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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
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  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

May this year bring new HAPPINESS,
new goals, new achievements
and a lot of new inspirations on your life.
HAPPY NEW YEAR !
ขอใหปใหมพาความสุขใหม

ๆ เปาหมายใหม ๆ
ความสำเร็จครั้งใหม และแรงบันดาลใจใหม ๆ มาสูคุณ
สวัสดีปใหม พุทธศักราช 2563

editor’s note

ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราได้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ เข้ามา
มากมาย ในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยเองก็คึกคักไม่น้อย
เนื่องจากมีการลงทุนโครงการใหญ่จากทางภาครัฐหลายโครงการ นับตั้งแต่
ภาครัฐประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะเร่งด่วน
หลายโครงการ รวมถึงการเร่งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานใน
พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี ซึง่ ครอบคลุมจ�ำนวนโครงการเป็น
จ�ำนวนมาก และมีเงินลงทุนรวมเป็นหลักหลายล้านล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยเติบโตไปด้วย แม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว หากแต่ผู้ประกอบการทั้งหลายยังคง
มุ่งมั่น ปรับปรุง พัฒนา บริหารการจัดการ วางแผนการท�ำงานภายในองค์กร
ของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพ เชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการทุกท่านสามารถน�ำพากิจการ
ของตนผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ไปได้
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 นี้ จะเป็นปีที่สดใส คึกคัก ของแวดวง
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอีกปีหนึ่ง เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของทาง
ภาครัฐและเอกชนยังคงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ   ทั้งโครงการที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นและ
โครงการที่ยังคงด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เหล่านี้เป็นโอกาสทองของ                
ผู้ประกอบการไทยไม่น้อย ที่จะเข้ามาพิสูจน์ความสามารถของตนเอง ว่า                        
ผู้ประกอบการไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
ทีมงาน CONTRACTORS’ TIMES ขอเป็นก�ำลังใจและอวยพรให้ผู้อ่าน    
ทุกท่าน ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจของตนเองและเดินก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคงและแข็งแรงในปีหนูทอง พ.ศ. 2563 นี้... “สวัสดีปีใหม่” ทุกท่านค่ะ
ในส่วนของฉบับนี้ จะพาไปพบกับหลากหลายมุมมองทางด้านการศึกษา
กับการผลิตบุคลากรวิชาชีพช่างก่อสร้าง ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 35 ช่วงถนนพระราม 2 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน-เอกชัย และคอลัมน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ติดตามได้ใน
ฉบับค่ะ

เสนอแนะ-ส่งข้อมูลข่าวสาร : E-mail : news.suesand2558@gmail.com
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

การเรียนการสอน...
กับการผลิตบุคลากรสายงานก่อสร า้ ง
Cov er Story

ในยุคทีก
่ ารก่อสร้างกำ�ลังเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง
แม้เศรษฐกิจยังชะลอตัวแต่การก่อสร้างก็ยงั
คงดำ�เนิ น ต่ อ ไป การผลิ ต บุ ค ลากรสายงาน
ก่อสร้างในปัจจุบันมีความเพียงพอกับความ
ต้องการของธุรกิจก่อสร้างทีม
่ แ
ี นวโน้มเติบโต
มากขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม่ แนวทางการเรียนการสอนสาขาช่าง
ก่อสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไร พบกับหลากหลายมุมมอง
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสายอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตัง้ แต่
คณาจารย์ผู้สอน ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ที่จะมาร่วมแบ่ง
ปันประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว เพือ
่ เป็นแนวทางสำ�หรับ
ผู้ที่สนใจต่อไป

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เปิดสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) โดย อาจารย์สนุ ทร แย้มขยัน เป็นหัวหน้า
แผนก
แนวทางหรือทิศทางการสอนในสาขาช่างก่อสร้าง
อาจารย์สุนทร กล่าวว่า “แนวทางการเรียนการสอนในวิชาชีพด้าน
ก่อสร้างโดยปกติแล้วครูมีแนวการสอนโดยยึดหลักสูตรเป็นหลัก และจะมี
แผนการสอนประกอบกัน ตอนนี้แม้ว่ามีทั้งสองอย่างประกอบกันแล้ว มันยัง
ไม่เพียงพอในยุคปัจจุบนั ต้องอาศัยตามเทคโนโลยีให้ทนั เพราะเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ก้าวไกลเยอะ เราก็ต้องอาศัยหาความรู้เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต คลิปต่าง ๆ
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อาจารย์สุนทร แย้มขยัน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายวัชรพล กันกล�่ำ
นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง ปวช. 3

คุณสุวรรณ ยันตะศรี
จบสาขาช่างก่อสร้าง รุ่น 59

อาศัยเทคโนโลยีเหล่านีเ้ ข้ามาช่วย เพราะว่าจะมีสอื่
ทางด้านงานก่อสร้างเข้ามาประกอบ ล�ำพังเพียงแค่
หลักสูตรกับแผนการสอนเดิม ๆ มันไม่ทันสมัย เรา
ต้องพยายามหาสื่อการสอนให้ครบทุกรูปแบบ ทั้ง
เทคโนโลยี วัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง รวม
ถึงรูปแบบการก่อสร้างมันต้องตามให้ทันยุคสมัย ก็
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มเติมในสื่อการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย”
ในส่วนของ การฝึกงาน อาจารย์สุนทร เล่า
ว่า “ส�ำหรับนักศึกษาช่างก่อสร้าง เราจะมีการ
ฝึกงานตอนเทอมที่ 5 หรือเทอม 1 ของปี 3 ปี 3
นี่มี 2 เทอม ในเทอม 1 เราจะให้ออกฝึกงานทั้ง
เทอมเลย ออกฝึกงานก็คือออกไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการจริง เพราะว่าเด็กก่อนที่จะไปท�ำงาน
จริงควรจะต้องมีประสบการณ์ภายนอกด้วย เพราะ
เขาจะเรียนในโรงเรียนมา 2 ปี แล้วออกไปฝึกงาน
หาประสบการณ์การท�ำงาน การใช้ชวี ติ ข้างนอกเป็น
ยังไง แล้วบทบาทของสถานประกอบการแต่ละส่วน
เป็นยังไงบ้าง จากนัน้ ก็กลับมาท�ำแบบสอบถาม ท�ำ
รายงาน เพื่อมาน�ำเสนอเป็นแนวทางประกอบ เขา

จะได้รับรู้ว่าการท�ำงานในสถานประกอบการนั้น
จริง ๆ เป็นอย่างไร เมื่อเรียนจบไปแล้วเขาก็พร้อมที่
จะไปท�ำงานได้ แล้วเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งคือ ถ้า
เขาไปเจอบริษทั ทีเ่ ขาท�ำงานถูกใจกัน ก็อาจจะท�ำให้
เด็กได้ท�ำงานในบริษัทนั้นหลังจากที่จบการศึกษา
โดยส่วนมากแล้วทางแผนกจะคัดเลือกบริษัทให้
เด็กฝึกงานที่เน้นให้เด็กได้ลงมือท�ำงานจริง ๆ ไม่ใช่
ไปเดินเอกสารหรือท�ำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ที่เรียนมา
ในส่วนของ feedback ที่ได้รับจากบริษัทที่
รับนักศึกษาทีจ่ บในสาขาวิชาก่อสร้าง ของวิทยาลัย
เทคนิคราชสิทธาราม ส่วนมากแล้วค่อนข้างจะดี
เพราะเด็กมีความรับผิดชอบ อาจจะมีบ้างในบาง
ส่ ว นที่ ก ระท่ อ นกระแท่ น แต่ ก็ พ ยายามปรั บ ปรุ ง
เราอาจจะพู ด ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ปากว่ า ผลตอบรั บ จาก
ข้างนอกดี 100 % แต่ภาพรวมแล้วถือว่าดี สิ่งที่
เป็นปัญหาในการท�ำงาน น่าจะมาจากนิสัยหรือ
พฤติกรรมส่วนตัวมากกว่า เช่น การขาด ลา มา
สาย ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่อาจกระทบต่อ
การท�ำงาน ก็ต้องพยายามปรับปรุงกันไป ในส่วน

ของเด็กที่จบไปมี อัตราการได้งานท�ำ เกือบ 100 %
เพราะว่าถ้าเด็กจบสาขาช่างก่อสร้างไป ผมยืนยัน
ได้เลยว่ามีงานท�ำแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาพร้อม
จะท�ำงานหรือเปล่า ถ้าคนที่ไม่เลือกงานก็มีงานท�ำ
แน่นอน 100 % ผมประเมินว่าเด็กที่จบไปได้งาน
ท�ำประมาณ 98 % แต่บางคนเลือกงานก็อาจจะหา
งานยากหน่อย” อาจารย์สุนทร กล่าว
ปัญหาและอุปสรรคในการสอน
อาจารย์สุนทร กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว ใน
ตัวการเรียนการสอนไม่ค่อยมีปัญหา ที่มีปัญหา
คือ การเดินทางมาเรียนของเด็ก สังคมรอบข้าง
พฤติกรรมของตัวเด็ก มีปจั จัยหลายอย่าง เพราะใน
ปัจจุบนั สังคมรอบข้างค่อนข้างจะหลายรูปแบบ เช่น
สังคมเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้คือสังคม
การสื่อสาร อย่างโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักที่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน เพราะ
เด็กจะติดโทรศัพท์ ติดเกมต่าง ๆ ในโทรศัพท์ นี่คือ
ปัญหาใหญ่ และยังมีเรื่องของยาเสพติด อบายมุข
วงเหล้า การพนันเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งปัญหา
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เหล่านี้ทางโรงเรียนก็พยายามเข้มงวดแม้ว่ายังไม่
สามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้ 100 % ก็ตาม ส่วน
ปัญหาอีกด้านก็คือ ตอนนี้ระบบการศึกษากลาย
เป็นทุนนิยมมีผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกีย่ วข้อง
งบประมาณบางส่วน ทีไ่ ด้มาเพือ่ ใช้ในการพัฒนา ไม่
ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควร เราจะท�ำยังไง จะ
พัฒนายังไงเพือ่ ให้ทวั่ ถึง แต่มบี างส่วนทีท่ างรัฐส่งมา
เช่น วัสดุเรียนฟรี หนังสือเรียนฟรี อุปกรณ์เครือ่ งมือ
ต่าง ๆ ทางรัฐก็พยายามสนับสนุนมา แต่บางส่วน
ก็มาไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราเองก็ปฏิเสธไม่ได้
เพราะจ�ำนวนเด็กเราน้อย ท�ำให้งบประมาณต่าง ๆ
ก็ลงมาน้อยตามไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้
งบประมาณลงมาทัว่ ถึงมากกว่านีก้ จ็ ะดี ในส่วนของ
บุคลากร ครูผู้สอน ที่ทางรัฐบอกว่าพยายามจะไม่
ให้ครูท�ำงานอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนนั้น
ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่เป็นแบบนั้น ณ ตอนนี้
ครูผู้สอนท�ำงานหลายหน้าที่ หลายอย่างมาก ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อการสอน ท�ำให้การเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางภาครัฐลงมา
ดูปัญหาตรงจุดนี้ แล้วมีนโยบายให้ครูมีหน้าที่สอน
อย่างเดียว เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับบุคลากรทางการสอน คือครู
ผมมองว่าครูมีสองประเภท คือ ครูสอนโดยอาชีพ

กับครูที่รับจ้างสอน ครูที่สอนโดยอาชีพส่วนมาก
จะใช้ใจสอน แต่ครูที่รับจ้างสอนนี่จะเน้นท�ำผลงาน
สร้างผลงานให้ตัวเองเพื่อเพิ่มวุฒิ แต่ไม่ได้หันมอง
เด็ ก ว่ า เด็ ก ควรได้ รั บ อะไร ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ ด็ ก เสี ย
ประโยชน์ ซึ่งครูประเภทนี้จะมองไม่เห็นตรงจุดนั้น
การสอนเด็กควรต้องให้ใจกับเด็กด้วยแล้วเด็กก็จะ
ให้ใจกลับคืนมา ตรงนี้มันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเด็กที่
จบไปแล้วกลับมาหาครู เพราะเด็กจะผูกพันและ
เคารพครูสอนด้วยใจมากกว่า จุดนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า
ครูคนไหนสอนเด็กแบบใส่ใจ เด็กทีจ่ บไปแล้วได้งาน
ท�ำดี ๆ ก็จะกลับมาหาครู กลับมาหาแผนก กลับมา
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การสอน ช่วยติวน้อง ๆ ช่วย
กันสนับสนุนการเรียนการสอนภายในแผนก ซึง่ ศิษย์
เก่าสามารถช่วยตรงจุดนี้ได้ค่อนข้างมาก เราเองจะ
หวังพึ่งแต่งบประมาณของทางภาครัฐอย่างเดียวก็
ไม่เพียงพอ ก็ได้ศษิ ย์เก่าเหล่านีท้ ี่ชว่ ยสนับสนุนการ
เรียนการสอนในกรณีต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน”

จ�ำเป็นต้องมีการท�ำนุบ�ำรุง ซ่อมแซม ซึ่งต้องอาศัย
การก่อสร้างอย่างแน่นอน รวมถึงเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างใหม่ ๆ ที่เข้ามาก็ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ตาม
ยุคสมัย ดังนัน้ ในอนาคตการศึกษาในสาขาก่อสร้าง
มีความจ�ำเป็นแน่นอน เพราะเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ไม่เคยหยุดนิ่งและไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งเราเองก็ต้อง
พยายามพัฒนาเพื่อตามให้ทันเทคโนโลยีเหล่านั้น
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบันที่ก�ำลังศึกษาสาขา
วิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  
นายวัชรพล กันกล�่ำ นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง
ปวช. 3 จะมาแบ่งปันมุมมองในการเรียนสาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับผู้สนใจ

