนา ซึง่ องค์
ความรู ้ เ กิ ด มาจากหลายภาคส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ
ประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ผิดและถูก ในสิ่งที่มี
ปัญหาท�ำงานให้เกิดความสูญเสียน�ำมาเล่าให้กนั ฟัง
แชร์ กั น แต่ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ วิ ธี ก ารแก้ ไข ซึ่ ง สิ่ ง นี้ คื อ
ประสบการณ์กับหนทางที่ไปสู่ความส�ำเร็จ เรียกได้
ว่าวิธีการที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จมาจากความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์
ขณะที่ความรู้จากภายนอกไม่ว่าจากเพื่อนผู้
ประกอบการรายอืน่ และศึกษาเทคโนโลยีควบคูไ่ ป
ด้วย ทัง้ เทคโนโลยีดา้ นการใช้เครือ่ งจักร เทคโนโลยี
ในด้านการบริหารงาน เทคโนโลยีด้านเทคนิค ด้าน
ประกอบการ แล้วน�ำสิ่งที่ได้ศึกษาหาความรู้มา
ตกผลึกและน�ำมา Brain Storm ร่วมกัน”

นำ�ประสบการณ์มาพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
จากความสามารถและประสบการณ์การ
ท�ำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างมาอย่างยาวนาน
ท� ำ ให้ คุ ณ สมชั ย ได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงแม้ว่า
บทบาทการท�ำงานช่วยเหลือสมาคมกับการท�ำงาน
ให้กับบริษัทจะมีความแตกต่างกัน แต่ด้วยความ
ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญให้กบั
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย นั่นจึงเป็นแรงผลักดันที่
ท�ำให้ คุณสมชัยท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
เพราะมี ค วามมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างของไทยมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน
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“ในสมาคมจะมีกรรมการหลายท่าน จะมี
การแบ่งหน้าที่การท�ำงานในแต่ละส่วน ปัจจุบันผม
เป็นผูแ้ ทนของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในการเป็ น คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมอื แรงงาน ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2562 – 2563 และมีความรับผิดชอบด้าน
แรงงานเป็นหลัก เช่น แรงงานต่าง ซี่งในอดีตแม้แต่
กรรมกรก่อสร้างไม่ให้น�ำเข้ามาท�ำงาน ทางสมาคมฯ
จึงได้เข้าไปหารือและเจรจากับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอให้เปิดกว้างส�ำหรับกรรมกรช่างหรือทักษะ
หรือแม้กระทัง่ ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ทางสมา
คมฯ ไม่เคยนิ่งนอนใจต่อปัญหาต่าง ๆ มีความยินดี
และพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ทั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันให้
ความรู้ ให้ขอ้ แนะน�ำต่าง ๆ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ก็
สามารถที่จะให้ค�ำแนะน�ำให้ค�ำปรึกษายามที่ท่าน
ผูป้ ระกอบการทัง้ หลายประสบปัญหา ไม่มที างออก
หรือติดขัดทางด้านเทคโนโลยี ติดขัดด้านข้อกฎหมาย
ทางสมาคมฯ จะมีคณะกรรมการหรือทีป่ รึกษาเพือ่
ที่จะให้ค�ำแนะน�ำให้ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมทั้งให้องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุด เพื่อที่เรา
จะได้เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีผลผลิต
ที่เทียบเท่านานาชาติได้”
และนี่ คื อ เรื่ อ งราวทั้ ง หมดของ ‘คุ ณ สมชั ย                                                                           
สั น ติ นิ ภ านนท์ ’ กรรมการบริ ห าร สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนบทสัมภาษณ์ฉบับต่อไปจะเป็นเรื่องราวของ
กรรมการบริ ห ารสมาคมฯ ท่ า นใด ท่ า นผู ้ อ ่ า น
สามารถติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ
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special Report

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

แผนนโยบายและยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร า้ งพื้นฐาน

ระบบคมนาคมขนส ง่ ของไทย
s p ec i al REPORT

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อหวัง
เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันสูร่ ะดับสากล การคมนาคมขนส่งจึง
ถูกตัง้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ดังนัน้ จึงได้มกี ารเร่งรัด
พัฒนาเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพ
ชีวต
ิ ความเป็นอยูข่ องประชาชน โอกาสนีน้ ต
ิ ยสาร Contractors’
Times ได้เก็บประเด็นที่น่าสนใจจากการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แผนนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบคมนาคมขนส่ ง ของไทย” โดย
“คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม”
ในการเปิดงาน INTERMAT ASEAN 2019 และงาน CONCRETE ASIA 2019
งานแสดงสิ น ค้ า และการประชุ ม สั ม มนาระดั บ นานาชาติ ด้ า นอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีคอนกรีตระดับภูมิภาค

Millions

Investment in Transport by Private Sector, Thailand
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พั ฒ นาการเดิ น ทางเชื่ อ มโยงถึ ง กั น
แบบไร้รอยต่อ
คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี กรมการ
ขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เผยว่า กระทรวง
คมนาคมมีแผนด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐาน 41 โครงการ ทั้งทางบก ทางราง ทางน�้ำ และ
ทางอากาศ โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ 1.78
ล้านล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันระบบรางมี
บทบาทส�ำคัญในการขนส่งคนจ�ำนวนมากไปยัง
พื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ลดมลพิษ ประหยัด
ต้นทุนพลังงาน ขณะที่เส้นทางของถนนมีข้อจ�ำกัด

special Report

ในการขยายเขตทาง เสียเวลามีต้นทุนเวนคืน โดย
เฉพาะพื้นที่เขตเมือง อย่างไรก็ตาม ปี พ.ศ. 2562
รัฐบาลยังคงมุง่ เน้นระบบรางให้เชือ่ มโยงถึงกันแบบ
ไร้รอยต่อ
“ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวง
คมนาคม มี แ ผนลงทุ น โครงการเมกะโปรเจกต์
จ�ำนวน 41 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1.78 ล้าน
ล้านบาท เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ

นโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) ที่มุ่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยง
กันเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงคมนาคม ที่
มุง่ เน้นการพัฒนาการขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่าย
หลักของประเทศ จนได้ตงั้ กรมการขนส่งทางรางขึน้
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เมือ่ 3 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยแผนพัฒนาทีก่ ล่าวมาข้าง
ต้น จะเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนทุกด้าน อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
ความเชือ่ มัน่ และรากฐานความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปัจจุบนั รูปแบบการคมนาคมขนส่งทางรางมี
แนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ การขนส่งทางรางนีจ้ ะช่วย
ในเรือ่ งของการลดปริมาณใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง ลดก๊าซ
เรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558
– 2565) ที่มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครง
ข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ
ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างรากฐาน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะเดียวกัน
ต้องพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit – Oriented Development: TOD) ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระตุ้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนที่สามารถเดิน
ทางจากสถานีหนึง่ ไปยังสถานีหนึง่ ได้อย่างคล่องตัว
และปลอดภัย”
เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
คุณสรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลภายใต้
การน�ำของ ฯพณฯ ‘พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา’
นายกรัฐมนตรี ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานของประเทศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะด้าน
คมนาคมที่รัฐบาลได้ใช้งบประมาณลงทุนมูลค่า
มหาศาลพัฒนาทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ  และ
ทางอากาศ เพือ่ ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจ การท่อง
เที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้
ปัจจุบันแต่ละโครงการถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

แผนทแ่ีสดงประ เภทของ TODใ นเบอ
้ื งตนทว
่ั ประ เทศ

ภาพจากเอกสาร :
คมนาคมสรางเมือง
เมืองสรางสุข
สุขสรางได
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องคประกอบ

บูรณาการการเชื่อมตอ
การเดินทางหลากหลายรูปแบบ
ก

02

เชื่อมตอไปยัง
จุดหมายปลายทาง
จ

ของ

TOD
07

“ส�ำหรับความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ
รางของไทย โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ. 2558 ที่
ผ่านมา ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด โดยเริ่มจาก
การพั ฒ นาโครงข่ า ยระบบรางในเมื อ ง ได้ แ ก่
รถไฟฟ้ า สายต่ า ง ๆ จากเดิ ม ที่ มี ร ะยะทางอยู ่
ประมาณ 80-100 กิโลเมตร ขณะนี้มีการอนุมัติไป
แล้วกว่า 386 กิโลเมตร คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้
กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครระบบราง เชื่อม
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ชั้นใน ไปยังชานเมือง
ปริมณฑล โดยใช้เวลาอันสั้น
นอกจากในเขตเมืองเรายังได้พฒ
ั นาโครงข่าย
รถไฟระหว่างเมือง อย่างรถไฟทางคู่ ได้มีการต่อ
ยอดพัฒนาเส้นทางสายใหม่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ “East-West Economic Corridor (EWEC)” เส้นทางเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ-บ้านไผ่-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม
เพือ่ เชือ่ มต่อไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ- นครราชสีมา และ
รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ ระยอง ซึ่งจะ

ร
ระบบถนนที
่มีโครงขาย
ค
ครอบคลุมโดยสมบูรณ

เชื่อม 3 สนามบินหลัก ได้แก่ สนามบินดอนเมือง
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา และต่อจาก
นีใ้ นช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 สถานีกลางบางซือ่ จะเปิด
ให้ บ ริ ก าร โดยจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางระบบรางหรื อ
ศูนย์กลางคมนาคมแห่งใหม่ในอนาคตของประเทศ
จะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนด้านระบบรางนั้น
จะช่วยลดปัจจัยความเสีย่ งจากภาวะโลกร้อนทีเ่ กิดขึน้ ถึง
แม้ว่าขณะนี้การขนส่งทางถนนจะเป็น Majority
หลักของประเทศ แต่ว่ามีต้นทุนสูงสุดประมาณ
2.32 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ
การขนส่งทางราง มีต้นทุนเพียงแค่ 0.93 บาทต่อตัน
ต่อกิโลเมตร ถ้าเราจะลดโลจิสติกส์คอสต์ ให้ได้อย่าง
ยัง่ ยืนต้องเร่งพัฒนาการขนส่งทางรางให้เร็วทีส่ ดุ จะ
ท�ำให้มีการบริหาร การจัดการของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วน
ของผู้ให้บริการและผู้ที่ให้การสนับสนุนให้มีความ
ยัง่ ยืนของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เกิดขึน้ อย่าง
มีประสิทธิภาพให้ได้
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ที่อยูอาศัย
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เพื่อคนทั้งมวล