เรียนสาขาช่างก่อสร้าง
สามารถทำ�งานได้หลากหลาย
นายวัชรพล กล่าวว่า “สาขาช่างก่อสร้าง
เรี ย นจบไปแล้ ว เราก็ ส ามารถไปประกอบอาชี พ
ได้หลากหลาย เป็นโฟร์แมน ผู้รับเหมา หรือเป็น
วิศวกรก็ได้ การเรียนสาขาก่อสร้างสามารถท�ำอะไร
ความจำ�เป็นในการศึกษา
ได้หลายอย่าง ในส่วนความยาก-ง่ายของสาขาที่
สาขาก่อสร้างในอนาคต
อาจารย์สุนทร มีความเห็นว่า สิ่งปลูกสร้าง เรียน ก่อนเข้ามาเรียนผมก็คิดว่ายาก แต่พอได้มา
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน เรียนสักพักแล้วก็มีทั้งยากและง่ายปนกัน จุดที่รู้สึก
สิง่ ก่อสร้างทัง้ หลายล้วนแล้วแต่มอี ายุการใช้งาน จึง ว่ายากคือการทีเ่ ราได้ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน จึง
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มองว่ามันยาก แต่เมือ่ เราเรียนรูแ้ ล้ว เราสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้เรียนมา ไปต่อยอดได้หลายอย่าง การ
เรียนวิชาช่างก่อสร้างเราก็ต้องมีความอดทน ความ
รอบคอบ ซึง่ สามารถน�ำตรงนีไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้เหมือนกัน ผมมองว่าในอนาคต การเติบโตใน
สายงานสาขานีย้ งั ไปได้อกี ไกล เนือ่ งจาก ในอนาคต
มีการพัฒนาของเทคโนโลยีมาใช้ในงานก่อสร้างมาก
ขึ้น สามารถน�ำความรู้ในวิชาก่อสร้างไปปรับใช้
สร้างอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยกว่า
ปัจจุบันได้ อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของผลตอบแทนใน
สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ผมมองว่า เพียงพอในการ
ด�ำเนินชีวติ ส่วนตัวผมคิดว่ารายได้ในอาชีพนีส้ ามารถ
เลีย้ งครอบครัวได้ดว้ ย แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั ความขยันและ
ความสามารถของเราด้วย ว่าเราจะมีความสามารถ
มีความตั้งใจหารายได้มากน้อยแค่ไหน”
ครอบครัวมีความคิดเห็นอย่างไร
ที่เรียนสาขาช่างก่อสร้าง
“ตอนแรก ครอบครัวก็ยังไม่ค่อยสนับสนุน
เพราะเห็นว่าเป็นการเรียนในสายอาชีวะที่มักจะมี
เรื่องทะเลาะวิวาทกันเสมอ ครอบครัวจึงเป็นห่วง
เรือ่ งความปลอดภัย แต่พอเรียนไปสักพัก ครอบครัว
ก็ เ ห็ น ว่ า จบมาแล้ ว สามารถมี ห น้ า ที่ ก ารงานที่ ดี

25

วิชาชีพทางด้านช่างก่อสร้างถือว่าเป็นอาชีพ
หนึ่งที่ท�ำรายได้ค่อนข้างดี เนื่องจากอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในอนาคตมีโอกาสเติบโตมาก เพราะว่า
เมืองมีความเจริญมากขึน้ คนมากขึน้ ความต้องการ
ในเรือ่ งของทีอ่ ยูอ่ าศัยก็มากขึน้ ตาม ในเรือ่ งของการ
ก่อสร้างก็เจริญเติบโตขึ้นตามไปด้วย
ส�ำหรับน้อง ๆ ที่เรียนสาขาช่างก่อสร้างก็
อยากจะบอกว่า วิชาชีพก่อสร้างก็เป็นวิชาชีพทีส่ ร้าง
ประกอบอาชีพได้ ก็เริม่ สนับสนุนและอยากให้เรียน รายได้ทดี่ ไี ด้ น้อง ๆ สามารถเติบโตในสายงานนีแ้ ละ
ต่อในระดับปริญญาตรีในสาขานี้” นายวัชรพล น�ำมาประกอบกิจการ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
กล่าว
ได้ อยากให้น้อง ๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่
เพื่ออนาคตที่ดี”
เรียนสาขาช่างก่อสร้าง
ไม่ยากอย่างที่คิด
คนที่ไม่ได้จบมาสายก่อสร้างโดยตรง
“ส�ำหรับคนที่สนใจจะเรียนในสาขานี้ อยาก สามารถทำ�งานในสายนี้ได้หรือไม่
แนะน�ำว่า ถ้าชอบให้ลองมาเรียนดู มันไม่ได้ยาก
“คนทีไ่ ม่ได้จบสายก่อสร้างโดยตรง สามารถ
อย่างที่คิด และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ ท�ำได้ แต่ว่าท�ำได้ในระดับหนึ่ง เพราะงานวิศวกร
หรือท�ำงานได้หลากหลายครับ” นายวัชรพล กล่าว โยธาเป็นงานในลักษณะทีเ่ ป็นวิชาชีพเฉพาะ ดังนัน้
ทางด้ า นศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราช คนที่ไม่ได้จบมาโดยตรงอาจจะมีข้อจ�ำกัดในการ
สิทธาราม คุณสุวรรณ ยันตะศรี จบสาขาช่าง ท�ำงานบางอย่าง และอาจจะท�ำงานได้ไม่เท่ากับคน
ก่อสร้าง รุน่ 59 ปัจจุบนั ท�ำงานทีบ่ ริษทั โครงหลังคา ที่ จ บวิ ศ วกรโยธามาโดยตรง เนื่ อ งจากไม่ มี
สีน�้ำเงิน กล่าวว่า “ผมคิดว่าตนเอง ประสบความ ใบประกอบอาชีพวิศวกร” คุณสุวรรณ กล่าว
ส�ำเร็จสาขาวิชาก่อสร้างในเกณฑ์ที่มาก เพราะได้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรใน
น�ำเอาวิชาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา น�ำมาประกอบ สายวิชาชีพช่างก่อสร้างในปัจจุบัน คุณสุวรรณ                
กิจการ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ก็ถือว่าตนเอง มีความเห็นว่า ยังผลิตบุคลากรสายวิชาชีพช่าง
ประสบความส�ำเร็จในระดับสูง ผมเองได้น�ำความรู้ ก่อสร้างในระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอ บุคลากร    
ในสาขาทีเ่ รียนมาใช้คอ่ นข้างมาก เพราะว่างานทีท่ ำ� ทางด้านนีย้ งั น้อยอยู่ เพราะว่าจ�ำนวนของนักศึกษา
อยูก่ เ็ ป็นสายวิชาชีพก่อสร้าง ทัง้ หมดก็ได้มาจากการ โดยเฉพาะสายวิชาชีพ ระดับที่จบมาแล้วท�ำอาชีพ
เรียนและได้น�ำมาใช้ในการท�ำงานเกือบจะ100 % ช่างเทคนิคหรือโฟร์แมนมีคอ่ นข้างน้อย ซึง่ แนวโน้ม
จริง ๆ
ตลาดแรงงานยังต้องการบุคลากรในสายวิชาชีพ
ก่อสร้างอีกมาก
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วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เปิ ด สอนสาขาวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า ง ระดั บ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ( ป ว ช . ) ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบ              
ปกติ และในระบบทวิภาคี สาขาเทคโนโลยีกอ่ สร้าง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญา
ตรี โดย อาจารย์สุมิตรา ปพนธนัตถ์ เป็นหัวหน้า
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แนวทางการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ศั ก ยภาพสอดคล้ อ งตามที่ ส ถาน
ประกอบการต้องการ
“ส� ำ หรั บ แผนกวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า ง เทคนิ ค
มีนบุรี ในเบื้องต้น เราจะจัดการเรียนการสอน
ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรามุ่งเน้น
ให้ เ ด็ ก ได้ มี ส มรรถนะตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ช่ า ง
ก่อสร้าง ตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร อีกส่วนหนึ่ง
เราดู trend ของสถานประกอบการ จากการที่
เราได้พูดคุยกับสถานประกอบการที่เรามีโอกาสไป
นิเทศ ฝึกงานนักเรียนในภาคปกติ เราก็มาระดม
ความเห็นกันในแผนกวิชา ว่าสถานประกอบการ

อยากได้เด็กที่มีสมรรถนะไปในทิศทางไหน แล้ว
เราจึงมุ่งการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ อย่างในตอนนี้
สถานประกอบการอยากได้ เ ด็ ก ที่ เขี ย นแบบได้
Autocad ได้ Sketchup ได้ และประมาณราคา
ได้ เราจึงมาคุยกันในแผนกว่า อย่างน้อยเด็ก ปวช.
ต้องเขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาบ้านชั้น
เดียวได้ในเบือ้ งต้น ถ้าในระดับ ปวส. ต้องเขียนแบบ
ถอดแบบ ประมาณราคาบ้าน 2 ชั้น อาคารพาณิชย์
หรืออาคารสาธารณะขนาดเล็ก ๆ ได้ ในช่วงหลังมี
เรื่องของการ Sketchup งาน 3 มิติเข้ามา ซึ่งเป็น
เรื่ อ งของเทคโนโลยี ที่ ส ถานประกอบการรู ้ จั ก ดี
แต่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับเรา บางทีความรู้
เกี่ยวกับการเขียนแบบ 2 มิติ ที่เราสอนเด็กอาจจะ
ไม่พอ ในจุดนีค้ ณ
ุ ครูทสี่ อนรายวิชานีท้ น่ี อกจากสอน
ในเรื่อง Autocad แล้ว ก็ต้องสอนในเรื่องของ
Sketchup งาน 3 มิตเิ ข้าไปด้วย อีกส่วนหนึง่ คือเรา
พยายามสร้างทัศนคติ เจตคติในด้านบวกให้กบั เด็ก
เพือ่ ให้เด็กเห็นว่าการเรียนก่อสร้างไม่ได้เรียนไปเพือ่
เป็นกรรมกร เรามีการพาเด็กปี 1 ไปดูงานที่เกี่ยว
กับ การสร้างบ้าน เช่น งานบ้านและสวน งาน
สถาปนิกต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้เด็กเห็นว่าก่อนทีจ่ ะ
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อาจารย์สุมิตรา ปพนธนัตถ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ไปเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เด็กต้องมีความรู้พื้นฐาน
ที่ดี เปรียบเทียบกับการเป็นโค้ชฟุตบอล ซึ่งก่อนที่
จะมาเป็นโค้ชได้ ก็ต้องเตะฟุตบอลให้เป็นก่อน เช่น
เดียวกับการที่คุณจะเป็นช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน
หรือวิศวกรที่สมบูรณ์ได้ คุณก็ต้องมีประสบการณ์
ก่อน ซึ่งวิชาปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน เป็นหลัก
ให้กับเด็กเมื่อเข้าท�ำงานในอนาคต ในส่วนของการ
ฝึกงาน ในหลักสูตรมีก�ำหนดชัดเจนว่า ผู้เรียนใน
ระดับ ปวช. ต้องฝึกงาน 1 ภาคเรียน ในระดับ ปวส.
1 ภาคเรียน ภาคเรียนใดก็ได้ ซึ่งในระดับ ปวช. เรา
มักให้ออกไปฝึกงานตอนปี 3 เทอม 1หรือเทอม 2
ในส่วนของ ปวส. จะให้ฝึกงานตอนปี 2 เทอม 1
หรือเทอม 2 เพื่อที่ว่าอยากให้เทอม 1 เด็กจะได้มี
เวลากลับมาเคลียร์วิชาโครงงานและวิชาอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ถ้าไปฝึกงานในเทอม 2 อาจจะมีการสลับ
กันระหว่างห้องเรียน กับอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อ
ให้เด็กได้มีงานท�ำ ในส่วนของการเรียนการสอน
ระดับ ปวส. ของเทคนิคมีนบุรี เราเปิดทั้งภาคปกติ
และระบบทวิภาคี ภาคปกติก็คือให้เด็กที่ต้องการ
ศึกษาต่อ เด็กเรียนในระบบนี้ ฝึกงาน 1 ภาคเรียน
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อาจารย์พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล
ครูประจ�ำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวนัฐธินีย์ หมัดสะและ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปวช. 3

นายโฆสน สุภาพ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปวช. 3

กับอีกระบบหนึ่งเป็นระบบทวิภาคีซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. อาชีวะ พ.ศ. 2551 เป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
จัดการศึกษาร่วมกัน เพือ่ ผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเราปู
พื้นฐานวิชาชีพให้กับเด็กแล้ว ที่เหลือคือความรู้ใน
การท�ำงานจากสถานประกอบการที่เด็กไปท�ำงาน
ด้ ว ย เด็ ก ต้ อ งน� ำ ความรู ้ พื้ น ฐานที่ มี ไ ปต่ อ ยอด
ประยุกต์ใช้ เรียนรูด้ ว้ ยตนเองในสถานประกอบการ
ซึง่ การเปิดหลักสูตรทวิภาคีนขี้ นึ้ เพือ่ ตอบโจทย์วา่ ให้
เด็กที่จบ ปวส. แล้วมีงานท�ำ และสามารถศึกษาต่อ
ได้ในระดับปริญญาตรีด้วย
หากพูดถึง อัตราการได้งานท�ำ ของเด็กที่จบ
ไปจากเทคนิคมีนบุรี ต้องขอเรียนว่า เทคนิคมีนบุรี
ตัง้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะอยูช่ านเมือง
ก็จะมีช่องทางให้เด็กเลือกมากกว่าในหลายจังหวัด
ทีเ่ ปิดสอนแผนกช่างก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตร
เหมือนกับเรา ซึง่ ในกรุงเทพมหานครก็มสี ถาบันการ
ศึกษาที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมโยธาหลายแห่ง
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นทางเลือกส�ำหรับ