ขณะที่การพัฒนาโครงข่ายทางถนน รัฐบาล
ได้มกี ารเร่งรัดก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ระยะ
ทาง 324 กิ โ ลเมตร ได้ แ ก่ สายบางปะอิ น นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบุรี และพัทยามาบตาพุด อีกทั้งยังได้พัฒนาทางหลวง 4 ช่อง
จราจรระยะทาง 1,050 กิโลเมตร และเปลี่ยนถนน
ลูกรังเป็นถนนลาดยางระยะทาง 3,365 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 มีแผนผลักดัน
มอเตอร์เวย์ 4 เส้นทาง ระยะทาง 221.3 กิโลเมตร
เช่ น นครปฐม-ชะอ� ำ หาดใหญ่ - ชายแดนไทยมาเลเซีย รวมถึงจะขยายทางหลวง 4 ช่องจราจร
ระยะทาง 1,429 กิโลเมตร และเปลี่ยนถนนลูกรัง
เป็นถนนลาดยางอีก 3,085 กิโลเมตร นอกจากนั้น
ในเขตเมืองก็จะมีการก่อสร้างพัฒนาต่อยอด เช่น
โครงการดาวคะนอง-พระราม 3 ที่จะเชื่อมต่อกับ
เส้นทางหลักจากกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อไปยัง
ภาคใต้
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ค
ความหนาแน
นสูง
แและคุมคา
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04

โค ายถนนเชื่อมตอ
โครงข
กับภายนอกไดสะดวก

ก
การใช
ประโยชนที่ดิน
แแบบผสมผสาน

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor) หรืออีอซี ใี นพืน้ ที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง โดยเป็นการขับเคลือ่ นต่อยอดพัฒนาโครงการ
Eastern Seaboard ทั้งนี้ เราจะเป็นศูนย์กลาง
อาเซียนไม่ได้ถ้าหากประตูการค้าต่าง ๆ ยังเป็น
ประตูที่ตันไม่สามารถที่จะผลักดันประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง การรองรั บ การค้ า และการ
บริการต่าง ๆ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าพอใจของ
ภาคเอกชน นี่คือสิ่งที่เราต้องเร่งด�ำเนินการ ขณะนี้
ได้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ก�ำลังอยู่
ระหว่างการประกวดราคา
ขณะทีก่ ารผลักดันการขนส่งทางอากาศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เร่งรัดการก่อสร้างท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เนื่องจากท่า
อากาศยานสุ ว รรณภู มิ มี ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารคั บ คั่ ง มาก
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี แต่
ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 65 ล้านคนต่อปี
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ในขณะเดี ย วกั น ท่ า อากาศยานดอนเมื อ งมี
Capacity อยู่ที่ประมาณ 18 ล้านคนต่อปี แต่ขณะ
นี้รองรับคนที่ 23 ล้านคนต่อปี จึงต้องมีการขยาย
ประสิทธิภาพของท่าอากาศยานให้เพียงพอและ
สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้มากขึน้ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั
เรามีท่าอากาศยาน 28 แห่งในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย และมีการพัฒนาท่าอากาศยานแห่ง
ใหม่ ได้แก่ ท่าอากาศยานเบตง ซึง่ เป็นท่าอากาศยาน
แห่งที่ 29 คาดว่าจะเปิดใช้บริการปี พ.ศ. 2563
ขณะนี้ ป ระเทศไทยมี ป ริ ม าณการขนส่ ง
ทั้งหมดประมาณ 900 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นการ
ขนส่งในประเทศประมาณ 600 ล้านตันต่อปี การ
ขนส่งระหว่างประเทศประมาณ 300 ล้านตันต่อปี
หากไม่เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง ผูป้ ระกอบ
การไทยเองก็จะมีมูลค่าสูงมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ใช้
แนวคิดที่ว่าหากเศรษฐกิจยิ่งทรงตัว เรายิ่งจะต้อง
พัฒนาต่อยอดการลงทุนของภาครัฐท�ำให้เกิดความ
ยั่งยืนเกิดขึ้น โดยจากรายงานของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา เรามีต้นทุน

ด้านโลจิสติกส์ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ 5 ปีทแี่ ล้วทีม่ ี 14.3% เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่า
GDP ของประเทศ ขณะนีเ้ รามีตน้ ทุนด้านโลจิสติกส์
ลดลงต�่ำกว่า 13.8%”
อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยไม่ลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีไม่น่าลงทุน แต่ในทาง
กลับกันเมื่อมีการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวจ�ำเป็น
ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทั้ ง ภาครั ฐ และภาค
เอกชน รวมถึงทุกภาคส่วนทีท่ ำ� ให้ความส�ำเร็จนีเ้ กิด
ขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงเรื่องของการพัฒนาในการ
ต่อยอดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์                                                         
การขนส่ ง มวลชน จะเป็ น ไปด้ ว ยความผาสุ ก                     
ขับเคลือ่ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนใน
การขนส่งอย่างยั่งยืน
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

รถไฟรางคูพ
่ ลังงานไฟฟ า้

ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร ์
s p ec i al REPORT
หลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ที่มีเป้าหมาย
ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชือ
่ ม
โยงประตูการค้า และเมืองหลักในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดัง
เบซาร์ดว้ ยนัน
้ สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบโดยตรงในการศึกษา
และออกแบบการดำ�เนินโครงการดังกล่าว จึงได้จด
ั ทำ�รายงานการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดัง
เบซาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วง
หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำ�หนดแนวเขตทางการวางรูปแบบโครงสร้างตลอดแนวเส้นทาง และเสนอ
โครงสร้างพืน
้ ฐานทีจำ
่ �เป็น รวมทัง้ การออกแบบเพือ
่ เชือ
่ มโยงระบบและโครงสร้างพืน
้ ฐานร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอืน
่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการ ตลอดจนออกแบบรายละเอียด ประมาณการราคา และจัดทำ�เอกสารประกวดราคาเพือ
่ การก่อสร้าง
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งกระจายความเจริญจากเมืองสู่เมือง สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
ในการดำ�เนินงานต่อไป

รถไฟทางคู่
ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
ระยะทาง 44.50 กิโลเมตร
โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
มีจุดเริ่มต้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีปาดังเบ
ซาร์ รวมระยะทางประมาณ 44.50 กิโลเมตร เป็นแนว
เส้นทางรถไฟเดิม 4 สถานี ได้แก่ สถานีชมุ ทางหาดใหญ่
สถานีศาลาทุ่งลุง สถานีคลองแงะ และสถานีปาดังเบ
ซาร์ โดยมี 3 ป้ายหยุดรถ คือ ป้ายหยุดรถบ้านพรุ คลอง
ร�ำ และท่าข่อย ตลอดแนวเส้นทางของโครงการมีพื้นที่
การเวนคืนบริเวณ กม.966+100 ถึง กม.967+500
ต.ทุง่ หมอ และ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พืน้ ที่
21 ไร่ 3 งาน 91.6 ตารางวา
ผลการคาดการณ์จำ� นวนผูโ้ ดยสาร ปริมาณสินค้า
และรูปแบบการเดินรถ การศึกษาด้านการจราจรและ
คาดการณ์ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้า สรุปได้ดังนี้
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ตารางแสดงปริมาณผูโดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)

พ.ศ.
2564
2573
2583
2593

ปริมาณผูโดยสาร (คนตอวัน)
4,732
7,405
10,857
15,470

ตารางแสดงปริมาณการขนสงสินคาทางรถไฟในเสนทางหาดใหญ-ปาดังเบซาร

กรณี
External (กทม.)
หาดใหญ
ปาดังเบซาร

พ.ศ. 2564
978,545
246,096
1,224,641

พ.ศ. 2573
1,237,712
296,524
1,534,236

พ.ศ. 2583
1,571,919
354,111
1,926,030

พ.ศ. 2593
1,969,740
414,361
2,384,101
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โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ช่วงชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
เป็นทางคู่ขนาดความกว้างราง 1.00 เมตร (Meter
Gauge) ก่อสร้างทางรถไฟทางเดี่ยวระดับดินระยะ
ทางประมาณ 45 กิโลเมตร ทางคู่ระดับดิน ระยะ
ทางประมาณ 7 กิโลเมตร ทางคูย่ กระดับ ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตรก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น
2 สถานี ป้ายหยุดรถ 3 แห่ง และก่อสร้างสถานีรถไฟ
ยกระดับ (สถานีคลองแงะ) 1 สถานี
ทัง้ นี้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาจุดตัดทางข้ามจ�ำนวน 31
จุด ที่ปรึกษาได้ออกแบบเป็นจุดตัดต่างระดับและ
ทางลอด ซึ่งรูปแบบที่น�ำมาพิจารณาจะสอดคล้อง
กับถนนที่ตัดผ่านมีจุดตัดทางรถไฟจ�ำนวน 33 แห่ง
ตามแนวเส้นทางเดิม จัดเป็นจุดตัดทีแ่ ก้ไขปัญหาไป
แล้วด้วย
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ตารางแสดงประมาณราคาคากอสรางโครงการ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สรุป

รายการ
General Requirements
Earth Work
Road and Station Yards
Structures
Building
Pipe and Dranage
Utilities
Track Works
Signalling and Telecommunications
Power Supply
รวมคากอสราง

รวมคางานตนทุน
98,809,189.08
416,413,133.11
685,059,191.28
2,141,783,197.22
522,699,547.14
117,359,980.00
4,157,961.12
991,124,653.83
554,902,444.55
1,143,796,770.00
6,676,106,067.32

คาที่ปรึกษา 4%
Rolling Stock
คาเวนคืนที่ดินและคาโยกยายผูอาศัยในเขตทางรถไฟ
คิดเปนคากอสรางประมาณ
ตัวอักษร(หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสีสิบเอ็นลานบาทถวน)

ราคาค่าก่อสร้างโครงการ
กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท
จากการประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งของ
โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างทางวิ่งรถไฟ
อาคารระบายน�้ำจุดตัดทางรถไฟ สถานีจุดเชื่อมต่อ
การเดินทาง การติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขต
ทางรถไฟ ระบบสื่ อ สาร ระบบไฟฟ้ า ระบบ
อาณัติสัญญาณ ค่าเวนคืนที่ดินและค่าทดแทนสิ่ง
ปลูกสร้าง รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษา รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 13,341.00 ล้านบาท
จากการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return
: EIRR) โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีขบั เคลือ่ น
ด้วยระบบดีเซล EIRR เท่ากับร้อยละ 18.24 และ
กรณีขบั เคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า EIRR เท่ากับร้อย
ละ 18.78
ส�ำหรับอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Inter Rate of Return : FIRR) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีขบั เคลือ่ นด้วยระบบดีเซล
FIRR เท่ากับร้อยละ -2.43 และ กรณีขบั เคลือ่ นด้วย
พลังงานไฟฟ้า FIRR เท่ากับร้อยละ 0.30

Factor F
1.0000
1.1606
1.1606
1.1479
1.1781
1.1479
1.0000
1.1606
1.1606
1.1606

คากอสราง 2558
98,809,189.08
483,289,082.28
801,244,454.10
2,458,552,932.08
615,792,336.48
134,717,521.04
4,157,961.12
1,150,299,273.23
644,019,777.14
1,327,490,531.26
7,718,373,057,83
308,734,922.31
5,263,000,000.00
50,645,052.94
13,341,000,000.00

ผลการศึกษาชี้ชัด
โครงการสอดรับนโยบายรัฐ
โครงการนี้มีความสอดคล้องต่อนโยบายที่
ส�ำคัญของรัฐในหลายๆ ประการ ได้แก่ นโยบาย
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึง่ การพัฒนาโครงการ
นี้ มี ส ่ ว นในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทางด้ า น
อุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว การค้า การตลาด
และการลงทุ น เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายโครงสร้างพืน้ ฐานการพัฒนาระบบรางเพือ่
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ นโยบายความมัน่ คงของชีวติ และ
สังคม ส่งเสริมการเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายการต่าง
ประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการ
ขยายการ คมนาคมขนส่ง และการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพื่อการส่งเสริมการขยาย
ฐานเศรษฐกิจ และเมืองชายแดนอีกด้วย
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หมายเหตุ
เงื่อนไขการใชตาราง Factor F
- เงินลวงหนาจาย
10%
-เงินประกันผลงาน 10%
- ดอกเบี้ยเงินกู
7%
- Vat
7%

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของระบบรถไฟทางคูแ
่ ละอาคารสถานี
ส�ำหรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานส�ำหรับ
งานระบบรถไฟทางคู่และอาคารสถานี ประกอบ
ด้วยระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้ คือ
1) ระบบถนนและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มี
โครงข่ายถนนเดิมใกล้ๆ สถานี ได้แก่ ทางหลวง
หมายเลข 4 สามารถเชื่อมต่อถนนเข้าสู่พื้นที่สถานี
รวมทัง้ ออกแบบเพิม่ เติมในส่วนของระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างถนน ไฟส่องป้ายบอกทางต่างๆ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกต่อผู้โดยสารในการเข้า-ออก สู่สถานี
ได้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ทั้งในเวลากลาง
วัน-กลางคืน
2) ระบบระบายน�้ำฝนและระบบป้องกันน�้ำ
ท่วม ในพื้นที่รอบ ๆ อาคารสถานีรถไฟและอาคาร
ประกอบอื่น ๆ เป็นพื้นที่ยังไม่มีระบบระบายน�้ำฝน
และระบบป้องกันน�้ำท่วม สภาพภูมิประเทศโดย
รอบสถานีและเครือข่ายระบบระบายน�้ำฝนพื้นที่
โดยรอบ บริเวณสถานีศาลาทุ่งลุง สถานีคลองแงะ
และสถานีปาดังเบซาร์ 2 ในพื้นที่ยังไม่มีโครงข่าย
คลองหรือทางระบายน�้ำที่จะระบบระบายน�้ำฝน
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เพื่อลดผลกระทบกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีใน
ช่ ว งฝนตกหนั ก จะต้ อ งด� ำเนินการออกแบบให้
สามารถรองรับน�้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สถานีให้
ระบายน�้ำออกจากพื้นที่โดยไม่ให้เกิดน�้ำท่วมได้
3) ระบบท่อระบายน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย ในพื้นที่สถานีมีระบบท่อระบายน�้ำเสียอยู่
ตามแนวทางหลวงหมายเลข4 อยู่แล้ว ส�ำหรับน�้ำ
เสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารสถานี
และอาคารประกอบอื่น ๆ ที่มีมากขึ้น จะต้อง
ออกแบบระบบท่อส่งน�ำ้ เสียและระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ที่ จ ะน� ำ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ให้ ก ารบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ได้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่
กฎหมายก�ำหนดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนรอบ ๆ สถานี
4) ระบบไฟฟ้าก�ำลังในพืน้ ทีม่ สี ถานีไฟฟ้า ซึง่
อยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข4 ตลอดแนวเส้น
ทางความต้องการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟจ�ำเป็น
ต้องมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่มเติม เพื่อ
ขยายระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้สามารถจ่ายไฟฟ้า
ให้กับระบบการเดินรถไฟฟ้าและส�ำหรับการใช้
ไฟฟ้าในกิจกรรมอืน่ ๆในสถานีและอาคารประกอบ
อื่น ๆ ในพื้นที่สถานีด้วย
5) ระบบโทรศัพท์และสื่อสารในพื้นที่มีโครงข่าย
เคเบิลใยแก้ว ตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 อยู่
แล้วในการเดินรถจะต้องจัดเตรียมระบบโทรศัพท์
พื้นฐานและเพิ่มเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อเพียงพอต่อการใช้งานของผู้โดยสาร

ขั้นตอนการก่อสร้าง
และระยะเวลาดำ�เนินการ
การวางแผนการก่อสร้างได้ตระหนักถึงขั้น
ตอนในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย
และไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถ รวมถึงระบบ
ต่ า งๆ ของรถไฟ โดยสามารถแบ่ ง ขั้ น ตอนการ
ก่อสร้างออกเป็น 6 หมวด
1) งานเตรียมการเป็นขั้นตอนการจัดเตรียม
งาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ประกอบด้วย
1. การจัดเตรียมและก่อสร้างส�ำนักงาน
โครงการ ส�ำนักงานสนาม และแคมป์ที่พักคนงาน
2. การส�ำรวจแนวเส้นทางโครงการโดย
ละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้างและค�ำนวณปริมาณ
งานจริง
3. ขออนุมตั วิ สั ดุทจี่ ะน�ำมาใช้ในโครงการ
ก่อสร้าง การสั่งซื้อและน�ำเข้าวัสดุ เช่น ราง เป็นต้น
2) งานโยธาและโครงสร้าง ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 21 เดือน ประกอบด้วย
1. งานก่อสร้างคันทาง และชั้นรองหิน
โรยทาง (Sub ballast)
2. งานท่อระบายน�ำ 
้ (RC.Pipe Culvert)
และท่อเหลี่ยม (Box Culvert)
3. งานโครงสร้างสะพานข้ามล�ำน�้ำ 
4. งานก่อสร้างอาคารสถานี ทางเข้าและ
งานภูมิสถาปัตย์รอบสถานี
5. งานก่อสร้างทางลอดทางรถไฟ เพื่อ
แก้ไขปัญหาจุดตัดเสมอระดับ

รายละเอียดงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
ซึ่งมีระยะทางประมาณ 44.5 กิโลเมตร มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางเดี่ยวระดับดิน ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ระดับดิน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ยกระดับ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 2 สถานี และซุ้มอาคารป้ายหยุดรถ 3 แห่ง
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟยกระดับ (สถานีคลองแงะ) 1 สถานี
• งานก่อสร้างและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและระบบ
โทรคมนาคม
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3) งานระบบราง ใช้ ร ะยะเวลาก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 24 เดือน ประกอบด้วยงาน 2 ส่วน คือ
3.1. งานจัดเตรียมวัสดุงานระบบราง
(Track Materials Supply) เนื่องจากวัสดุงาน
ระบบราง ทัง้ ราง ประแจ และเครือ่ งยึดเหนีย่ ว เป็น
วัสดุทจี่ ะต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ จึงต้องใช้เวลา
ในการจัดเตรียมตัง้ แต่การขออนุมตั โิ รงงานผลิตราง
และระบบยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้ในโครงการ ส่วน
หมอนคอนกรีตอัดแรงสามารถผลิตในประเทศได้แต่
ก็ตอ้ งใช้เวลาในการสัง่ ผลิตและทดสอบวัสดุ ใช้ระยะ
เวลาก่อสร้างประมาณ 14 เดือน
3.2. งานวางราง (Lay Plain Track)
ประกอบด้วย การวางแนวเส้นทาง การปรับระดับ
หมอน การวางรางรถไฟ และการติดตัง้ ประแจ และ
เนือ่ งจากการน�ำเข้าวัสดุจากต่างประเทศต้องใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือน หลังจากนัน้ จะต้องน�ำรางวัตถุดบิ
ซึ่งขนส่งมาเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณท่อนละ 25
เมตร มาต่อเชือ่ มให้เป็นรางเชือ่ มยาวทีโ่ รงเชือ่ มราง
หลังจากเชือ่ มรางยาวแล้วเสร็จจึงขนส่งรางยาวจาก
โรงเชือ่ มรางสูต่ ำ� แหน่งทีจ่ ะติดตัง้ ราง ขัน้ ตอนการเต
รียมงานดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ขณะ
เดียวกันจะต้องรอขั้นตอนการก่อสร้างคันทางใน
งาน Earth Work ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเริ่มติดตั้ง
วางรางได้ งานวางรางจึงใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ 18 เดือน
4) งานระบบไฟฟ้าและการจ่ายไฟส�ำหรับรถ
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 15 เดือน
5) งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
(Signaling and Telecommunication Work) ใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 15 เดือนประกอบด้วย
การรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณ เสาโทรเลข และ
สายใยแก้วน�ำแสงเดิม การติดตั้งอาณัติสัญญาณ
และจุดตัดทางผ่านชั่วคราวที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
เดินรถในช่วงที่ด�ำเนินการก่อสร้าง ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 15 เดือน
6) งานทดสอบระบบการเดินรถ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 2 เดือน
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การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ยึดราคากลางของกรมบัญชีกลาง
การประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ
โดยยึดหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางของกรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ราคาค่า
ก่อสร้าง เท่ากับ 13,341.00 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น
มูลค่างานออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
1) ค่ า งานโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นโยธา
โครงสร้าง สถาปัตย์ และไฟฟ้าเครือ่ งกลของอาคาร
ประกอบต่างๆ (Civil Works & Building Engineering Service) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ได้แก่ โครงสร้างทางวิ่ง
รถไฟ อาคารระบายน�้ำ  จุดตัดทางรถไฟ สถานีจุด
เชื่อมต่อการเดินทาง และการติดตั้งรั้วสองข้างทาง
ตามแนวเขตทางรถไฟ
2) ค่างานระบบรางรถไฟ (Track Works
System) ได้แก่ การวางระบบรางรถไฟของแนว
เส้นทาง