นักเรียนที่จบระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในสายวิศวกร ส�ำหรับเด็กที่จบใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถ้าออกไปแล้วท�ำงาน
เลย ก็มีอัตราการได้งานท�ำสูง แต่ส่วนมากผู้ที่จบ
สาขาก่อสร้าง ระดับ ปวช.หรือปวส. มีแนวโน้ม ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่า มีส่วนน้อยที่ออกไปท�ำงาน ใน
ส่วนของผูท้ เี่ ลือกท�ำงานก็จะได้งานท�ำ 100 % ตาม
ที่กล่าวในเบื้องต้นว่า ที่เราเปิดหลักสูตรทวิภาคีขึ้น
มาก็เพื่อเป็นทางเลือกให้เด็กกลุ่มหนึ่งที่อยากมี
อาชีพ มีงานท�ำ และเรียนไปด้วย ถ้าเด็กจบปวส.
ทวิภาคีแล้ว เรียน 1 ปีก่อน ปีที่ 2 ฝึกงานทั้งปี หาก
เด็ ก ต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ท�ำงานไปด้วย ก็สามารถมาเรียนได้ในวันอาทิตย์
ในเรื่องของอัตราการมีงานท�ำ จึงขอสรุปว่า
หากเด็กจบไปแล้วท�ำงานเลยก็จะได้งานท�ำทัง้ หมด
ซึ่งเด็กสาขาก่อสร้างของเราส่วนใหญ่ ร้อยละ 80
ได้ท�ำงานตรงสาย แต่เด็ก มักจะเลือกศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าเสียส่วนใหญ่” อาจารย์พูลศักดิ์
ศิริรัตน์วรากุล ครูประจ�ำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
กล่าว

กระแสตอบรับจากสถานประกอบการ
ที่รับนักศึกษาเข้าทำ�งาน
อาจารย์พลู ศักดิ์ กล่าวว่า “ได้รบั feedback
กลับมาดีในเรือ่ งของอุปนิสยั และความรับผิดชอบใน
การท�ำงาน นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้ว เด็กของ
เราจะถูกฝึกอบรมเรื่องมารยาท เมื่อเข้าสู่สังคมจึง
เป็นที่ยอมรับและชื่นชม อาจมีบ้างที่ต้องปรับใน
เรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งบางครั้ง
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไม่เอื้อเท่าที่
ควร กล่ า วคื อ มาตรฐานรายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี
เท่านี้ แต่เทคโนโลยีของสถานประกอบการเหนือ
กว่าในหลักสูตร จึงท�ำให้เด็กอาจจะตามไม่ทัน
เทคโนโลยี อย่างเช่น เทคโนโลยีของสถานประกอบ
การทางด้ า นวั ส ดุ วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรต่าง ๆ มีความก้าวหน้าไปไกลกว่าสิ่งที่
เด็กได้เรียนมา ซึ่ง feedback จากสถานประกอบ
การในจุดนี้ ท�ำให้ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการเรียน
การสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย”
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เรียนรู้งานจากสถานประกอบการจริง
ช่วยเติมเต็มความรู้
“ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบคือเรื่องของข้อ
จ�ำกัดด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน รวมถึง
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง ทางวิ ท ยาลั ย และแผนกก็
พยายามผลักดันให้ถึงที่สุด แต่ด้วยข้อจ�ำกัดหลาย ๆ
อย่ า งท� ำ ให้ บ างที เราต้ อ งไปเรี ย นรู ้ จ ากสถาน
ประกอบการ เราจึงมีการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนทวิภาคีขนึ้ มา เพือ่ ให้เด็กได้ไปเรียนรูก้ ารใช้เทค
โนโลยที่ทันสมัยจากสถานประกอบการภายนอก
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือกลับมาถ่ายทอด
แลกเปลีย่ นความรูเ้ หล่านัน้ ให้กบั แผนก ในลักษณะ
ของการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ เรายังได้พาเด็ก
ไปศึกษาดูงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น
งานสี บางทีเด็กอาจจะไม่เห็นภาพ เราก็พาเด็กไปดู
งานที่บริษัท TOA หรืออย่างงานปูน เราอยากให้
เด็กเห็นว่า คุณภาพ วัสดุปนู ในปัจจุบนั มีการพัฒนา
ไปถึ ง ไหนแล้ ว เราก็ พ าเด็ ก ไปดู ง านของศู น ย์
เทคโนโลยีฉาบปูนที่จังหวัดสระบุรี เราอยากให้เด็ก
เห็นการท�ำงานสร้างบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน 2 ชั้น
เราก็พาเด็กไปดูงานที่ไซต์งานของบริษัท มีนบุรีรับ
สร้ า งบ้ า น ซึ่ ง เป็ น สถานประกอบการที่ ร ่ ว มมื อ
ทวิภาคีกับเรา เป็นต้น เหล่านี้คือวิธีการแก้ปัญหา
ในเรื่ อ งอุ ป สรรคในการเรี ย นการสอนของเรา”
อาจารย์พูลศักดิ์ กล่าว

งานในสายอาชีพก่อสร้างมีมาก
ขณะที่บุคลากรระดับปฏิบัติการ
มีไม่เพียงพอ
อาจารย์พูลศักดิ์ กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการ
ศึกษาในสาขาก่อสร้างมีความจ�ำเป็น เนือ่ งจากทีอ่ ยู่
อาศัยเป็น 1 ในปัจจัย 4 ประเด็นที่ 2 คือ เมื่อมีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็จะลงทุนในงบก่อสร้าง
ยิ่งในปัจจุบันที่ทางภาครัฐมีนโยบายในเรื่องของ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก หรือ EEC ออกมา การสร้างรถไฟความเร็วสูง
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น การสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร การสร้างอสังหาริมทรัพย์ สิง่ เหล่า
นีล้ ว้ นจ�ำเป็นต้องใช้บคุ ลากรในสายวิชาชีพก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนสาขาก่อสร้างมี
ความจ� ำ เป็ น อย่ า งมาก ตราบใดที่ เ ศรษฐกิ จ ยั ง
ด�ำเนินอยู่ ซึ่งปัจจุบันนี้การผลิตบุคลากรทางด้าน
สายวิชาชีพก่อสร้างยังไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น
วิศวกรโยธาคนเดียวบางทีต้องดูงานถึง 2 ไซต์งาน
แต่จะขาดคนคุมงานทีจ่ บระดับ ปวส. หรือ ปริญญา
ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการก่อสร้าง
เป็นต้น และหากดูจาก รายงานการวิจัย เรื่อง
อนาคตภาพของการผลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คน
อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.
ดร.ปริยาภรณ์ ตัง้ คุณานันต์และคณะ ทีพ่ ดู ถึงความ
จ�ำเป็นในการผลิตบุค ลากรทางด้านก่อสร้างใน
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ปัจจุบัน ก็จะพบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน”
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบันที่ก�ำลังศึกษาสาขา
วิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายโฆสน
สุภาพ และ นางสาวนัฐธินีย์ หมัดสะและ แผนก
ช่างก่อสร้าง ปวช. 3/2 นักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง
ปวช. 3 ได้เล่าถึงมุมมองในการเรียนสาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง ดังนี้
เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าช่ า ง
ก่อสร้าง
นายโฆสน กล่าวว่า “เพราะว่าที่บ้านท�ำ
ธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่แล้ว จึงสนใจจะมา
เรียนที่นี่ครับ”
ด้านนางสาวนัฐธินีย์ กล่าวว่า “ที่หนูเลือก
มาเรี ย นสายก่ อ สร้ า งเพราะว่ า หนู อ ยากจะเป็ น
สถาปนิกมาตั้งแต่มัธยมต้นแล้วค่ะ เพราะหนูชอบ
การวาดรูป วาดภาพระบายสี แต่สถานศึกษาที่เปิด
สอนเกี่ยวกับสถาปัตย์อยู่ไกลบ้าน พอหนูมาเจอ
เทคนิคมีนบุรีที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หนู
ก็คิดว่าสาขาวิชาช่างก่อสร้างน่าจะไปได้หลายรูป
แบบกว่าหนูจึงลองมาเรียนดูค่ะ”
ความยาก-ง่ า ยของสาขาวิ ช าช่ า ง
ก่อสร้าง
“ส่วนตัวหนูคดิ ว่าเรือ่ งความยาก-ง่าย ขึน้ อยู่
กับบุคคล ส�ำหรับตัวหนู มันไม่ยากและไม่ง่ายเกิน
ไป เพราะว่ามันมี 2 ส่วนก็คือ ส่วนที่ต้องเรียน
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ค�ำนวณและส่วนที่ต้องเรียนปฏิบัติ ส่วนตัวหนูชอบ
การปฏิบัติมากกว่าการค�ำนวณ หนูอาจจะไม่ถนัด
ด้านค�ำนวณ แต่ถา้ พยายามก็พอท�ำได้คะ่ ” นางสาว
นัฐธินีย์ กล่าว
ด้านนายโฆสน กล่าวว่า “เหมือนกับทีเ่ พือ่ น
บอกครับ มันมีความยาก-ง่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละคน
อย่างเราคิดว่างานเขียนแบบมันง่าย แต่บางคนอาจ
คิดว่างานเขียนแบบมันยาก แล้วแต่ความถนัด ความ
ชอบของแต่ละบุคคลครับ”

ในอนาคตน่าจะมีการก่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ
ค่ะ” นางสาวนัฐธินีย์ กล่าว
ทางด้าน นายโฆสน กล่าวว่า “ผมคิดว่า นอก
เหนื อ จากงานก่ อ สร้ า งแล้ ว ก็ ยั ง มี ง านสาขาอื่ น
ที่เกี่ยวข้องให้เราท�ำ เช่น งานเขียนแบบ งานปูน งานไม้
งานสี งานส�ำรวจ งานอะลูมิเนียม งานประปา ผมคิดว่า
งานเหล่านีส้ ามารถเติบโตในอนาคตได้เช่นเดียวกันครับ”
ครอบครัวมีการยอมรับ สนับสนุน
หรือมีความคิดเห็นอย่างไร
“ครอบครัวหนูก็สนับสนุนค่ะ เพราะว่าหนู
ชอบ พ่อแม่ก็ไม่ได้ตีกรอบให้ค่ะ ให้เลือกเรียนในสิ่ง
ที่ตัวเองสนใจ ยอมรับและสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับสิ่งที่หนูเรียนค่ะ” นางสาวนัฐธินีย์ กล่าว
“ครอบครัวผมยอมรับและสนับสนุนเต็มที่
เพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบด้วยครับ” นายโฆสน กล่าว

การนำ�ความรู้ที่ได้เรียนไปต่อยอด
นางสาวนัฐธินยี ์ กล่าวว่า “ส่วนตัวหนูจะน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้ไปต่อยอดก็คอื สานฝันให้ตวั เอง ทีอ่ ยาก
จะเป็นสถาปนิก หนูจะเรียนการเขียนแบบในรูป
แบบต่าง ๆ ให้ชำ� นาญเพือ่ น�ำความรูน้ ไี้ ปต่อยอดตัว
เองเป็นสถาปนิกค่ะ”
นายโฆสน กล่าวว่า “ส่วนตัวผมคิดว่าจะน�ำ
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับธุรกิจของที่บ้านหรือไม่ก็ ผลตอบแทนในสาขาวิ ช าชี พ ช่ า ง
ท�ำงานกับบริษัทอื่น หรือน�ำความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ในการ ก่อสร้าง เพียงพอในการดำ�เนินชีวิต
หรือไม่
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีครับ”
นางสาวนัฐธินยี ์ กล่าวว่า “คิดว่าเพียงพอค่ะ
ส่วนตัวหนูคดิ ว่าคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าเรียนก่อสร้าง
อาชีพในสายงานก่อสร้าง
แล้วจบไปจะเป็นกรรมกรซึ่งมันไม่ใช่ เราเรียนเพื่อ
ยังเติบโตได้อีกมาก
“หนูคิดว่าการเติบโตในสายงานก่อสร้างไป น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประกอบอาชีพทีม่ ากกว่านัน้ เราไม่ได้
ได้ไกลมากค่ะ เพราะปัจจุบันโครงการก่อสร้างก็มี ต้องการเป็นกรรมกร แต่เราต้องการทีจ่ ะเป็นผูค้ วบคุม
ขึน้ หลายโครงการ ทัง้ สิง่ ปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน งานเพือ่ ให้งานออกมาได้ตามวัตถุประสงค์คะ่ ” เช่น
ต่าง ๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เดียวกับนายโฆสนที่มีความเห็นว่าผลตอบแทนใน
ก็ต้องใช้คนท�ำงานในสายก่อสร้างทั้งนั้น หนูคิดว่า สาขาวิชาชีพก่อสร้าง เพียงพอต่อการด�ำเนินชีวิต
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อยากจะแนะนำ�หรือบอกอะไรกับผู้ที่
สนใจจะเรียนสาขาช่างก่อสร้าง
“อยากบอกว่าการเรียนสาขาก่อสร้างไม่ได้
ยาก ปี 1 อาจจะหนักหน่อยเพราะต้องปรับตัว
เนือ่ งจากวิชาปฏิบตั มิ เี รียนนานหลายชัว่ โมง ซึง่ ต้อง
ใช้กำ� ลังแรงกาย ต้องรีบท�ำงานส่งให้ทนั ตามก�ำหนด
น้อง ๆ บางคนอาจจะเหนื่อย ไม่ไหว จึงลาออกไป
หนูก็ปลอบน้องไปว่าจริง ๆ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
ถ้าเราตั้งใจท�ำจริง ๆ เราก็ท�ำได้ เราต้องเรียนรู้ไป
เรื่อย ๆ คนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่ามันยากแต่ถ้าเราเรียน
รู้จนเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะ”
นางสาวนัฐธินีย์ กล่าว
“ส�ำหรับคนทีช่ อบงานลุย ๆ ก็มาเรียนได้ครับ
การเรียนสาขาช่างก่อสร้างมีอะไรให้ท�ำมากมาย
อย่าเพิ่งคิดว่ายาก โดยส่วนตัวตอนแรกก็คิดว่ายาก
เราท�ำไม่ได้หรอก แต่พอได้เข้ามาเรียนจริง ๆ มันก็
ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ทุกคนท�ำได้ ถ้าสนใจก็เข้ามา
เรี ย นกั น ได้ ท่ี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มี น บุ รี ค รั บ ”
นายโฆสน กล่าว
ทางด้านศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร    ี
คุณวรรณวิภา อ่องละออ จบสาขาช่างก่อสร้าง รุ่น 60
ปัจจุบันประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม
ออกแบบ ที่บริษัท เดฟิไนท์ดิเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
กล่าวว่า “พี่คิดว่าตัวเอง ประสบความส�ำเร็จใน
สาขาอาชีพก่อสร้างค่อนข้างมาก ถ้าเทียบกับเพือ่ น
รุ่นเดียวกันกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้ คือ
ด้วยความที่จบก่อสร้าง แต่ว่าผ่านงานมาในหลาก
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานโยธา งานถนน งาน
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ก่อสร้างบ้าน ตัวอาคาร หรือแม้กระทั่งงานตกแต่ง
ภายใน และถือว่าสาขาอาชีพนี้สร้างรายได้ดีพอ
สมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาวิชา ประสบการณ์
ที่ได้ไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหน มันมีทั้งวิชาจาก
ต�ำราเรียนและวิชาจากประสบการณ์ในการท�ำงาน
ด้วย และมองว่าการท�ำงานในสายอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในอนาคตยังไปได้อีกไกล ไม่มีที่สิ้นสุด
เนือ่ งจากว่าตัวอาคารหรือโครงการก่อสร้างต่าง ๆ แม้
กระทัง่ ถนนหนทางมันมีอายุการใช้งานของมัน ถึงแม้
จะไม่ใช่การก่อสร้างใหม่ มันก็ต้องมีการท�ำนุบ�ำรุง
การซ่อมแซมอยู่ตลอด แล้วนวัตกรรม เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ยังคงมีเข้ามาเรื่อย ๆ จึงคิดว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างยังสามารถเติบโตไปได้อีกเยอะค่ะ