3) ค่างานไฟฟ้าและเครือ่ งกลของระบบรถไฟ
(Mechanical and Electrical Works) ได้แก่ ระบบ
สื่อสาร ระบบไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณ
4) ค่าจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างและรื้อย้าย
สาธารณูปโภค เป็นค่าชดเชยที่ดินและอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้างทีจ่ ำ� เป็นต้องเวนคืนพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมจากเขต
ทางเดิมที่มีอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟ
5) ค่าที่ปรึกษา 4%
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
เลือกใช้เครื่องมือ PPP
ในการพิจารณารูปแบบการลงทุนทีเ่ หมาะสม
นั้ น พบว่ า รู ป แบบการลงทุ น แต่ ล ะประเภทมี
ลักษณะข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป รูปแบบ
การลงทุนและบริหารโครงการโดยรัฐบาลถือได้ว่า
เป็นรูปแบบแรก ๆ ของการลงทุนโครงการขนาด
ใหญ่และโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ ขณะที่
แนวคิดเรือ่ งการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnership, PPP) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ส� ำ หรั บ การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ผลการเติ บ โตทาง
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เศรษฐกิ จ และเครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยให้ รั ฐ บาล
สามารถบรรลุเป้าหมายของพันธกิจในการพัฒนา
สังคมด้วย
การด�ำเนินโครงการโดยใช้ PPP  เป็นเครื่อง
มือ สามารถครอบคลุมความหลากหลายของรูป
แบบการลงทุน และการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดหา ก่อสร้าง รวมทั้งการ
ด�ำเนินการบริหารจัดการโครงการภายหลังจากการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้น
จากการวิเคราะห์การลงทุน พบว่า รูปแบบ
ที่รัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด มีความ
เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุด เนื่องจาก มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) ติดลบน้อยที่สุดเมื่อเปรียบ
เทียบกับรูปแบบการลงทุนอีก 2 กรณี และหาก
พิจารณาประกอบกับผลการวิเคราะห์โครงการทาง
ด้านเศรษฐกิจโครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย
ดีเซล จะพบว่าโครงการมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถสร้างประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งในรูปของ
การเพิม่ ศักยภาพระบบขนส่งและเพิม่ คุณภาพชีวติ
ของประชาชน
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สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจของโครงการ

ดัชนีชี้วัด
ความเหมาะสม

ผลการวิเคราะหดัชนีทางเศรษฐกิจ
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2

ผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

EIRR

18.78%

18.24%

NPV

3,446.10 ลานบาท

2,575.33 ลานบาท

เหมาะสม เพราะ NPV มีคามากกวา 0

B/C

1.71

1.62

เหมาะสม เพราะ B/C มีคามากกวา 1

รถไฟทางคู่ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าคุ้มค่ากว่า
การขับเคลื่อนด้วยดีเซล
จากการวิเคราะห์ พบว่าโครงการรถไฟทาง
คู่ในกรณีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และ กรณี
ขับเคลือ่ นด้วยพลังงานดีเซล เป็นโครงการทีม่ คี วาม
เหมาะสมในการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ หรือเป็น
โครงการทีส่ งั คมและประเทศชาติจะได้รบั ประโยชน์
จากการมีโครงการ ทั้งนี้เพราะ โครงการฯ ดังกล่าว
ให้ผลตอบแทนในด้าน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
เป็นบวกและให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C
Ratio) มากกว่า 1 รวมทั้ง ให้ผลตอบแทนในด้าน
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจภายในโครงการ
(EIRR) มากกว่า อัตราคิดลดร้อยละ 12 และเมื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของ 2 กรณี
จะพบว่า กรณีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามี

เหมาะสม เพราะ EIRR มีคามากกวาคาเสียโอกาส
ของทรัพยากรที่กำหนดไวที่ 12%

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) มากกว่า
กรณีขับเคลื่อนด้วยดีเซล จึงมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนมากกว่า
เมื่อพิจารณาถึงความอ่อนไหวของโครงการ
พบว่ากรณีที่โครงการได้รับผลกระทบทางด้านลบ
มากทีส่ ดุ คือ ต้นทุนโครงการเพิม่ ร้อยละ 20 และผล
ประโยชน์ของโครงการลดลง ร้อยละ 20 มีอตั ราผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) กรณีขับเคลื่อนด้วย
ระบบพลังงานไฟฟ้า เท่ากับ 13.48 % และกรณีขบั
เคลื่อนด้วยระบบดีเซล เท่ากับ 12.89% ส่งผลให้
กรณี ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า ยั ง คงมี ผ ล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) มากกว่า ร้อยละ 12
แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเสี่ยงในการลงทุน
ค่อนข้างต�่ำ  ท�ำให้โครงการมีความน่าสนใจในการ
ลงทุน

ทัง้ นี้ จากการศึกษาผลกระทบของการด�ำเนิน
โครงการระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ พบว่า การ
ด�ำเนินโครงการนี้สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ สนับสนุน
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่งผลให้เกิดภูมคิ มุ้ กันทางเศรษฐกิจ เป็นการเตรียม
พร้อมรับการและปัจจัยคุมคามจากภายนอก
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น โครงการที่ ส นั บ สนุ น
นโยบายของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และเพิ่ ม ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทัง้ สนับสนุน
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลอีกด้วย ดังนัน้ การ
ด�ำเนินโครงการนี้จึงส่งผลกระทบในทางบวกต่อ
การเมืองและความมั่นคงของประเทศเป็นอันมาก
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

ซ่อมบ า้ นหลังน�ำ้ ท่วม :
โอกาสผู ร้ บ
ั เหมาจากวิกฤตอุทกภัย
s p ec i al REPORT

“น�ำ้ ท่วม” เป็นภัยพิบต
ั จิ ากธรรมชาติทสี่ ร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยเป็นอย่างมาก เหตุการณ์นำ�้ ท่วมในประเทศไทยปีนน
ี้ บ
ั ว่าเป็น
อีกหนึง่ ปีทปี่ ระเทศไทยในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือได้รบั ความเสีย
หายเป็นวงกว้าง หลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วย
เหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วน
และทันทีทน
ี่ ำ�้ ลด เจ้าของบ้านทีอ
่ ยูอ
่ าศัยก็ตอ
้ งเร่งดำ�เนินการฟืน
้ ฟู ซ่อมแซม กลาย
เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต ซึ่งต้องบอกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างคือผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ภายหลังการเกิดวิกฤต ทว่าโอกาสทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่ใช่ชว่ งเวลาทีผ
่ รู้ บั เหมาก่อสร้าง
จะฉกฉวยโอกาสจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น หากแต่ต้องหาวิธีการดำ�เนินงานที่ช่วยให้
เจ้าของบ้านทีอ
่ ยูอ
่ าศัยประหยัดค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการก่อสร้าง ฟืน้ ฟู ซ่อมแซมความ
เสียหายให้ได้มากที่สุด และผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ที่รู้จริงที่สุดในการที่จะดำ�เนินการ
ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านหลังน�้ำท่วม

การซ่อมแซมบ้านหลังน�้ำท่วม มีแนวทางใน
การด� ำ เนิ น การที่ ผู ้ รั บ เหมาต้ อ งทราบเพื่ อ เป็ น
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องหลาย ๆ ประการ ดัง
ต่อไปนี้
การซ่อมแซมพืน้ บ้านหลังน�ำ้ ท่วม ถ้าหลังน�ำ้
ท่วมถ้าพืน้ ไม่เสียหายก็ทำ� ความสะอาดให้เรียบร้อย
ก็สามารถใช้ได้ แต่ถ้าเสียหาย ผู้รับเหมาต้องมีวิธี
แก้ไขที่ถูกต้อง กรณีที่เป็นพื้นไม้ปาร์เก้ ซึ่งจะหลุด
ล่อนง่ายเมื่อโดนน�้ำท่วมเพราะติดกับพื้นคอนกรีต
ด้วยกาว  ต้องพิจารณาดูหากแผ่นปาร์เก้ไม่เสียหาย
มาก ก็ผึ่งลมให้แห้งก่อน รวมถึงพื้นคอนกรีตด้วย
แล้วจึงทาด้วยกาวลาเท็กซ์หนา 1-2 มิลลิเมตร แล้ว
ค่อย ๆ กดลงไปที่เดิมให้แน่น ทิ้งไว้อย่างน้อย 15
วันจึงใช้งานได้ แต่ถ้าพบว่าพื้นมีความเสียหายมาก
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้เลือกใช้ไม้ชนิดเดียวกับ
ของเดิม
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หากเป็นพื้นพรม ผู้รับเหมาต้องลอกออก แล้วน�ำ
ไปซักและตากแดดให้แห้งสนิทแล้วจึงน�ำกลับมาปู
ใหม่ โดยพืน้ คอนกรีตต้องแห้งก่อนเช่นเดียวกัน เมือ่
พบว่าโครงสร้างพืน้ แตกร้าว ซึง่ อาจเป็นรอยร้าวอยู่
เดิมแล้วหรือเป็นรอยแตกร้าวที่เกิดจากแรงดันน�้ำ
ผู้รับเหมาต้องท�ำการสกัดออกก่อน แล้วจึงใช้กาว
คอนกรีตอุดให้เรียบร้อยก่อนที่จะปิดด้วยวัสดุปูพื้น
ให้เหมือนเดิม กรณีที่เป็นพื้นส�ำเร็จรูปหรือระบบ
พื้นที่วางอยู่บนดินไม่ได้ต่อยึดกับคาน ถ้ามีรอยซึม
ผู้รับเหมาสามารถใช้ซิลิโคนอุดรอยรั่วได้
ปัญหาเกี่ยวกับผนังบ้านหลังน�้ำท่วม มักจะ
พบว่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ท�ำผนังบ้าน เมื่อเวลาถูกน�้ำ
ท่วมนาน ๆ ก็จะเกิดความเสียหายแน่นอน ซึ่ง
ประเภทของผนังบ้านทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมหมายถึงวิธี
การซ่อมแซม ฟืน้ ฟูทแี่ ตกต่างกันด้วย ดังนัน้ ถ้าเป็น
ผนังไม้เช็ดท�ำความสะอาด เพือ่ ให้ผวิ สามารถระเหย
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ความชื้นได้ง่าย เมื่อแห้งดีแล้วใช้น�้ำยารักษาเนื้อไม้
ชโลมทีผ่ วิ หรือทาสีตอ่ ไป โดยวิธที ดี่ คี วรทาสีดา้ นใน
บ้านก่อน ทิ้งไว้ 5-6 เดือนแล้วจึงทาสีด้านนอก
ถ้าเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนก็ใช้วธิ เี ดียวกับผนัง
ไม้แต่ต้องทิ้งให้ระเหยความชื้นนานกว่าผนังไม้
เพราะมี ค วามหนามากกว่ า กรณี ที่ เ ป็ น ผนั ง                     
ยิปซั่มบอร์ดก็เลาะเอาแผ่นที่เสียออก ถ้าโครงเก่า
เป็นโลหะก็สามารถติดแผ่นใหม่ได้เลย แต่ถ้าโครง
เก่าเป็นไม้ ผู้รับเหมาจะต้องทิ้งไว้ให้ความชื้นในไม้
ระเหยหมดก่อน จึงจะติดแผ่นใหม่ได้
วอลล์เปเปอร์เป็นอีกหนึ่งปัญหาเมื่อบ้านน�้ำ
ท่วม เพราะวอลล์เปเปอร์มีลักษณะคล้ายสี ถ้าโดน
ความชืน้ มาก ๆ จะลอกหรือร่อน ดังนัน้ หลังน�ำ้ ท่วม
ต้ อ งท� ำ การลอกออกให้ ห มด เพื่ อ ให้ ผ นั ง ที่ ชื้ น
สามารถระเหยออกมาได้ โดยรอให้ผนังแห้งจริง ๆ
ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงปิดวอลล์เปเปอร์
ทับลงไป ซึ่งกรณีนี้เจ้าของบ้านสามารถปิดเองได้
หรือจะให้ผู้รับเหมาเข้ามาด�ำเนินการก็ได้ หากไม่มี
ความช�ำนาญ แต่ส�ำหรับวอลเปเปอร์ส่วนที่ขึ้นรา
หรือเป็นคราบ ไม่สามารถเช็ดท�ำความสะอาดได้
ต้ อ งด� ำ เนิ น การเปลี่ ย นแผ่ น ใหม่ โดยเลื อ กให้ มี
ลวดลายเหมือนเดิม ก็จะได้ผนังสวยงามเหมือนก่อน
น�้ำท่วม
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
การซ่อมแซมฝ้าเพดานจะต้องด�ำเนินการ
คล้ายกับการซ่อมผนังและพื้น กล่าวคือ ถ้าเป็นฝ้า
เพดานยิปซัม่ บอร์ดหรือกระดาษอัด ถ้าเปือ่ ยยุย่ มาก
เพราะอมน�ำ 
้ ควรเลาะออกแล้วเปลีย่ นแผ่นใหม่เลย
ทิ้งให้ทั้งหมดแห้งสนิทจริง ๆ แล้วจึงทาสีทับ
กรณีเป็นฝ้าโลหะ ให้เช็ดท�ำความสะอาดให้
แห้ง ถ้าเป็นสนิม ก็ใช้กระดาษทรายขัดออกให้
เรียบร้อย แล้วจึงทาสีทับเข้าไปใหม่ ระบบสายไฟ
ส่วนใหญ่จะเดินในฝ้า เวลาเปิดฝ้าเข้าไปต้องตรวจดู
ความเรี ย บร้ อ ยว่ า มี ส ่ ว นใดช� ำ รุ ด ด้ ว ยหรื อ
เปล่า  ส่วนโครงฝ้าเพดานทีเ่ ป็นไม้เกิดการแอ่นหรือ
ทรุดตัว ผู้รับเหมาต้องแก้ไขให้ได้ระดับก่อน จึงจะ
สามารถท�ำการติดตั้งแผ่นฝ้าใหม่
เรื่องที่ผู้รับเหมาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับฝ้า
เพดานก็คือ ต้องส�ำรวจฝ้าเพดานทุกห้องทุกที่ว่ามี