ส�ำหรับ ค�ำแนะน�ำถึงน้อง ๆ ที่เรียนสาขานี้
ก็อยากจะให้นอ้ ง ๆ เก็บเกีย่ วความรูท้ งั้ จากในต�ำรา
และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานหรือท�ำงาน
เก็บเกีย่ วเทคนิคในการท�ำงาน เรียนรูจ้ ากรุน่ พี่ เรียน
รู้จากคนรอบข้างให้ได้มากที่สุด เนื่องจากความรู้
เหล่านีบ้ างอย่างหาไม่ได้ในต�ำรา สิง่ เหล่านีค้ อ่ นข้าง
ส�ำคัญในการท�ำงานในชีวิตจริง การเรียนรู้จากคน
รอบข้าง มันเป็นการสร้าง connection ซึ่งส�ำคัญ
มากในชีวิตการท�ำงาน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ที่ท�ำงานก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญค่ะ”
ผู้ที่ไม่ได้จบสายช่างก่อสร้างโดยตรง
ก็ทำ�งานในสายนี้ได้
คุณวรรณวิภา กล่าวว่า “ไม่มีปัญหาค่ะ อัน
นี้จริง ๆ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ความใส่ใจ และความ
ชอบ จากการท�ำงานที่ผ่านมา พบว่า มีหลาย ๆ คน
ทีจ่ บสาขาอืน่ แล้วผันตัวมาท�ำงานก่อสร้าง อย่างเช่น
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การก่อสร้างในโครงการเดียวกัน เราก็จะเจอทั้ง
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรประปา ช่างระบบ พอมาท�ำงาน
ในจุดเดียวกัน มันมีการเรียนรู้เกิดขึ้น หลายครั้งที่
พบว่าผู้ควบคุมงานไม่ได้จบสายก่อสร้างโดยตรง
บางคนจบสายสามัญก็มี ในส่วนของใบประกอบ
อาชีพวิศวกร ต้องเข้าใจว่าสาขาช่างก่อสร้างไม่ได้มี
แค่วิศวกร ส�ำหรับใบประกอบอาชีพวิศวกร ถามว่า
มีประโยชน์มั้ย มีประโยชน์มากค่ะ แต่ส�ำหรับคนที่
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ยังมีงานในสาขาอื่น ๆ ใน
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่าวิศวกรเลย”
ในส่วนของการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพ
ช่างก่อสร้างในปัจจุบัน คุณวรรณวิภา มีความเห็น
ว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้าง
เยอะ แต่บุคลากรที่ขาดในสายงานก่อสร้างคือ ช่าง
เทคนิค เพราะว่าส่วนมากเด็กในปัจจุบันที่เรียนจบ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็มุ่งหวังที่จะ

cover Story

31

คุณวรรณวิภา อ่องละออ
ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จบสาขาช่างก่อสร้าง รุ่น 60

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวกับสายงานก่อสร้างทั้ง
ในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับ
ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) จ�ำนวน 2 หลักสูตร
ได้แก่

เป็ น วิ ศ วกร จึ ง ไปศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เพราะฉะนั้นบุคลากรทางด้านช่างเทคนิคจึงขาด
หายไป ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรก่อสร้าง 1 คน อาจ
จะดูแล 2 โครงการ แต่ช่างเทคนิคหรือโฟร์แมน
ประจ�ำโครงการในบางโครงการต้องการจ�ำนวน 10
คน แต่บคุ ลากรเหล่านีย้ งั ขาดแคลนหรือท�ำงานไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงมองว่าในส่วนของช่างเทคนิคหรือ สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บุคลากรในส่วนปฏิบัติการยังมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ
วิ
ศ
วกรรมก่
อสร้าง (Bachelor of Engineering
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
Program in Construction Engineering)
ก่อสร้าง
- หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (Master of Engineering Program in Construction Management)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering)
- หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Master of Engineering
Program in Civil Engineering)

ผศ.อารี เลาะเหม็ ง คณบดี คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก
วิ ท ยาเขตอุ เ ทนถวาย ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ ง
แนวทางการสอนว่า มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลั ก สู ต รของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ควบคู่กับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
และระเบียบของสภาวิศวกร ในส่วนของหลักสูตรที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดเริม่
เปิดกว้างขึ้น แต่หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภาวิศวกรยังไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนัก นอกจาก
การเรี ย นการสอนวิ ช าพื้ น ฐานแล้ ว ยั ง เน้ น ให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยจะมีการฝึกก่อสร้าง
ในปี 1 และฝึกงานในปี 4 ในส่วนของการฝึกงาน
ทางมหาวิทยาลัยจะมีรายชื่อบริษัทมาให้นักศึกษา
เลือกฝึกงาน บางคนอาจฝึกงานในสถานประกอบ
การที่ รุ ่ น พี่ แ นะน� ำ  หรื อ บางคนอาจหาสถานที่
ฝึกงานเอง ซึ่งในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะมีการ
ท�ำ MOU กับบริษทั ชัน้ น�ำเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความ
รู้ให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติแล้วน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้
ประกอบอาชีพ หรือน�ำมาถ่ายทอดให้กับทางสาขา
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ทางด้านการเรียนการสอน ผศ. ดร.ณรงค์เดช
อินทรัตน์ชัยกิจ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
กล่าวเพิ่มเติมว่า มีอุปสรรคในการเรียนการสอน
อยูบ่ า้ ง ในเรือ่ งพืน้ ฐานความรูข้ องนักศึกษาแต่ละ
คนจะมีไม่เท่ากัน ผู้สอนจึงต้องพยายามอธิบาย
หาวิธีสอนให้นักศึกษาเข้าใจความรู้พื้นฐานให้ได้
มากเพียงพอที่จะน�ำไปต่อยอดเรียนรู้ในระดับต่อ
ไป
เปอร์เซ็นต์การได้งานทำ�และผลตอบ
รับจากสถานประกอบการ
ผศ. ดร.ณรงค์เดช กล่าวว่า “จากการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาทีจ่ บไปจากทีน่ ี่ พบว่า
นักศึกษามีเปอร์เซ็นต์การได้งานท�ำ ประมาณ
71% ประกอบอาชีพอิสระ ประมาณ 16% ส่วน
ที่เหลือคือไปอุปสมบทหรือเกณฑ์ทหาร ในส่วน
ของนักศึกษาทีท่ ำ� งานในสถานประกอบการ ส่วน
ใหญ่ได้รับ feedback กลับมาดี นักศึกษามีความ

อดทนในการท�ำงานและท�ำงานได้ตามเป้าหมาย
คุณพสพงศ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ปัจจุบันเป็น
ความสามารถของนักศึกษาที่นี่เป็นที่ยอมรับของ นักศึกษาปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา กล่าว
สถานประกอบการทั่วไป”
ว่า “ทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพราะมีความ
สนใจและคิ ด ว่ า สาขานี้ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ไ ป
อุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตอย่างต่อ ประกอบอาชีพได้ มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียน
เนื่อง แต่บุคลากรระดับปฏิบัติการยัง ก่อสร้างเนื่องจากพื้นฐานคนครอบครัวส่วนใหญ่
ขาดแคลน
เรียนนิตศิ าสตร์ทงั้ หมดและท�ำอาชีพรับราชการ ผม
ผศ. ดร.ณรงค์เดช มีความเห็นว่า การผลิต ก็เลยเลือกเรียนก่อสร้างเพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่มี
บุคลากรสาขาก่อสร้างในระดับปฏิบัติการปัจจุบัน รายได้ดี หาเงินได้เร็ว ซึ่งในตอนแรกทางครอบครัว
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนือ่ งจาก ยังไม่คอ่ ยยอมรับเพราะว่าคนในครอบครัวส่วนใหญ่
การพัฒนาประเทศยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รับราชการ จึงกังวลว่าจะมีความล�ำบากในการเรียน
อย่างเช่น การที่ทางภาครัฐได้มีนโยบายด�ำเนินการ จบออกมาแล้วจะมีอาชีพรองรับหรือไม่ แต่ด้วย
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ความมุ่งมั่นตั้งใจ ผมเชื่อว่าประสบความส�ำเร็จใน
ออก (EEC) ขึ้นมา ซึ่งมีการก่อสร้างแน่นอน ไม่ว่า อาชีพนี้ได้ ผมก็อธิบายให้ทางครอบครัวฟังว่า การ
จะเป็นการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้าน เรียนสาขานีก้ ส็ ามารถเป็นข้าราชการ ท�ำงานบริษทั
เรือน สิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ เหล่านีล้ ว้ นใช้บคุ ลากรทาง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ และผมคิดว่าในอนาคต
ด้านก่อสร้างทั้งสิ้น จึงมองว่า ธุรกิจอุตสาหกรรม การเติบโตในสายอาชีพนี้ไปได้ไกลแน่นอนเพราะ
ก่อสร้างในอนาคตไปได้อีกไกลแน่นอน
ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการก่อสร้าง
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ก็เป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นพัฒนาประเทศด้วย
เช่นกัน ในเรือ่ งของรายได้ของสายอาชีพนี้ โดยส่วน
ตัวผมคิดว่าเพียงพอ และดีพอตรงทีส่ ามารถน�ำราย
ได้ไปช่วยเหลือสังคมได้ด้วย ส�ำหรับผู้ที่สนใจการ
เรียนสาขาก่อสร้าง ถ้ามีใจรักก็มาเรียนเลย ทุกสาขา
ทุกอาชีพ เรียนแล้วมีงานท�ำ อยู่ที่ความตั้งใจและ
การลงมือท�ำจริง ๆ ถ้ามีความสนใจและตั้งใจจริงก็
สามารถพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาอาชี พ ของเราให้
ประสบความส�ำเร็จได้”
ทางด้ า นศิ ษ ย์ เ ก่ า คุ ณ ปิ ย ะ ศรี ภ ากรณ์
ปัจจุบนั เป็นเจ้าของกิจการ ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับ
การประกอบอาชีพในสายงานก่อสร้างไว้วา่ “ผมจบ
สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งได้ท�ำงานตรงกับสาขาวิชา
ที่เรียนมา ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ถือได้ว่าอาชีพในสายงานก่อสร้างเป็น
อาชีพที่สร้างรายได้ดีอาชีพหนึ่ง และคิดว่าการ
ท�ำงานในสายอุตสาหกรรมก่อสร้างน่าจะเติบโตไป
ได้อีกไกล เนื่องจากประเทศมีการพัฒนาต่อเนื่อง
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คุณพสพงศ์ ตัณฑ์ไพบูลย์
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณปิยะ ศรีภากรณ์
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย สาขาวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้จบสายก่อสร้างหรือโยธามาโดยตรง
ผมคิดว่าสามารถท�ำงานในสายนี้ได้แต่ว่าอาจจะ
ท�ำได้ไม่ดเี ท่าคนทีจ่ บสายนีม้ าโดยตรง เนือ่ งจากคน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ บสายนี้ ม าโดยตรงจะไม่ มี ใ บประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งท�ำให้เขาท�ำงานบางประเภทไม่ได้ หาก
พูดถึงการผลิตบุคลากรทางด้านก่อสร้างในปัจจุบนั
ผมคิดว่าในส่วนของช่างเทคนิคหรือบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการไม่น่าจะเพียงพอ สุดท้ายแล้วก็
อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่เรียนสาขานี้ว่า ถ้าตั้งใจ
เรียน จบมามีงานท�ำแน่นอน เพราะอาชีพในสาขา
ก่อสร้างมีให้เลือกหลากหลาย จะท�ำงานกับบริษัท
หรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ อยูท่ วี่ า่ คุณจะเลือกแบบ
ไหน”
จะเห็นได้วา่ จ�ำนวนบุคลากรทางด้านสายงาน
วิชาชีพช่างก่อสร้างในระดับปฏิบัติการหรือช่าง
เทคนิค ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
แรงงานปัจจุบนั ในขณะทีป่ ระเทศยังคงมีการพัฒนา

ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตบุคลากรในสาย
วิชาชีพก่อสร้างนัน้ มีไม่เพียงพอ ถึงเวลาแล้วหรือยัง
ที่ผู้เกี่ยวข้องจะเข้ามาแก้ไขดูแลปัญหานี้อย่างจริง
เพือ่ ให้ประเทศของเรามีบคุ ลากรในสายก่อสร้างทีม่ ี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี จ� ำ นวนเพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศไทยที่ยังคงด�ำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง
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BCI Asia หารือแนวทาง
ความร่วมมือร่วมกับสมาคมฯ
นายยรรยง นิตสิ าโรจน์ และนายธนิต ธรรมไกรสร กรรมการบริหาร
ให้การต้อนรั บ คุณเสาร์วะภา เนาวะอาจ กรรมการผู้จัดการส่วน
ประเทศไทย บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด
พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ ร ่ ว มหารื อ แนวทางความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาวงการ
อุตสาหกรรมก่ อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องร่วมกัน ณ ส�ำนักงาน                  
สมาคมฯ ถนนวิทยุ

การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่ อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม 4
สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2562 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม
ทั้งนี้ การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ถือเป็นการหารือความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง
จัดขึ้นทุก 2 เดือนและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมครั้งต่อ
ไปจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 มีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

IMPACT Exhibition Management
ขอบคุณสมาคมฯ ในการจัดงาน
INTERMAT ASEAN 2019
Mr. Loy Joon How, General Manager  และ Mr. Sajid
Huseni, Asst. Director of Exhibition Project จาก IMPACT
Exhibition Management เข้าพบสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือ ส�ำหรับ
การจัดงาน INTERMAT A SEAN 2019 ที่ผ่านมา โดยมีน ายปิยะดิษฐ์ 
อัศวศิรสิ ขุ และนายยรรยง นติ สิ าโรจน์ กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ

เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
นายอังสุรั ส มิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
สวดพระอภิ ธ ร ร ม คุ ณ แม่ ภ รณี ย ์ ตั ณ ฑ์ วิ ไ ล (มารดาคุ ณ กฤษดา                     
ตั ณ ฑ์ วิ ไ ล ก ร รมการบริ ห ารสมาคมฯ) ณ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม
ราชวรวิหาร ศาลา 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
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พิธีทำ�บุญครบรอบ 91 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม
ด้วย อดีตนา ย กสมาคม คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา
ร่วมท�ำบุญเลี้ยงพระ และสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัคร
โยธิน พระบิดาแห่งการก่อสร้างไทย ในโอกาสครบรอบการก่อ
ตั้งสมาคมฯ ปี ที่ 91 (ตรงกับวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี) ณ
ส�ำนักงานสมาคมฯ อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ถนนวิทยุ

การเสวนา เรื่อง “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทย
ได้หรือเสีย”
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้เกียรติรับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “โครงการเมกะ                 
โปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” จัดโดย สภาวิศวกร ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ
โดยมี ดร.อธิรฐั รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
เปิดงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1) นายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอ�ำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง การ
รถไฟแห่งประเทศไทย
2) นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุม่ มาตรฐานโครงสร้างพืน้ ฐาน กรม
5) ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
การขนส่งทางราง
ประเทศไทย
3) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิศวกร
และด�ำเนินรายการโดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ
4) นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
สภาวิศวกร
ราชูปถัมภ์
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

ความคืบหน า้ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35
ช่วงถนนพระราม 2
ตอน

ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย
fo c us

นั บ จากการเปิ ด ใช้ ใ นปี พ.ศ.
2516 ทางหลวงหมายเลข 35
ถนนพระราม 2 ถือเป็นเส้นทาง
สายหลักในการคมนาคมขนส่ง
สู่ภาคใต้ที่มีปริมาณจราจรเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีปริมาณจราจร
สูงถึง 240,000 คันต่อวัน ในจำ�นวนนี้เป็นรถ
บรรทุกขนาดใหญ่ กว่าร้อยละ 40 ส่งผลให้พื้น
ผิวจราจรทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม 5 ช่องจราจรต่อ 1 ทิศทาง
ไม่สอดคล้องกับปริมาณการจรจรทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อย่าง
ต่อเนื่อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงคมนาคม
โดยกรมทางหลวง จึงได้ดำ� เนินงาน โครงการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย โดย
ก�ำหนดให้ปรับปรุงถนนเดิม พร้อมขยายช่องทางจราจรในทาง
หลัก จาก 3 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร และในทาง
ขนาน จาก 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 3 ช่องจราจร รวมเป็น 7
ช่องจราจรต่อ 1 ทิศทาง พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง
(กม.12+000-กม.16+000) และก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
ใหม่ (กม.18+900) ส�ำหรับโครงการดังกล่าว มีการแบ่งงาน
ก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตั้งแต่ กม.9+800-กม.
13+300 รวมระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตอนที่ 2 ตั้งแต่ กม.
13+300-กม.17+400 รวมระยะทาง 4.100 กิโลเมตร และ
ตอนที่ 3 ตัง้ แต่ กม.17+400-กม.21+500 รวมระยะทาง 4.100
กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 11.700 กิโลเมตร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะท�ำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจร และลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งขึ้น กรมทางหลวงจึงได้ด�ำเนินงานตามมาตรการ
ต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการบริหารงานจราจร
มีการวางแผนก่อนด�ำเนินงานร่วมกับต�ำรวจจราจรในพื้นที่ โดยพื้นที่ก่อสร้างจะเหลือ
ช่องจราจรอย่างน้อย 5 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวมทางหลักและทางขนาน และเมือ่ การก่อสร้าง
คืบหน้าจะคืนช่องจราจร 7 ช่องต่อทิศทาง จนโครงการแล้วเสร็จ วางแผนให้เครื่องจักรตลอด
จนรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ปิดกั้นพื้นที่
ก่อสร้างด้วย barrier พร้อมติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณกะพริบทุกระยะ 10 เมตร ตลอด
แนวก่อสร้าง
ด้านการบริหารงานก่อสร้าง
มีการวางแผนเปิดหน้างานก่อสร้างอย่างเหมาะสมเพื่อให้ก่อสร้างแล้วเสร็จทันก�ำหนด
เวลาในสัญญาและเกิดผลกระทบกับการจราจรน้อยทีส่ ดุ ก�ำหนดแผนงานก่อสร้างทีม่ ผี ลกระทบ
จราจรโดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในงานแต่ละรายการอย่างชัดเจน
ด้านการประชาสัมพันธ์
ติดตั้ง IP Camera เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง จัดท�ำ VMS Sign
Board เพื่อประชาสัมพันธ์สภาพการจราจรหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทาง
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ช่องจราจรต่อทิศทาง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ยังได้มขี อ้ สัง่ การให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดสมุทรสาครจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อบริหาร
จัดการด้านการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบ
ด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้จัดให้มี
ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด เหตุ การประชุมทุกเดือน และน�ำเสนอปัญหาตลอดจน
แนวทางแก้ไข เพื่อให้มีผลกระทบด้านการจราจร
ฉุกเฉิน
จัดหน่วยงานอ�ำนวยความปลอดภัยพร้อม ต่อผู้ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุด
ประสานต�ำรวจจราจรในพืน้ ที่ ปฏิบตั งิ าน 24 ชัว่ โมง
กรณีเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าแสงสว่าง ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
คุณ ชุมพล ทองมาก นายช่างโครงการ
ขัดข้อง
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยก
ต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 กล่าวว่า
ด้านสัญญา
ในสัญญาของโครงการได้กำ� หนดให้มกี ารติด “ตอนนี้การก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง
ตั้งป้ายแนะน�ำ  ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ ไฟฟ้าแสง หมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน
สว่าง และอุปกรณ์สะท้อนแสงตามมาตรฐานกรม – เอกชัย ตั้งแต่ กม.9+800-กม.21+500 ซึ่งสัญญา
ทางหลวง รวมถึงการซ่อมแซมถนนในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง มีทั้งหมด 3 สัญญา สัญญาแรก เริ่มตั้งแต่ กม.
และก�ำหนดให้ใช้ Concrete Barrier ในการปิดกั้น 9+800-กม.13+300 สัญญาที่ 2 เริ่มตั้งแต่ กม.
13+300-กม.17+400 สัญญาที่ 3 เริ่มตั้งแต่ กม.
พื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวที่มีการก่อสร้าง
17+400-กม.21+500 ตอนนี้ความก้าวหน้าของ
การก่อสร้าง ตอน 1 ตัง้ แต่ กม.9+800-กม.13+300
ด้านการบริหารพื้นที่ร่วม
เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ด�ำเนิน ในทางขนานฝั่งขาเข้า แล้วเสร็จไปประมาณ 90%
งานโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ส่วนฝั่งขาออก แล้วเสร็จไปประมาณ 70% คาดว่า
35 ซึ่งต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน ดังนั้น ในการด�ำเนินงาน ทางขนานในส่วนของตอนที่ 1 จะแล้วเสร็จทั้งหมด
ทั้ง 2 โครงการ ต้องมีการประชุม วางแผนการเข้า ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนตอนที่ 2
ด�ำเนินการในพื้นที่ให้สอดคล้องและไม่กีดขวางกัน ทางขนานได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 100%
รวมถึ ง จั ด ล� ำ ดั บ ก� ำ หนดเวลาในการเข้ า พื้ น ที                      ่ ตอนที่ 3 ในส่วนของทางขนานก็ด�ำเนินการแล้ว
ซึ่งต้องบริหารจัดการให้มีช่องจราจรไม่น้อยกว่า 5                       เสร็จ 100 % ในส่วนทีด่ ำ� เนินการก่อสร้างตามรูปแบบ
รับทราบล่วงหน้าเมื่อต้องปิดการจรจรในบางส่วน
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง รายงานความคื บ หน้ า             
โครงการก่อสร้างผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
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คุณชุมพล ทองมาก
นายช่างโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35
ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3

ยกเว้นตั้งแต่ช่วง กม. 21+100-กม.21+700 ซึ่งตรงนี้
พื้นทางเดิมเป็นถนนคอนกรีต เพราะฉะนั้น รูปแบบ
การก่อสร้าง ทางโครงการจะท�ำเรื่องไปที่ส�ำนัก
ส�ำรวจและออกแบบ เพือ่ ทีจ่ ะพิจารณารูปแบบการ
ก่อสร้างให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อสร้างตาม
จริง ถ้าพิจารณาตามรูปแบบการก่อสร้างมีการ
อนุมตั ิ เห็นชอบ ในพืน้ ทีต่ รงนีจ้ ะใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน จึงแล้วเสร็จ
ส่วนช่องทางหลักก็จะมีเรือ่ งของการปรับแต่งรูปแบบ ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตามจริง เพราะว่าในพื้นที่
จริงจะมีเกาะซึ่งเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ให้เข้ากับพืน้ ทีเ่ พือ่ ความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
ซึ่ ง คาดการณ์ ว ่ า ถ้ า ส่ ว นนี้ ท างส� ำ นั ก ส� ำ รวจและ
ออกแบบพิจารณาเห็น ชอบการด�ำเนินงานก็จะ
แล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
ในส่วนของช่องทางหลัก ตอน 1 และตอน 2 ยัง
ไม่ได้ด�ำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตอน 3 ช่วง
กม.17+700-กม.20+400 ช่องทางหลักได้ด�ำเนิน
การแล้วเสร็จไป 80 % ส่วนฝั่งขาออก ตั้งแต่ กม.
17+800-กม.20+400 ทางโครงการได้ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จไปประมาณ 70% ส่วนที่เหลือคาดการณ์
ว่า ตั้งแต่ กม.17+400-กม.20+400 ใน set นี้ เรา
จะก� ำ หนดการให้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั้ ง 4 ช่ อ งจราจร
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนตั้งแต่
กม.20+400-กม.21+350 ซึ่ ง ไม่ ร วมกั บ ที่ จ ะ
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ปรับปรุงช่องทางหลักทีจ่ ะมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
โครงสร้างทีจ่ ะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ตรงนี้ เราคาดการณ์ ว ่ า จะด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 อย่างช้าคงไม่
เกินเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้วก็มาเก็บงาน
ไม่ว่าจะเป็นงานไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ทางเท้า และงานอื่น
ๆ ทีต่ อ้ งมาเก็บรายละเอียดทัง้ หมดจะใช้เวลาในการ
ด�ำเนินงานประมาณ 2 เดือน ซึ่งคาดการณ์ว่า
โครงการจะแล้วเสร็จตามสัญญา”
อุปสรรคในการทำ�งาน
คุณชุมพล กล่าวว่า “อุปสรรคในช่วงแรก ๆ
ที่ทางโครงการได้ประสบปัญหาจะเป็นในเรื่องของ
พืน้ ทีถ่ นนพระราม 2 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงที่ด�ำเนินการก่อสร้าง ช่องทางการสัญจรจะมี 5
ช่องจราจรต่อ 1 ทิศทาง ไป-กลับ 10 ช่องจราจร
ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขยายช่องทางหลัก
จาก 3 ช่อง เป็น 4 ช่อง ทางขนานจาก 2 ช่อง เป็น
3 ช่อง ช่วงแรก ๆ เราจึงมีความจ�ำเป็นที่ยังไม่ได้
ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งในส่ ว นของทางหลั ก การ
ก่อสร้างช่องทางหลักนี้ยังท�ำไม่ได้ หากยังก่อสร้าง
ช่องทางขนานไม่เสร็จเนือ่ งจากจะมีปญ
ั หาเรือ่ งการ
จราจรติดขัด ในช่วงแรก ๆ ที่ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ทางขนาน ปัญหาที่เจอจะเป็นในเรื่องของการวาง
Box Culvert ที่เป็นระบบระบายน�้ำซึ่งเป็นการวาง
ท่อ Box ขนาดใหญ่ ในการด�ำเนินการจะมีการเปิด
พืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างค่อนข้างกว้าง จึงท�ำให้
ช่องจราจรลดลงไป ท�ำให้เกิดจราจรติดขัด นอกจากนี้
ยังเจอปัญหาและอุปสรรคในเรือ่ งของไฟฟ้า ประปา
และสายสื่อสาร ที่พบในระหว่างการด�ำเนินการ
ก่อสร้าง วางท่อ ซึ่งทางโครงการก็ต้องด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวังเนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
มีโรงงานอุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก จึงมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้ไฟฟ้าและประปาตลอดเวลา การตัด
ไฟฟ้าประปาเพื่อด�ำเนินงานก่อสร้างในแต่ละครั้ง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท�ำได้ยาก ในจุดนี้ก็ท�ำให้เกิด
ความล่าช้าในการท�ำงานเช่นกัน ในส่วนของสาย
สื่อสารไม่ค่อยมีปัญหา ความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่มาจากเรือ่ งของระบบสาธารณูปโภค ปัญหาอีก
อย่างทีเ่ จอคือ เรือ่ งเวลาในการท�ำงาน ทีท่ างโครงการ