น�้ำขังอยู่หรือไม่ ซึ่งสามารถท�ำได้โดยการเจาะหรือ
เปิดฝ้าเพดาน แล้วโผล่ศรี ษะพร้อมส่องไฟฉายตรวจ
ดู หากพบว่ามีน�้ำขังอยู่ต้องเร่งระบายน�้ำออกให้
หมดโดยทันทีทนั ใด ซึง่ สามารถท�ำได้โดยการเจาะรู
ตรงที่น�้ำขังเป็นแอ่ง ณ จุดนั้น
นอกจากนี้ ฝ้าเพดานส่วนใหญ่จะมีสายไฟ
หรือดวงโคมติดอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็นระบบเดินสาย
ไฟฝังหรือสายไฟลอย ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบ
สภาพว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่ หากพบว่ามีร่องรอย
ความเสียหายต้องด�ำเนินการเปลีย่ นให้เรียบร้อย อีก
ปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือ มดและ
แมลงตลอดจนหนูหรือสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ อาจ
หลบเข้าไปในฝ้าเพดาน ผูร้ บั เหมาต้องตรวจตราและ
เมื่ อ พบต้ อ งท� ำ การไล่ อ อกให้ ห มด จึ ง จะปิ ด ฝ้ า
เพดาน ไม่เช่นนั้นอาจจะรบกวนและเป็นอันตราย
ภายหลังได้
เฟอร์นเิ จอร์ เป็นอีกหนึง่ ไอเท็มทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายเมือ่ บ้านน�ำ้ ท่วม ผูร้ บั เหมาอาจต้องใช้ความ
พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอร์นิเจอร์ให้มาก
ที่สุด ไม่ว่าจะน�ำมาตากแดดหรือผึ่งลมเพื่อให้แห้ง
ตามธรรมชาติให้ได้มากทีส่ ดุ กรณีทเี่ ป็นเฟอร์นเิ จอร์
หุม้ ผ้า มีสว่ นประกอบของโครงไม้และผ้าหุม้ ฟองน�ำ้
ต่าง ๆ หากโครงสร้างไม้ยังใช้ได้ ผู้รับเหมาควรถอด
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เฉพาะโครงไปตากแดด แล้วเก็บไปหุม้ นวมใหม่ ส่วน
ฟองน�้ำและผ้าหุ้ม ถ้าเป็นไปได้ควรเปลี่ยนใหม่เลย
เพราะน�้ำอาจจะพาเอาเชื้อโรคมาติดอยู่ ถึงจะตาก
แดดให้แห้ง เชื้อโรคก็ยังมีอยู่
ส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์บิลต์อิน ผู้รับเหมาต้อง
ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง หากเป็น
โครงไม้จริงต้องดูแลเป็นส่วน ๆ ไป เช่น โครงไม้ดา้ น
ในหากไม่ผกุ ร่อน ให้ทงิ้ ไว้จนแห้งสนิทแล้วท�ำสีใหม่
ส่วนหน้าบานตู้หากเป็นไม้อัดอาจต้องท�ำใจเพราะ
จะเกิดการบวมน�้ำ  การน�ำกลับมาใช้ใหม่อาจเป็น
เรื่องยาก แนะน�ำให้เปลี่ยนหน้าบานใหม่ ท�ำความ
สะอาดรูกญ
ุ แจและลูกบิด รวมถึงอย่าลืมตรวจสอบ
ระบบไฟต่าง ๆ ที่อยู่ภายในตู้บิลต์อินด้วย
หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ข้อควรระวังคือ ไม่
ควรน�ำไปตากแดด เพราะจะท�ำให้บิดงอได้ และถ้า
ต้องการจะทาสีใหม่ ควรรอให้แห้งสนิทก่อน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สีลอกในภายหลัง ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์
ที่มีส่วนประกอบของเหล็ก เช่น ขาตู้ที่ถูกแช่น�้ำจน
เกิดสนิม ให้น�ำชิ้นส่วนนั้นออกไปตากแดดจัดได้
จากนั้นเมื่อแห้งดี ให้ใช้น�้ำยาขัดสนิมขัดคราบออก
แล้วเคลือบผิวด้วยน�้ำยากันสนิมและพ่นสีใหม่ก็จะ
กลับคืนสภาพเดิม
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รัว้ ก�ำแพงบ้านเป็นอีกหนึง่ สิง่ ทีผ่ รู้ บั เหมาต้อง
ตรวจสอบก่อนที่จะด�ำเนินการซ่อมแซม โดยต้อง
ส� ำ รวจตรวจสอบสภาพก� ำ แพงรั้ ว ซึ่ ง เบื้ อ งต้ น
สามารถดูด้วยสายตาและสังเกตให้ดีว่าปรากฏมี
รอยร้าวไหม เอียงหรือทรุดตัวเป็นคลื่นบ้างไหม ถ้า
พบว่ามีรอยร้าว เอียง หรือทรุดแม้เพียงเล็กน้อย
ผู ้ รั บ เหมาควรหาไม้ ม าค�้ ำ ยั น และด� ำ เนิ น การ
ซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพที่พร้อมใช้งานอีกครั้ง
นอกจากนี้ ผู้รับเหมาควรต้องสังเกตดินใต้
แนวก�ำแพงรั้ว ซึ่งอาจโดนน�้ำท่วมจนท�ำให้เกิดเป็น
โพรง หากพบว่ามีโพรงต้องเร่งท�ำแนวอิฐบล็อกกั้น
ไว้แล้วอัดดินเข้าไปเสริม โดยต้องอัดดินให้แน่นเพือ่
ป้องกันดินในบ้านไหลออกไป เพราะอาจจะมีผลต่อ
รากฐานของรั้วได้
ส�ำหรับในเขตพื้นที่น�้ำท่วมสูงเป็นเวลานาน
ผูร้ บั เหมาควรเรียกวิศวกรมาตรวจสอบฐานราก เพือ่
ป้องกันไม่ให้รั้วทรุดตัวภายหลังและล้มลงมาได้
การซ่อมแซมรั้วบ้านที่เสาและคานปูนยังอยู่
ในสภาพดี สามารถท�ำได้โดยการทุบอิฐบล็อกและ
ก่อใหม่เป็นจุด ๆ แต่ถา้ พบว่ามีความเสียหายเกิดขึน้
หลายจุด ผู้รับเหมาอาจจ�ำเป็นต้องก่อใหม่ด้วยวัสดุ
ที่เบากว่า เช่น อิฐมวลเบา หรือท�ำเป็นระแนงรั้วไม้
หรือไม้เทียม ทั้งนี้ เพื่อให้น�้ำหนักเบาลง แต่ส�ำหรับ
ในกรณีที่ทรุดหรือเอียง ต้องรื้อท�ำใหม่เท่านั้น
ในส่วนของงานไฟฟ้า ผูร้ บั เหมาสามารถแบ่ง
ระดับความเสียหายได้ 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับท่วม
ประมาณ 15-90 เซนติเมตรภายในบ้าน และระดับ
ท่วมประมาณ 90 เซนติเมตรขึ้นไปภายในบ้าน ซึ่ง
ทั้งสองระดับนี้จะมีราคาค่าซ่อมแซมที่แตกต่างกัน
โดยความเสียหายจากน�้ำท่วมประมาณ 15-90
เซนติเมตรภายในบ้าน จะต้องท�ำการเปลี่ยนปลั๊ก
และสายไฟใหม่ทั้งหมด โดยแต่ละจุดน่าจะเปลี่ยน
สายไฟฟ้าจุดละไม่เกิน 3 เมตร ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยรวม
ค่าแรงจุดละไม่เกิน 250 บาท แต่กรณีทเี่ ป็นน�ำ้ ท่วม
ในระดับประมาณ 90 เซนติเมตรขึ้นไปภายในบ้าน
นอกจากปลั๊ ก ไฟและสายไฟแล้ ว ยั ง อาจจะต้ อ ง
เปลีย่ นสวิตช์ และตูเ้ มนไฟฟ้าด้วย ซึง่ ส่วนทีม่ ปี ญ
ั หา
ใหญ่คือ ตู้เมนไฟฟ้า ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและ
จ�ำนวนเบรกเกอร์ ตั้งแต่ประมาณ 5,000 - 20,000
บาท
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เช่นเดียวกันอัตราค่าแรงและวัสดุที่ต้องใช้
เพื่อการซ่อมแซมบ้านหลังน�้ำท่วม ผู้รับเหมาควร
ต้องท�ำการตรวจประเมินความเสียหายก่อน พร้อม
ทัง้ แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบว่ามีความเสียหายใดเกิด
ขึ้นบ้าง ต้องด�ำเนินการซ่อมแซมส่วนไหน อย่างไร
หรือส่วนไหนบ้างที่สามารถฟื้นฟูได้ ซึ่งอัตราค่าแรง
ในการซ่อมแซมบ้านหลังน�ำ้ ท่วมในเบือ้ งต้นสามารถ
ประเมินได้ ดังตารางตัวอย่างด้านล่างนี้
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง
การประเมินราคาเท่านัน้ ผูร้ บั เหมาและเจ้าของบ้าน
สามารถตกลงราคาค่าเหมาและค่าแรงได้ตามราคา
จริง ณ ปัจจุบัน
เมื่อน�้ำลด บ้านทุกหลังที่อยู่ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยต้องซ่อมแซมและฟื้นฟู จึงเป็นโอกาสของ
ผู้รับเหมา โดยเฉพาะผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งต้อง
ด�ำเนินการซ่อมแซมอย่างถูกต้องเพือ่ คืนสภาพบ้าน
ที่อยู่อาศัยให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ที่
ส�ำคัญต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรมในการรับงาน
ด้วย เพราะนี่เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต
ความเสียหาย จึงไม่ใช่โอกาสที่จะฉกฉวยประโยชน์
ทางธุ ร กิ จ จนท� ำ ให้ ข าดความเป็ น มื อ อาชี พ และ
จรรยาบรรณของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดี….
ที่มา :
• https://bit.ly/2Bohz5R
• บัญญัติ 21 ประการ ซ่อมบ้านหลังน�้ำท่วม
โดย ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

ที่มาภาพ เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์
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การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
1 2 ก.ย. 2562 “ศักดิ์สยาม” เร่งปิดจ็อบ
ประมู ล รถไฟไทย-จี น แสนล้ า นให้ จ บ
ธ.ค. นี้ นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการ
บริ ห ารการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน มีการสรุปภาพรวมของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงที่ 1 กรุงเทพ –
นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. เงินลงทุน
179,413 ล้านบาท ทั้ง 14 สัญญา โดยลงนาม
และก�ำลังก่อสร้างแล้ว 2 สัญญา รอลงนาม 5
สัญญา รอประกวดราคา 5 สัญญา ปรับแก้ทีโอ
อาร์ 1 สัญญา และอยู่ระหว่างตกลงกับโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน 1 สัญญา “ตัง้
เป้าอีก 2 สัญญาที่ยังติดปัญหาจะต้องประมูลให้
ได้ภายในเดือน ก.ย. นี้ รวมทั้ง 14 สัญญา จะ
ต้องประกวดราคาให้เสร็จภายใน 31 ธ.ค. นี้”
(ที่มา: https://www.prachachat.net/
property/news-367282)

3 4 ก.ย. 2562 ‘ซีพ’ี พร้อมเซ็นไฮสปีด จ่อ
ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค ดี อู ่ ต ะเภา นายศุ ภ ชั ย                    
เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า เครือซีพีจะหารือ
กับพันธมิตรเกี่ยวกับลงนามสัญญาร่วมลงทุน
โดยยืนยันว่าจะลงนามเพื่อด�ำเนินโครงการนี้
อย่างแน่นอน เนือ่ งจากทางเครือซีพมี คี วามตัง้ ใจ
ที่จะเข้ามาลงทุนทางด้านนี้และศึกษามานาน
หลายปี ท�ำให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะท�ำได้ คิดว่าการ
ลงนามจะทันตามระยะเวลาที่ภาครัฐก�ำหนดไว้
อย่างแน่นอน ส�ำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุน
จ�ำนวนมาก ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การตัดสินใจจาก
ทุกฝ่าย แต่เมื่อทุกฝ่ายมีความตั้งใจตรงกันแล้ว
คาดว่าการลงนามจะไม่มปี ญ
ั หา (ทีม่ า: https://
www.bangkokbiznews.com/news/detail
/847211?fbclid=IwAR1eatgAi_TDuFoO5lgmYq38EAICGcc3VNze17JlDzpBrLNJs8C3eTCJK1k)

2 7 ก.ย. 2562 ลุย 41 บิก๊ โปรเจกต์ดนั เต็ม
สูบระบบรางเชือ่ มไร้รอยต่อ นายสรพงศ์
ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
กระทรวงคมนาคม เผยว่า ในปีงบประมาณ
2563 กระทรวงคมนาคม มีแผนลงทุนโครงการ
เมกะโปรเจกต์ จ�ำนวน 41 โครงการวงเงิน 1.78
ล้ า นล้ า นบาท เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สอดคล้ อ งกั บ นโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) ที่มุ่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน
ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียว (ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/409076?fbclid=IwAR1_
hDMvL8i9NZVHbnVgz6mOQSCQwozjNYPAV38jTO7my00OOyT1Ln58vm0)
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4 1 ต.ค. 2562 เส้นตาย 15 ตุลาคม เซ็น
สั ญ ญาไฮสปี ด นายวรวุ ฒิ มาลา                        
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. มีหนังสือ
ถึงกลุ่มกิจการร่วมค้าเจริญโภคภัณฑ์ ให้ลงนาม
ก่อสร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน วันที่ 15
ตุลาคมที่จะถึงนี้ ขณะรายละเอียดการส่งมอบ
พื้นที่ยังต้องท�ำความเข้าใจ เพราะ รฟท. เป็นผู้
ร่วมทุน ต้องหาทางสนับสนุนอยู่แล้ว เพียง
ต้องการให้อีอีซีเดินหน้า (ที่มา: https://www.
thansettakij.com/content/410918?fbclid=IwAR3wy1A3Ji76gLJvtzogqnGbaSuFm
i2u03vCj5fpSaPss2-B0tFM9SaNHb8)