ขอความร่วมมือจากต�ำรวจ ทัง้ ต�ำรวจทางหลวง และ
ต�ำรวจภูธรเมือง เรือ่ งการเปิดพืน้ ทีใ่ นการท�ำงาน คือ
ขอความร่วมมือให้ท�ำงานได้เฉพาะช่วง 22.00 น.
- 04.00 น. ซึง่ ระยะเวลาการท�ำงานช่วงดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาทีค่ อ่ นข้างน้อย ในตอนเช้าจะไม่อนุญาตให้
เครื่องจักรด�ำเนินการได้เลย ท�ำให้ช่วงแรก ๆ อาจ
ไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าของงาน แต่หลังจากนั้น
เราก็ปรับการท�ำงานให้สามารถด�ำเนินงานได้ตาม
ปกติโดยไม่กระทบต่อการจราจรมากนัก โดยเฉพาะ
ตอน 3 ทางนายช่างโครงการ ต้องมาเสนอขั้นตอน
การท�ำงานให้กับทางผู้บังคับบัญชาและทางต�ำรวจ
เพือ่ ทีจ่ ะขอเปิดงาน กว่าจะได้ขอ้ ยุติ กว่าจะได้ความ
มั่นใจว่าท�ำงานได้แล้วรถไม่ติด ก็ต้องใช้เวลาพอ
สมควร
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โดยรวมแล้ว โครงการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 35 ตั้งแต่ กม.9+800-กม.21+500 ทาง
ขนานขาเข้า ตอน 1 แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด เหลือ
ที่ยังไม่แล้วเสร็จประมาณ 10% ส่วนทางขนานฝั่ง
ขาออก ตอน 2 และตอน 3 แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด
ยกเว้นตอน 1 ซึ่งเหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จประมาณ
30% ซึ่งตอน 1 จะติดปัญหาเรื่องของปริมาณการ
จราจรค่ อ นข้ า งเยอะ ปริ ม าณการจราจรเกื อ บ
300,000 คันต่อวัน ซึ่งท�ำให้การท�ำงานมีข้อจ�ำกัด
มากกว่าตอนอื่น ๆ จึงเกิดความล่าช้าของงาน”
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ภาครัฐได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือ
หรือแก้ปัญหาความล่าช้าอย่างไร
คุณชุมพล กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วเราไม่ได้คิดว่างานก่อสร้างนี้จะมีความล่าช้าเพราะเรา
ได้ดำ� เนินการมาตามแผน ซึง่ แผนปัจจุบนั เป็นบวกด้วยซ�ำ้ ไป เพราะว่าระยะเวลาการสิน้ สุดสัญญา
เดิมคือประมาณปลายปี พ.ศ. 2563 ซึ่งนับจากตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาการก่อสร้างอีก 1 ปี ใน
ขณะที่งานก่อสร้างปัจจุบันได้ส�ำเร็จลุล่วงไปค่อนข้างมาก จากรูปการณ์ คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จ
ทั้งหมด ส่วนปัญหาของความล่าช้าที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ทางโครงการ ได้
ประสานไปทางหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็นแขวงทางหลวง เพือ่ ให้ชว่ ยมาประสานในเรือ่ งของการรือ้
ย้ายสาธารณูปโภคทั้งหมด และถ้ามีการประชุมจังหวัดก็จะมีการน�ำเสนอทางจังหวัดให้ช่วย
ติดตามอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือในส่วนนี้เป็นอย่างดี”
รายละเอียดโครงการ
ในส่วนของรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงถนนพระราม 2 ที่
แบ่งเป็น 3 ตอน มีการจัดสรรงบประมาณ โดยการตั้งงบประมาณมาจากกรมทางหลวง และ
เสนอไปยังส�ำนักงบประมาณ หลังจากได้ดำ� เนินการผ่าน ครม. จึงด�ำเนินการหาผูร้ บั เหมา ประมูล
งาน และมาควบคุมงานก่อสร้างตามรูปแบบ พร้อมทั้งก�ำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา
มีกำ�หนดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการได้เมื่อไร
คุณชุมพล กล่าวว่า “โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน – เอกชัย ในส่วนของทางราบมีก�ำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2563 ถ้า
ล่าช้าก็คงไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างมีข้อก�ำหนดระยะเวลาใน
การสิ้นสุดงานที่ชัดเจน หากด�ำเนินงานไม่เสร็จตามก�ำหนดก็จะเสียค่าปรับรายวัน ในส่วนของ
ตอน 3 ทีม่ กี ารด�ำเนินงานคืบหน้าไปมากแล้ว มีความเป็นไปได้ทจี่ ะก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสัญญา
และเปิดใช้ได้ก่อน”
โดยภาพรวมแล้ว โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน – เอกชัย ณ ตอนนี้ มีความคืบหน้าไปมาก การก่อสร้างทั้ง 3 ตอน ผลงานรวม
35.294% เร็วกว่าแผนงาน 4.264%”
ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง
หมายเลข 35 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีส่วนส�ำคัญในการบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านทิศตะวันตก รองรับการขยายตัวของเมืองสมุทรสาคร ช่วย

ลดต้นทุนด้านการขนส่ง ท�ำให้การเดินทางสู่ภาคใต้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให้ มี ค วามเจริ ญ
ก้าวหน้าตลอดไป
ที่มา : https://youtu.be/jTOd9eKDJZw
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special Report

เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

คืบหน า้ 31%

อาคารทีพ
่ กั ผู โ้ ดยสารหลังใหม่

ท่าอากาศยานขอนแก่น ล่าช า้ กว่ากำ�หนด
s p ec i al RE P ORT

รมช.คมนาคม ได้มขี อ
้ สัง่ การให้เร่งดำ�เนินการโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่พักหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง เพื่อเป็นการขานรับ
นโยบายการส่งเสริมการท่องเทีย
่ วเมืองรอง 55 เมือง
รอง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยหัวใจ ให้ทุกท่าอากาศยาน
ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เป็น SMART AIRPORT ภายใต้ความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ของ ICAO

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) และคณะ
ได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยมี ดร.จรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดี
กรมท่าอากาศยาน และว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ให้การต้อนรับ
โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมการประชุม และรับฟังรายงาน
แผนพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก                 
ผูโ้ ดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถยนต์  โดยมีบริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างก่อสร้าง และ บริษทั เอพซิลอน โซลูชนั แอนด์คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้าง
ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่
1,113 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างรวมทัง้ สิน้ 2,004,900,000 บาท เริม่ โครงการเมือ่ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานขอนแก่นจะมีพนื้ ทีอ่ าคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร เพิม่ ขึน้ จากเดิม
ขนาด 16,500 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 44,500 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้มากขึ้น จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี
นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์
หลังเดิม ให้สามารถรองรับได้สูงสุด 1,002 คัน จากเดิมที่จอดได้เพียง 450 คันเท่านั้น  
และการก่อสร้างโครงการดังกล่าวก็ได้พบกับปัญหาการก่อสร้างทีล่ า่ ช้ากว่าก�ำหนด
เนื่องจาก “ในการก่อสร้างฐานรากจากการออกแบบและการก่อสร้าง ผลปรากฏว่าเมื่อ
ได้ท�ำการก่อสร้างลงไปก็ได้พบฐานรากเดิมที่ท�ำให้ไม่สามารถท�ำตามแบบที่ว่าจ้างได้ จึง
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จ�ำเป็นต้องมีการแก้ไข ท�ำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งใน
ปัจจุบันก็ได้มีการเร่งการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก�ำหนดภายใน 900 วัน เพราะที่ท่า
อากาศยานขอนแก่น ถือว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากปีที่แล้วเกือบ 2 ล้านคน ในปีนี้
ก็คาดว่าน่าจะเป็น 2 ล้านกว่าคน” นายถาวร กล่าว
ส� ำ หรั บ โครงการด้ า นความปลอดภั ย ท่ า
อากาศยานขอนแก่นเองก็ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธ
และวัตถุอันตรายแบบ Explosive Detection System ; (EDS) X-ray พร้อมด้วยระบบสายพาน
สั ม ภาระ ห้ อ งควบคุ ม และอุ ป กรณ์ วงเงิ น งบ
ประมาณ 143,622,291 บาท โดยมี บริษัท จี.จี.
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้าง ขณะนี้โครงการดัง
กล่าวได้ด�ำเนินการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
การติดตัง้ ระบบดังกล่าวเพือ่ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการการตรวจค้นตามมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน ณ จุดแสดงตน
ก่อนขึ้นเครื่อง (Counter Check – in) ให้มีความ
รัดกุมมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้เกิดความอ�ำนวยความสะดวก
สบายแก่ผู้โดยสาร ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
มาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติ (SAPRs) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึง่ กรมท่า

อากาศยานได้เร่งด�ำเนินการติดตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธ
วัตถุอันตราย EDS ให้แล้วเสร็จทุกท่าอากาศยาน
ในความดู แ ลของกรมท่ า อากาศยาน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และในปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น ได้
เปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ 6 เส้นทาง
ได้แก่
1. เส้ น ทาง ดอนเมื อ ง – ขอนแก่ น –
ดอนเมือง จ�ำนวน 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสาย
การบินนกแอร์ รวมไป-กลับ วันละ 24 เที่ยวบิน
2. เส้ น ทาง สุ ว รรณภู มิ – ขอนแก่ น –
สุวรรณภูมิ ไป-กลับ วันละ 12 เที่ยวบิน
3. เส้นทาง เชียงใหม่ – ขอนแก่น – เชียงใหม่
ไป – กลับ สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
4. เส้นทาง หาดใหญ่ – ขอนแก่น – หาดใหญ่
ไป-กลับ  สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน
5. เส้นทาง ภูเก็ต – ขอนแก่น – ภูเก็ต ไปกลับ  สัปดาห์ละ 8 เที่ยวบิน
6. เส้นทาง อู่ตะเภา – ขอนแก่น – อู่ตะเภา
ไป- กลับ สัปดาห์ละ 6 เทีย่ วบิน โดยสายการบินไทย
แอร์เอเชีย
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ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีจ�ำนวนผู้โดยสาร
1,703,209 คน และในปี พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวนผู้
โดยสาร 1,830,012 คน ในปี พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน
ผู้โดยสาร 1,578,372 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจ�ำนวนผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี โดยท่าอากาศยานขอนแก่นได้
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยบริการรถ
สาธารณะ ณ ท่าอากาศยาน ได้แก่ รถแท็กซี่มิเตอร์
การบริ ก ารรถเช่ า และรถซิ ตี้ บั ส ในเส้ น ทาง
สนามบิน – เข้าเมือง – บขส.3
ทั้งนี้ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจ�ำเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีความคืบหน้าของโครงการ
ก่อสร้างประมาณ 31.691%
ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :
Facebook kkc.airport
https://www.77kaoded.com/content/908632
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เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

ก้าวเข า้ สูท่ ศวรรษที่ 4 โฟร ์พัฒนา กรุ ๊ป
s p ecial TALK

ในฉบับนี้ เป็นเรื่องราวของ บริษัท โฟร์พัฒนา จำ�กัด บริษัทรับสร้าง
บ้านทีม่ ชี อ
ื่ เสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยการบอกต่อของลูกค้า
กว่า 60 % ได้ดำ�เนินธุรกิจสร้างบ้านบนที่ดิน “โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง”
มานานกว่า 40 ปี ในรูปแบบ ONE STOP SERVICE เน้นให้บริการ
ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ซึ่งทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างเต็มร้อยว่า
บ้านที่สร้างกับโฟร์พัฒนา จะเป็นบ้านที่มีคุณภาพเป็นระดับมาตรฐานเหนือมาตรฐาน และ
ยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลในหลาย ๆ ด้านเกี่ยวกับธุรกิจการสร้างบ้านแบบครบวงจร
พร้อมเปิดผลงานสุดพรีเมี่ยมของ โฟร์พัฒนา โดย “คุณปราโมทย์ ธีรกุล” ประธาน
บริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป

คุณปราโมทย์ ธีรกุล
ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท โฟร์
พัฒนา จำ�กัด
คุณปราโมทย์ ธีรกุล ได้เล่าว่า “บริษัท โฟร์พัฒนา จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจรับสร้างบ้าน
บนที่ดินให้กับลูกค้าที่มีที่ดินอยู่แล้ว ต้องการให้มา
สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้าเอง โฟร์พัฒนาก็ก่อตั้ง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มาถึงวันนี้ ก็ปี พ.ศ. 2562
เข้าสู่ปีที่ 39 แล้ว ปีหน้าก็จะเข้าครบ 40 ปี ครบ 4
ทศวรรษ จนถึงวันนี้ โฟร์พัฒนาก็มีการขยายตัวใน
segment ต่าง ๆ ครอบคลุมความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น จนวันนี้เราเรียกว่าเป็นโฟร์พัฒนา
กรุป๊ ประกอบไปด้วยบริษทั ในเครือรวมทัง้ บริษทั แม่
ด้วยเป็น 5 บริษัท เพื่อสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทุก segment ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า”
กลยุทธ์ของบริษัท
“อย่ า งที่ บ อกคื อ เราเปิ ด บริ ษั ท มาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2524 ก็เข้าสู่ปีที่ 39 แล้วเราก็ทราบถึง
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่ต่างไป
ในแต่ละยุคที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่
เรารับสร้างบ้านบนทีด่ นิ ของลูกค้าโดยใช้ทมี ของเรา
เอง เราใช้ตัวนี้เป็นจุดขายของเราเองซึ่งเป็นจุดแข็ง
เนือ่ งจากว่าทีมช่างทัง้ หมดทีเ่ รามีหลายร้อยคนไม่วา่
จะเป็นทีมช่างฝีมือหรือช่างผู้ช�ำนาญการต่าง ๆ
ก็เป็นทีมช่างที่เราเพาะบ่ม ที่เราฝึกอบรมสั่งสอน
กันมาเพื่อสร้างบ้านให้มีคุณภาพ พอมาถึงจุดหนึ่ง
กลยุ ท ธ์ ต รงนี้ เราก็ อ ยากขยายตลาดให้ ก ว้ า งขึ้ น
จนถึงวันนี้โฟร์พัฒนารับสร้างบ้านเริ่มต้นที่ราคา 7
ล้านบาทขึน้ ไป ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของผูบ้ ริโภค
แต่พอมาถึงจุดที่ผู้บริโภคบางส่วนที่ต้องการบ้าน
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ขนาดที่เล็กลง ในราคาไม่ถึง 7 ล้านบาท และ
ต้องการสร้างบ้านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ใช้วสั ดุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ใช้
ช่างที่มีฝีมือพอสมควร จึงได้เปิดกลยุทธ์บริษัทลูก
ขึ้ น มา ซึ่ ง อั นนี้ ที่ เ ปิ ด ขึ้ นมาก็เกิด จากการที่เรามี
บุคลากรที่เริ่มท�ำงานกับเรามาตั้งแต่เปิดบริษัทก็ว่า
ได้ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ เราต้ อ งการสร้ า งความเป็ น
เจ้าขององค์กรร่วมกัน เพราะโฟร์พัฒนาเองก็มีหุ้น
ส่วนที่เราก็อยากพัฒนาผู้ที่ท�ำงานกับเรามาด้วย
ระยะเวลาที่นานพอสมควร ได้เป็นเจ้าของร่วมกัน
และเปิดบริษัทลูกให้เขา ชื่อบริษัท โฟร์ดีเวลลอป
เฮ้าส์ จ�ำกัด ทีส่ ร้างบ้านราคาต�ำ่ กว่า 7 ล้านบาทลง
มาอาจจะเริ่มต้นที่ 2-3 ล้าน บาท เป็นบ้านขนาด
เล็กส�ำหรับครอบครัวที่เริ่มต้นใหม่ ๆ มีสมาชิกใน
ครอบครัวไม่สงู มาก พ่อแม่ลกู สักคนสองคน เป็นต้น
เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่ดึง segment ลง
มาข้างล่าง อีก segment หนึ่งที่เกิดจากกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินงานของเราก็คือ เราท�ำธุรกิจมาระยะ
หนึ่งพอสมควร หลายทศวรรษ อาจจะสัก 20 กว่า
ปี พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีที่ดินที่ต้องการสร้าง
บ้านก็เกิดความเชื่อมั่นกับธุรกิจรับสร้างบ้านพอ
สมควร แทนทีจ่ ะไปให้สำ� นักงานสถาปนิกออกแบบ
พิเศษเฉพาะราย เขาก็มุ่งมาที่เราว่าเขามี target
อยากได้บ้านสไตล์แบบนี้ ฟังก์ชันใช้สอยแบบนี้ ให้
เป็นแบบพิเศษที่ผมได้เรียนมาว่าโฟร์พัฒนาเป็น
แบบมาตรฐานที่เรา set ไว้แล้ว อาจจะ 70 แบบ
50 แบบ 60 แบบ หลากหลายซีรสี่ ก์ แ็ ล้วแต่ มีหลาย
ท่านทีค่ อ่ นข้างจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ต้องการ
บ้านที่ค่อนข้างจะภูมิฐาน เป็นตัวของตัวเอง และ
ต้องการออกแบบพิเศษ เราได้มาเปิดเป็นกลยุทธ์
เปิดบริษทั โฟร์พฒ
ั นาพรีเมีย่ ม จ�ำกัด ค�ำว่า พรีเมีย่ ม
ก็คือจะออกแบบพิเศษเฉพาะรายนั้น ๆ เลย ก็มี
ข้อแม้ในเรือ่ งของราคาว่า อาจจะต้องราคา 10 ล้าน
ขึน้ ไป จะได้ให้ทมี สถาปนิกทีเ่ รามีอยูน่ ี้ ดีไซน์เฉพาะ
คุณ ถ้าเปรียบเทียบกับการตัดชุดก็เหมือนกับว่า
แทนที่ จ ะเป็ น ชุ ด ที่ อ ยู ่ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ มี
มาตรฐานค่อนข้างจะมีคุณภาพหน่อย แต่ส�ำหรับ
โฟร์พฒ
ั นาก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นชุดทีส่ งั่ ตัดเป็น
พิเศษ จึงเกิดป็นกลยุทธ์ของโฟร์พัฒนาในบริษัทที่
3 ที่ ท� ำ ขึ้ น มา หลั ง จากนั้ น สั ก พั ก เราก็ ศึ ก ษา
พฤติกรรมของผู้บริโภค เดิมทีที่ผู้บริโภคต้องการ

สร้างบ้านเฉย ๆ ต้องการบ้านแบบนัน้ แบบนี้ สไตล์นนั้
สไตล์นี้ มาถึงจุดหนึ่งด้วย generation ใหม่ขึ้นมา
ถ้าเทียบวัยตอนนีค้ อ่ นข้างจะเป็นผูบ้ ริหารวัย 40 จบ
การศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วเป็นนักธุรกิจ มีความ
ต้องการที่จะอยู่อาศัยในบ้านที่ดูดี มีอะไรภายใน
บ้านที่ดูดี เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน อาจเพียง
แค่สร้างบ้านแล้วซื้อของตกแต่งภายในบ้านเอง ไม่
ได้เน้นให้สร้างบ้านแล้วตกแต่งภายในด้วย แต่คน
รุน่ ใหม่เปลีย่ นพฤติกรรมการอยูอ่ าศัยในบ้านทีต่ อ้ ง
สวยทั้งภายนอกและภายใน จึงเกิดความต้องการ
สร้างบ้านแบบ one stop service บริษัท โฟร์
พัฒนา อินทีเรีย จ�ำกัด ก็เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
volume การตลาดเพิ่มขึ้นมา แทนที่จะสร้างบ้าน
อย่างเดียว ก็ตกแต่งภายในด้วย มีการศึกษาเรื่อง
การตกแต่งภายในอย่างละเอียดทุกห้อง ก็ทำ� ให้บา้ น
นั้น ๆ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนอีกอย่างหนึ่งกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินงานสุดท้ายที่เราเปิดบริษัทที่ 5 ขึ้นมา
ชือ่ บริษทั โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จ�ำกัด อันนีก้ เ็ ป็นความ
ต้องการของลูกค้าอีกเช่นกัน ลูกค้าออกแบบมา
เรียบร้อยแล้ว หรือว่าต้องการสร้างอาคารเป็นพวก
โฮมออฟฟิ ศ ที่ ต ้ อ งการคุ ณ ภาพดี เขาก็ รู ้ ว ่ า โฟร์
พัฒนาเป็นบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในประเทศไทยก็วา่ ได้
ลูกค้าอยากให้รับสร้างบ้านแบบพิเศษที่ดีไซน์มา
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เรียบร้อยแล้ว เขายังขาดช่าง อยากให้เราสร้างให้
อันนีก้ เ็ ปรียบเสมือนเราเป็นผูร้ บั เหมากลาย ๆ เราก็
ให้ทมี ทีเ่ ราท�ำดูแลให้ทกุ อย่าง ก็เลยแตก segment
มา อย่างทีผ่ มเล่าไปเบือ้ งต้นว่า จาก โฟร์พฒ
ั นา เมือ่
ปี พ.ศ. 2524 มาถึงวันนี้ ปี พ.ศ. 2562 เป็นโฟร์
พัฒนากรุ๊ป ที่ประกอบไปด้วย 5 บริษัท ก็ถือว่าเป็น
กลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น งาน ในการแตกขยาย
ครอบคลุ ม ทุ ก segment ที่ จ ะสนองตอบกั บ
ผู้บริโภค”
การบริหารต้นทุนในการก่อสร้าง
“จากบริษัทในเครือแต่ละบริษัทก็จะมีการ
บริหารงานที่คล้ายกัน ก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้าง
อย่างที่ผมเล่าไว้ว่า บริษัทแม่ เป็นบริษัทที่รับสร้าง
บ้าน มีทีมช่างเป็นของเราเอง ทุกคนอยู่ในระบบ มี
เงิน เดือน มีโบนัส มีส วัส ดิก ารประกันสังคม มี
กองทุนทดแทน มีพักร้อน ฯลฯ เราก็จะแบกค่าใช้
จ่าย over head ส่วนกลางซึ่งค่อนข้างจะสูง ก็ต้อง
จ่ายพวกนั้นไป ทีนี้ การที่เราเปิดกลยุทธ์ segment
บริษัทต่าง ๆ ขึ้นมา เราจะเอาทีมช่างพวกนี้ที่มีอยู่
กับเรา เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึน้ ก็ให้
เขาออกไปเพื่อให้เขาโตขึ้น เพื่อให้เขามาเป็นผู้รับ
เหมา รับจากเราอีกทีหนึง่ ก็จะเรียกว่า เราใช้ทมี งาน
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พอใจในงานผลการท�ำงานทีด่ ขี องเรา จึงบอกต่อกับ
คนอื่นที่ต้องการจะปลูกบ้าน ว่า โฟร์พัฒนาท�ำงาน
ฝีมือดี เรียบร้อยดี อย่างน้อยผู้ที่ได้รับการแนะน�ำก็
สนใจที่จะให้โฟร์พัฒนาเข้ามาดูแล จึงสรุปได้ว่า
ความซือ่ สัตย์ทเี่ รามีตอ่ ผูบ้ ริโภคสามารถท�ำให้เรามา
อยู่ในจุดนี้ได้ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคนเพิ่มเติมคือ การที่
เรามีธรรมาภิบาล ดูแลพนักงานของเรา เราไม่ได้
เอาแต่ ไ ด้ ฝ ่ า ยเดี ย ว และการมี จ ริ ย ธรรมในการ
ท�ำงาน อันนี้นอกเหนือจากฝีมือ คุณภาพ ที่เราพูด
เสมอว่าคุณภาพงานของโฟร์พฒ
ั นาเหนือมาตรฐาน
ค�ำว่า เหนือมาตรฐานของเรา หมายถึงเหนือมาตรฐาน
ุ ภาพระดับพรีเมีย่ ม”
ทัว่ ๆ ไป เราเน้นสร้างบ้านมีคณ
ของเราเองที่เราเลือกแล้วว่า ทีมนี้เราเคยเห็นฝีมือ
เรียบร้อยแล้ว เข้ามาบริหารธุรกิจตรงนัน้ การบริหาร
ต้นทุนก็จะอยู่ในกลุ่มย่อย ต่างจากบริษัทแม่ ซึ่ง
บริษัทแม่ก็จะมีทุกอย่างหมดเลย มีจัดซื้อ จัดจ้าง
ท�ำนั่น ท�ำนี่ process จะใหญ่ อยู่ใน control อยู่
ในระบบ ISO ที่เราท�ำอยู่ แต่ถ้าเป็น บริษัท โฟร์ดี
เวลลอป เฮ้าส์ จ�ำกัด ถือว่า บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า
บิวท์ จ�ำกัด เป็นผูร้ บั เหมาทีเ่ ราคัดเลือกแล้วเขาก็จะ
มาคุมย่อยเข้ามานิดหน่อย เขาก็จะมีชุดหนึ่ง 8 คน
10 คน เข้ามาดูแลเรือ่ งวัสดุทใี่ ช้ ซึง่ ก็ดเี พราะเขาเป็น
บริษัทย่อย เขาก็ต้องดูแลในเรื่องของการได้มีก�ำไร
ซึง่ เราก็ได้จดั สรรให้เขา เช่น การจัดหาช่างชุดไฟฟ้า
ผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกัน อย่างนี้เป็นต้น”
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ
“ปัญหาของช่างก่อสร้างก็น่าจะมีบ้าง แต่
บริษทั มีมาตรฐาน ISO ซึง่ มีระบบเอกสาร มาตรฐาน
ชัดเจน เวอร์ชั่นใหม่ 2015 ด้วยซ�้ำไป ก็คือทุกอย่าง
มีขนั้ ตอนการคิดไว้แล้วว่า อัตราเสีย่ งมีอะไร มีอะไร
ต้องแก้ปัญหาอย่างไร เรื่องแบบที่ดีไซน์ไปแล้วถ้า
ต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องจัดระบบเอกสารอย่างไร
ท�ำให้มนั ถูกต้อง เราจะมีระบบยกเลิกเอกสารตัวเก่า
ที่ไม่อัปเดต เรามีระบบที่ชัดเจนเพื่อให้มีปัญหาที่
หน้างานน้อยที่สุด ซึ่งเราพูดเสมอว่าถ้าเป็นไปได้
หลังจากที่เราออกแบบเรียบร้อยแล้ว เคลียร์กับ
ลูกค้าแล้ว เราท�ำความเข้าใจร่วมกันแล้ว เราก็จะ