1
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โครงการก่อสร้างสนามบิน
5 10 ต.ค. 2562 ไฮสปีดอีอีซีโชว์แผน
เคลียร์ที่ดินพญาไท-สุวรรณภูมิพร้อม
100% ที่เหลือรอ 1-2 ปี หลังลงนาม ผู้สื่อข่าว
รายงานหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ในนามอนุ ก รรมการพิ เ ศษ
ส�ำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี
ได้เผยแพร่ “แผนทีแ่ สดงสาธารณูปโภค รถไฟฟ้า
ความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน” ระบุวา่ จะเปิดให้
บริการสถานีพญาไท-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ในปี
2566/2567 โดยมี แ ผนรื้ อ ย้ า ยปรั บ ปรุ ง
สาธารณูปโภคของ 8 หน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,
นครหลวง, ภูมิภาค, การประปา, ปตท., บริษัท
ขนส่งน�้ำมันทางท่อ และบริษัทท่อปิโตรเลียม
ไทย จ�ำกัด โดยระบุระยะเวลาการส่งมอบพื้นที่
มีรายละเอียด เช่น สถานีพญาไท-สุวรรณภูมิ 28
กิโลเมตร รฟท. พร้อมส่งมอบพื้นที่แล้ว ส่วน
สถานีสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 170 กิโลเมตร พร้อม
ส่งมอบพื้นที่ 1 ปี 3 เดือน หลังลงนาม (ที่มา:
https://www.prachachat.net/property/
news-379693)

5

6 15 ต.ค. 2562 ครม. เคาะตั้งบอร์ด
ร.ฟ.ท. ชุดใหม่-เร่งประชุมด่วน 16 ต.ค.
เข็ น เซ็ น ไฮสปี ด -จ่ อ ฟ้ อ งแพ่ ง สู ้ ค ่ า โง่                 
“โฮปเวลล์” นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ต.ค.) มีมติแต่ง
ตั้ ง คณะกรรมการ (บอร์ ด ) การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย (รฟท.) รวม 7 คน ซึ่งเป็นไปตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น
กิจการ ของ รฟท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้
บอร์ด รฟท. จะเร่งประชุมนัดแรก วันพุธที่ 16
ต.ค. ในช่วงบ่าย เพื่อพิจารณาโครงการส�ำคัญ
เร่งด่วน ได้แก่ การพิจารณามอบอ�ำนาจให้ ฝ่าย
กฎหมาย รฟท. ยื่นฟ้องศาลแพ่ง เพื่อด�ำเนินคดี
กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯนครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. วงเงินลงทุน
179,421 ล้านบาท ในส่วนของสัญญา 2.3 (งาน
ระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้ง
จัดหาขบวนรถไฟและฝึกอบรมบุคลากร) ทีม่ กี าร
ปรั บ กรอบวงเงิ น จากที่ ครม. อนุ มั ติ ไ ว้ ที่
38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท
และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220
กม. มูลค่า 224,544.36 ล้านบาท ซึ่งจะมีการ
ลงนามสัญญากับกลุม่ กิจการร่วมค้าบริษทั เจริญ
โภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม
CPH) ในวันที่ 25 ต.ค. 2562 (ที่มา: https://
mgronline.com/business/detail/9620000099320?fbclid=IwAR2fooYhJ51eIdCO
TrdDxlCO8J3oMz-PCBGvASh3EICp0VWR6XLGWuI328)

1 12 ต.ค. 2562 ‘บีทเี อส’ พร้อมลุยเจรจา
ซอง 4 อู่ตะเภา พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ และประธานคณะ
กรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคัด
เลือกได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 2
ราย มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอ
ซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเห็นชอบให้
มีการด�ำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3
(ข้อเสนอด้านราคา) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา
มีเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมิน 2 ราย
ได้แก่ 1. กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส 2. กลุ่ม
Grand Consortium ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วม
การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้าน
ราคา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารการคัดเลือก
เอกชนและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ที่มา: https://www.bangkokbiznews.
com/news/detail/850656?fbclid=IwA
R2te0RKzU50RgdeXra8RDUdVjH3bsuiXqAevT6u5OVgDdtZrAxLIWGlF1A)
1
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มอเตอร์เวย์ และโครงข่ายถนน
1 1 ก.ย. 2562 “ถาวร” เร่งระบบรางมอเตอร์เวย์ “เชือ่ มชายแดนไทย-มาเลย์
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ร่วมคณะฯ นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์
รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ และจุดเชือ่ มด่านศุลกากรสะเดา
แห่ ง ใหม่ - ด่ า นศุ ล กากรบู กิ ต กายู ฮิ ตั ม ของ
มาเลเซี ย ด่ า นศุ ล กากรแห่ ง ใหม่ ไ ด้ เริ่ ม การ
ก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2559 มีความก้าวหน้า
การก่อสร้างคิดเป็น 97% เหลือการเก็บงานและ
ความเรียบร้อยเล็กน้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน ต.ค. 2562 (ที่มา: https://www.
prachachat.net/economy/news366736)

1

2 7 ต.ค. 2562 ล้างท่อบิก๊ โปรเจกต์ 3 หมืน่
ล้าน ถนนเชื่อมสายสีเขียว-แดง นาย                 
ไทวุฒิ ขันแก้ว รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
การโยธา กทม. เปิดเผยว่า ก�ำลังเร่งรัดโครงการ
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 15 โครงการ ค่าก่อสร้าง
11,847 ล้านบาท ทยอยสร้างตั้งแต่ปี 2558 มี
การสร้างเสร็จและทยอยเปิดใช้งานบ้างแล้ว
อาทิ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ยังเหลือเก็บราย
ละเอียดสะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์ เปิดใช้
กลางเดือน ต.ค.นี้, ปรับปรุงถนนประชาร่วมใจถนนมิตรไมตรี, ปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า คืบหน้า
81% แล้วเสร็จเดือน ธ.ค.นี้, ทางลอดถนน
จรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก คืบหน้า 67% หยุด
ก่ อ สร้ า งรอการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง
ประเทศไทย (รฟม.) คืนพื้นที่ สร้างสะพานข้าม
แยกระนอง คืบหน้า 8.4% เสร็จเดือน ก.ย.
2563, ทางลอดรัชดาฯ-ราชพฤกษ์ คืบหน้า
7.7% เสร็จเดือน ก.ย. 2564, ถนนเชื่อมต่อ
กาญจนาภิเษก-พุทธมณฑล สาย 2 คืบหน้า
41.60% เสร็จเดือน ก.ย. 2563, ปรับปรุงถนน
ศาลาธรรมสพน์ คืบหน้า 22% เสร็จเดือน มี.ค.
2563 (ที่มา: https://www.prachachat.
net/prachachat-top-story/news378457)
2
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3 17 ต.ค. 2562 โกลาหลค่ า เวนคื น
มอเตอร์ เวย์ บ างใหญ่ จ่ า ยช้ า 1 ปี                
“ศั ก ดิ์ ส ยาม” รื้ อ ใหม่ คิ ด เท่ า ราคาประเมิ น
“ศักดิ์สยาม” สั่งกรมทางหลวงรื้อค่าเวนคืน
มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุร”ี ใช้ฐานราคา
ประเมินกรมธนารักษ์ คาดลดจาก 1.2 หมืน่ ล้าน
เหลือ 5-6 พันล้าน จ่ายผู้ถูกเวนคืน 3 พันราย
ระหว่างรอกฤษฎีกาตีความค่าชดเชยก่อนหน้านี้
ถูกต้องตาม พ.ร.บ. เวนคืนหรือไม่ ผ่าทางตันงาน
ก่อสร้างล่าช้า 2 ปี กลุ่ม BGSR ผู้รับจ้างงาน
ระบบเก็บค่าผ่านทาง ขอยืดเวลาวางแบงก์การัน
ตี จนกว่าจะส่งมอบพืน้ ทีไ่ ด้ “บางปะอิน-โคราช”
งานรุดหน้า 80% ก.ค. ปีหน้าวิ่งฉิว “พัทยามาบตาพุด” ค่าผ่านทาง 130 บาท หลังจาก
โครงการก่ อ สร้ า งมอเตอร์ เวย์ ส ายบางใหญ่ กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ซึ่งกรมทางหลวง
(ทล.) ลงทุน 49,120 ล้านบาท สร้างคืบหน้า
22% ล่าช้ากว่าแผน 2 ปี ท�ำให้การเบิกจ่ายงบ
ประมาณ 2562 ล่าช้า เนือ่ งจากติดปัญหาเวนคืน
ที่ดินที่สูงขึ้น รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ
ขยายกรอบวงเงินเวนคืนทีเ่ พิม่ 12,534 ล้านบาท
จ่ายให้ผถู้ กู เวนคืนยังเหลือกว่า 3,000 ราย (ทีม่ า:
https://www.prachachat.net/property/news-381501)
3
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การก่อสร้างรถไฟฟ้า
1 30 ก.ย. 2562 “บิ๊กตู่” สั่งผุดโมโนเรล
เชื่อมรถไฟฟ้า “รฟม.” ลดค่าโดยสาร
สายสีนำ�้ เงิน-สีมว่ ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม เป็นประธานในพิธเี ปิดเดินรถไฟฟ้าสาย
สีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง – หลักสอง ระยะทาง 14
กม. ทั้ง 11 สถานี พร้อมกล่าวเปิดงานว่า การมี
รถไฟฟ้าท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงการเดินทาง
และท�ำให้เติมเต็มครบทุกพืน้ ที่ เมือ่ สายทางหลัก
ได้สร้างเสร็จแล้ว ในระยะถัดไปก็จะเป็นการ
ท�ำฟีดเดอร์ เช่น รถเมล์หรือโมโนเรล เพื่อเชื่อม
ต่อการเดินทางในระดับย่อยลงมาอีก และต้อง
มองออกไปถึงต่างจังหวัดด้วย แต่ทุกอย่างต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็หวังเป็น
อย่างยิง่ ว่ารถไฟฟ้าสายนีจ้ ะเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประชาชน (ทีม่ า: https://www.prachachat.net/property/news-376407)

2 10 ต.ค. 2562 รถไฟฟ้าสีเหลืองติดหล่ม
สะพานบางกะปิ กทม. จี้รื้อสร้างใหม่
กระทบต้นทุนบีทเี อสเพิม่ พันล้าน แหล่งข่าวจาก
การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
(รฟม.) เปิดเผยว่า หลังจาก รฟม. ให้บริษัท
นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด บริษัทลูก
ของกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ผู้รับสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวส�ำโรง ระยะทาง 30.4 กม. วงเงิน 49,235 ล้าน
บาท ได้เริม่ งานก่อสร้างตัง้ แต่วนั ที่ 19 มิ.ย. 2561
ขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 43.77% เร็ว
กว่าแผนงานเล็กน้อย ตามแผนงานก่อสร้างเสร็จ
เปิดให้บริการในเดือน ต.ค. 2564 (ที่มา: https://www.prachachat.net/property/
news-379544)

1
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SMART รับรางวัล
บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019
ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม กรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ชลบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ผู้แทน นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) (SMART) เข้า
รับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ และโล่เกียรติยศ ”บุคคลคุณภาพแห่งปี
2019” ในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จากมูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยได้
รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภาณุพนั ธุ)์ กรโกสียกาจ
เสด็จมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติยศ ณ หอ
ประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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Q-CON ตอกย�้ำผู้นำ�อิฐมวลเบา
เป็นรายแรกได้รับฉลากเบอร์ 5 ครบทุกชั้นคุณภาพ ทั้ง G2 และ G4 ตั้งแต่ปี 2560
การันตีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดจากกระทรวงพลังงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน                    
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยการตลาดและขาย นาย
ธัญญา อิสรั่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ขึ้นรับมอบฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง ซึง่ เป็นรายแรกและรายเดียวที่

ได้รับฉลากเบอร์ 5 ครบทุกผลิตภัณฑ์ ครบทุก
ชั้นคุณภาพ ทั้ง G2 และ G4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
ในพิธมี อบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ
สูงแก่ผปู้ ระกอบการ โครงการส่งเสริมเครือ่ งจักร
อุ ป กรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และวั ส ดุ เ พื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยการติ ด ฉลาก จากกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า
บ้านที่ก่อผนังด้วยอิฐ Q-CON จะสามารถกัน
ความร้ อ นจากภายนอกสู ่ ภ ายใน และช่ ว ย
ประหยัดค่าไฟจากการท�ำงานของเครื่องปรับ
อากาศได้มากกว่าอิฐประเภทอื่น ๆ

THAI CONST GROUP สร้างชื่อสมกับเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมวัสดุก่สอร้าง ตัวจริง
หลังคว้ารางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA)
ในหมวด Outsatanding Category
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ประสทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
Chairman & CEO THAI CONST GROUP
ขึ้นรับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship
Awards (APEA) ในหมวด Outsatanding
Category เป็นรางวัลที่สะท้อนความส�ำเร็จใน
การผลักดันพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
สูค่ วามเป็นเลิศในภูมภิ าคเอเซียมาอย่างต่อเนือ่ ง
ของผู้ประกอบการและองค์กร รวมทั้งยังเป็น
รางวัลทีแ่ สดงถึงความมุง่ มัน่ อย่างแน่วแน่ในการ
รักษามาตรฐานสูงสุดของเกณฑ์ระดับโลก ซึ่ง William Ng, President of Enterprise Asia ณ
โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Fong Chan Onn, โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprachairman of Enterprise Asia และ Dato’ song Hotel
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EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพิศษิ ฐ์ เสรีววิ ฒ
ั นา กรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า แห่ ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM
BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะได้รับการพักช�ำระ
หนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ ลดอัตราดอกเบีย้ พร้อม
ขยายระยะเวลา และสามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อ
หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือโรงงานที่ได้รับ
ความเสียหายได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การส่งออกได้ต่อเนื่อง
ผู้ได้รับผลกระทบทางตรง หมายถึง ผู้ที่อยู่
ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ของโรงงาน
และบริษัท รวมทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วได้รับความ
เสียหาย ไม่สามารถผลิตสินค้าเพือ่ จ�ำหน่ายหรือ
ส่งออกได้ ดังนี้

1. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะ
ยาว จะได้รับพักช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
สูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบีย้ ลง 1% เป็น
ระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของ
ลูกค้า
2. ลูกค้าสินเชือ่ หมุนเวียน จะได้รบั การขยาย
ระยะเวลาให้ตอ่ อายุตวั๋ สัญญาใช้เงินเกินเทอมที่
ธนาคารอนุมตั ิ โดยรวมกับอายุตวั๋ เดิมแล้วไม่เกิน
360 วัน และ
3. สามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซม
เครื่องจักรหรืออาคารโรงงานที่ได้รับความเสีย
หาย ระยะเวลานาน 5 ปี ปลอดช�ำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก และพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในปีต่อไป
ส่วนผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม หมายถึง ผู้
ประสบปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัปพลายเออร์
ได้รับผลกระทบ ท�ำให้ขาดแคลนวัตถุดิบผลิต

สิ น ค้ า หรื อ ผู ้ ซื้ อ หลั ก อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
ธรรมชาติ ไม่สามารถจ�ำหน่ายสินค้าให้กับราย
อื่ น ทดแทนได้ รวมทั้ ง ประสบปั ญ หาการ
คมนาคม ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่
สามารถรับวัตถุดิบจากซัปพลายเออร์เพื่อมา
ผลิ ต สิ น ค้ า ได้ จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า น                   
สินเชื่อ ดังนี้
1. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะ
ยาว พักช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6
เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน
2. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับขยาย
ระยะเวลาให้ตอ่ อายุตวั๋ สัญญาใช้เงินเกินเทอมที่
ธนาคารอนุมตั ิ โดยรวมกับอายุตวั๋ เดิมแล้วไม่เกิน
180 วัน
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เขียนโดย : เพ็ญศิริ คุวสานนท์

อาหาร สายใยแห่งรัก
H ealthy

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก ฉบับนี้ผู้เขียนขึ้นต้น “อาหาร
สายใยแห่งรัก” ผู้เขียนอยากให้ท่านพิจารณาดี ๆ ว่า
อาหารนั้นเป็นมากกว่ามาดำ�รงชีวิต ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
เราเพื่อบรรเทาความหิว ฉบับที่แล้วเราพูดถึงการเสนอ
งานศิลปะผ่านอาหาร มาฉบับนี้ลองมาดูกันว่าอาหารเป็น
ตัวสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างไร

เราสามารถเอาอาหารมาเป็นสือ่ สร้างสายใย เครื่องปรุง
หมูสับ
แห่งรักของครอบครัวได้ ความรักผ่านการท�ำอาหาร
กุ้งสับ
ในครัวที่บ้าน การใช้เวลาร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วม
แคร์รอต ต้มสับ
กัน รับประทานอาหารร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้าง
กะหล�่ำปลีห่นั ฝอย
ความผูกพันในครอบครัวได้ นอกจากนั้นจะท�ำให้
ต้นหอมซอย
เราสามารถปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหาร โดย
เกลือ
เฉพาะผักต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ซีอิ๊ว
และจะท�ำให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่าประโยชน์ของอาหาร
น�้ำมันงา
อีกทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดี รู้สึกว่าการท�ำอาหารรับ
แป้งข้าวโพด
ประทานเองไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ
กระเทียม รากผักชี พริกไทย ต�ำ
ความสุข ความทรงจ�ำร่วมกันของครอบครัว
ละเอียด
วันนี้ผู้เขียนจะน�ำเสนออาหารที่สามารถท�ำ
เป็นของว่างหรือเป็นอาหารเช้าได้ เมนูนี้ ผู้เขียน วิธีทำ�
น�ำเครื่องปรุงทั้งหมดมาผสมเข้ากัน ใส่แป้ง
อยากเอาใจเด็ก ๆ บ้าง “เกี๊ยวซ่าและเกี๊ยวต้ม” ไง
ข้
า
วโพดนิ
ดเพื่อให้ส่วนผสมเกาะกัน ง่ายในการห่อ
คะ เชือ่ ว่าน่าจะเป็นอาหารโปรดของเด็ก ๆ และใคร
อีกหลาย ๆ คน ทีส่ ำ� คัญทุกคนในครอบครัวสามารถ พักไว้ในตู้เย็น 20 ถึง 30 นาที น�ำมาห่อด้วยแผ่น
เกี๊ยว
ช่วยกันท�ำได้

นี้สามารถท�ำไว้เป็นอาหารเช้าแบบพกพา เป็นของ
ว่างวันหยุด การใส่แคร์รอต กะหล�่ำปลีเพิ่มเพื่อลด
เนือ้ สัตว์ และเพิม่ คุณค่าทางอาหาร และเป็นการฝึก
เด็ก ๆ ให้ทานผัก ผักกลุ่มนี้ไม่มีกลิ่น รสหวาน นิ่ม
ง่ายต่อการหลอกล่อเด็ก ๆ ค่ะ ค�ำแนะน�ำพิเศษ อาจ
ลองท�ำในวันหยุดให้เด็ก ๆ มีสว่ นร่วม เช่น ช่วยผสม
ห่อ จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็ก ๆ มีสว่ น
เกี๊ยวต้ม : ตั้งน�้ำเดือด เอาเกี๊ยวลงลวกสุก ตัก ร่วมได้ท�ำเอง การฝึกให้ทานผักจะง่าย
ขึ้นใส่น�้ำมันเล็กน้อย
เกี๊ยวซ่า : กระทะทรงแบน ใส่น�้ำมันเล็กน้อย
น�ำเกี๊ยววาง ใส่น�้ำซุปไก่ น�้ำซุปผัก หรือน�้ำเปล่าไม่
ต้องเยอะ กะพอเกี๊ยวสุก ปิดฝา พอสุกน�้ำแห้งทอด
ขอให้อร่อยและมีสุขภาพดีค่ะ
ต่อจนเกี๊ยวซ่าก้นกรอบ ๆ ทานกับซอสเปรี้ยว เมนู
พุดซ้อน
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