ประชุมหารือกันว่าเราอยากให้เอกสารทุกอย่างอยู่
บนโต๊ะ ประมาณ 90% ที่เคลียร์เรียบร้อยแล้ว ให้
ปัญหาไปเกิดขึน้ ทีห่ น่วยงานเพียงแค่ 10% ผมถือว่า
ถ้าเราท�ำเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไปถึงหน้างานแม้จะ
ผิดนิดหน่อย ก็ยงั ท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุไปตาม
เป้าหมายมากกว่า ทั้งนี้หากเกิดปัญหาหน้างานขึ้น
มา เราก็จะมีฝ่ายต่าง ๆ ที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่ จาก
ประสบการณ์ที่ท�ำงานมากว่า 40 ปีก็มีบ้างที่เกิด
ปัญหาหน้างานแต่ไม่มากนัก”
หัวใจสำ�คัญของ
บริษัท โฟร์พัฒนา จำ�กัด
“1. เรื่องคน ซึ่งผมมองว่าการให้คนท�ำงาน
ยั ง มี ค วามส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ เพราะเราไม่
สามารถใช้เครื่องยนต์ได้ทั้งหมด เราจึงต้องพัฒนา
บุคลากรและดูแลพวกเขาในเรื่องของสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมถึงให้ความรู้พวกเขาเพื่อที่
จะสามารถขยายตั ว ออกมาประกอบกิ จ การใน
บริษทั ย่อย ๆ ได้ และให้ความส�ำคัญกับบุคลากรทุก
คนในบริษัท
2. ต้องมีความซือ่ สัตย์ตอ่ ผูบ้ ริโภค ลูกค้าเป็น
อย่างสูง ท�ำให้ลกู ค้ามีความเชือ่ มัน่ จึงมีการบอกกัน
ปากต่อปาก ลูกค้าทุกรายที่สร้างในแต่ละปี ถ้าคิด
เป็น 100 % แต่ของเรา 60% ถ้าเป็นร้อยหลังสร้าง
ในปีนี้ 60 หลังมาจากการบอกต่อ การที่บอกต่อก็
สามารถตีความหมายได้ว่า ลูกค้าได้รับความพึง

Contractors’ Times | January-February 2020

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นกับผลกระทบ
ต่อธุรกิจรับสร้างบ้านของโฟร์พัฒนา
“ช่วงหลายปีกอ่ นทีม่ กี ารปรับขึน้ ค่าแรง ค่อน
ข้างจะมีผลกระทบพอสมควร แต่ว่า 4-5 ปีหลังนี้
เรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ ไม่ค่อยมีผล กระทบ
มากนั ก จะเป็ น ในส่ ว นของเรื่ อ งอื่ น ที่ นิ่ ง มากกว่ า
จริง ๆ ต้นทุนของค่าแรงนั้นประมาณสัก 10-12 %
ของค่าก่อสร้างทั้งหลัง ถึงแม้ว่าแรงจะขยับขึ้นบ้าง
ก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปัญหาที่รุนแรงกว่านั้นก็คือ
ไม่มีแรงงาน ในส่วนของค่าแรง ผมมองว่าถ้าจะขึ้น
ราคาก็โอเค แต่ขอให้ได้แรงงานที่ดี มีคุณภาพ อันนี้
เป็นปัญหาใหญ่ ซึง่ ท�ำให้เราต้องมาปรับปรุงคุณภาพ
งานของเรา อย่างที่เราเพิ่งน�ำสู่ตลาดออกไป ที่เป็น
บ้านโครงเหล็กที่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน 3
เดือน 6 เดือน เนือ่ งจากเป็นบ้านโครงเหล็กส�ำเร็จรูป
ก็สามารถปลูกสร้างได้ง่าย เมื่อค่าแรงแพงขึน้ ก็ต้อง
สร้างบ้านทีก่ งึ่ เสมือนส�ำเร็จรูป เพือ่ ให้สร้างเป็นบ้าน
ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้งา่ ยขึน้ ซึง่ อันนีต้ อ้ งใช้เวลาให้ผบู้ ริโภค
ยอมรับสักนิด หลังจากที่มีเรื่องค่าแรงที่แพงเกินไป
และหาช่างไม่ได้ เพราะทุกอย่างจะต้องออกจาก
โรงงาน โฟร์พัฒนาก็เฝ้าดูเรื่องนี้เช่นกันเพื่อปรับ
เปลีย่ น แต่คงอาจจะไม่ตอ้ งมาทดแทนทัง้ หมด เป็น
เพียงแค่หนึ่งทางเลือกส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้าง
บ้านให้เสร็จเร็ว บ้านโครงเหล็กของโฟร์พัฒนาที่
ดีไซน์ข้ึนมาก็จะตอบโจทย์ตรงจุดนี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ที่โฟร์พัฒนาปรับมาในทศวรรษที่ 4
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ค�ำอธิบายปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิง
รูปธรรมก็คือ การขึ้นค่าแรงแต่ขาดแคลนแรงงานที่
มีฝมี อื มีคณ
ุ ภาพ นัน่ เป็นปัญหาใหญ่กว่า เปรียบเทียบ
กับในต่างประเทศทีม่ แี รงงานฝีมอื ดี แม้จะเป็นอาชีพ
ทัว่ ไป เช่น พนักงานเก็บขยะ แต่มเี งินเดือนเยอะ เพราะ
เป็นแรงงานมีฝีมือ มีความเป็นมืออาชีพ แม้เป็น
คนในอาชีพแรงงานทั่วไปก็มีค่าแรงที่สูง เนื่องจาก
เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีฝีมือ
ในส่วนของการสร้างบุคลากรฝีมือทางการ
ก่อสร้าง ทางสมาคมฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมโดยการ
รับเด็กจบ ปวส. มาท�ำงานและสนับสนุนการศึกษา
ทางด้านช่างก่อสร้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีฝีมือ มี
คุณภาพ ท�ำงานให้กับบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 2
ปี ถึงแม้ทางบริษัทจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
ผู้ที่เรียนวิชาช่างก่อสร้างแต่ผู้ที่สนใจจะศึกษาและ
ท�ำงานในสายอาชีพนีก้ ย็ งั หายากอยูด่ ี ดังนัน้ จึงสรุป
ได้ว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่การ
ขาดแคลนแรงงานฝีมอื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นปัญหาทีใ่ หญ่
กว่า จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือตรงนี้
ท�ำให้หลายบริษทั เริม่ ทีจ่ ะใช้วธิ กี ารผลิตชิน้ งานจาก
โรงงานเป็นบางส่วน และน�ำชิน้ ส่วนเหล่านัน้ ออกมา
ประกอบที่ไซต์งาน”

ในปี พ.ศ. 2563 ก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วใกล้เคียงปีนี้
มาก มีอยู่ 2 เรื่องคือ 1. สายพานการผลิตก็ไม่ค่อย
ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 2. เราคิดว่าเศรษฐกิจยังเป็น
ปัญหาอยู่ จึงคิดว่าไม่อยากจะลงทุนอะไรมากมาย
ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ยังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าผมก็
ไม่ทราบ ไม่อยากจะลงทุนอะไรใหม่ ๆ เพิ่ม การที่
ท�ำบ้านโครงเหล็กขึน้ มาก็เป็นการร่วมลงทุนกิจการ
ย่อยระหว่างผมกับโรงงานทีท่ ำ� โครงเหล็ก ซึง่ เขาท�ำ
ขายทัว่ ๆ ไปอยูแ่ ล้วแต่เขาเอามา modify เป็นบ้าน
พักอาศัยขึน้ มา ก็ไม่ถอื ว่าเสีย่ งมากนัก ถ้าลูกค้าชอบ
ก็โอเค ถ้าไม่ชอบ โรงงานเขาก็ขายของเขาได้อยูแ่ ล้ว
แต่เราก็พยายามทีจ่ ะเอามาทดแทนเรือ่ งค่าแรงทีส่ งู
ขึน้ แรงงานทีห่ าล�ำบาก แล้วก็ยงั ท�ำบ้านในลักษณะ
ของการปรับปรุง แทนที่บ้านหลังเดิม เพราะฉะนั้น
ก็พอจะพูดได้เลยว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ประเทศเป็นอะไรที่ผมก็ต้องพยายามค่อนข้างจะ
conservative นิดนึงในช่วงนี้”

เป้าหมายทางธุรกิจของโฟร์พัฒนา
“เราอยู่ในธุรกิจมาจนถึงวันนี้ จะเข้า 40 ปี
ก็ ถื อ ว่ า ประสบความส�ำ เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง ที เ ดี ย ว
ถื อ ว่ า เป็ น บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ใน
ประเทศไทย แต่ผมไม่ได้กำ� หนดว่าบริษทั ต้องเติบโต
เป้าหมายหรือรายได้ของปี พ.ศ. 2562 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ต้องการแบบนั้น เพราะ
“จริง ๆ แล้วในปี พ.ศ. 2562 โฟร์พฒ
ั นากรุป๊ ว่าการผลิตของเรามีข้อจ�ำกัด จะหาคนที่มาท�ำงาน
ของเราก็อยู่ที่ราว ๆ สัก 500 บวก ส่วนเป้าหมาย ทางด้านก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีฝีมือดี ยากขึ้นมาก
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เพราะงานในสายก่อสร้างเป็นงานที่เหนื่อย เราก็
ต้องพัฒนาให้เป็นการก่อสร้างที่ส�ำเร็จรูปมากขึ้น”
เมื่อคู่แข่งเพิ่มขึ้น
“ผมไม่ได้รู้สึกกังวลถึงขนาดนั้น แต่ผมคิดว่า
ในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ อาจจะเจอ war
price บ้าง war price ก็จะท�ำให้ผู้รับเหมาหางาน
ยากขึ้น เขาจะใช้สงครามด้านราคามาตัดราคากัน
ซึ่งจะท�ำให้ผู้บริโภคได้รับผลเสียหายเป็นอย่างมาก
แต่เราท�ำแบบนั้นไม่ได้ เพราะเรามีพนักงาน มีอะไร
เยอะแยะ จะไปใช้ war price ไม่ได้ เราอาจจะใช้
การท�ำโปรโมชั่น ในบางช่วงให้มาตอบสนองกับ
สายพานที่เรามีอยู่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีขึ้น
เราเชื่อว่าคุณภาพงานที่ดีของเราสามารถขายได้
แม้ ว ่ า เราจะขายในราคาสู ง ก็ ต าม แต่ เ นื่ อ งจาก
เศรษฐกิจไม่ดี ท�ำให้ผบู้ ริโภคอาจจะเลือกผูร้ บั เหมา
ในราคาถูกแต่คณ
ุ ภาพงานไม่ดกี ไ็ ด้ ท�ำให้โฟร์พฒ
ั นา
ต้องปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ โดยการลด
ราคาลงมาเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคพอจะสูร้ าคาไหว และผม
ก็ยังภูมิใจว่า นอกจากผลงานที่เป็นที่พึงพอใจของ
ลูกค้าจนเกิดการบอกต่อถึง 60% แล้ว ลูกค้าทีส่ ร้าง
บ้านกับเราเมือ่ 30 ปีทแี่ ล้ว ก็สร้างบ้านกับเราให้กบั
ลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ มา บริษัทของเราสามารถก่อ
ให้เกิด 2-3 รุน่ ในการสร้างบ้านกับเราอีก และมัน่ ใจ
ว่ามาตรฐานของบริษทั โฟร์พฒ
ั นา ดีพอจึงสามารถ
ยืนหยัดอยู่ 40 ปี จนถึงตอนนี้ได้”
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

เผยความเสียหายและการฟนฟูหลังพายุโพดุล-คาจิกิ
ถล่มหนักทีจ
่ งั หวัดอุบลราชธานี
s p ec i al RE P ORT
จากเหตุการณ์พายุโพดุล-คาจิกิ เข้าถล่มหลายจังหวัดทางภาคอีสาน
ก่อให้เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ทส
ี่ ร้างความเสียหายแก่พน
ื้ ทีท
่ ไี่ ด้รบ
ั ผลกระ
ทบไม่น้อย จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
ดั ง กล่ า วอย่ า งหนั ก หลั ง ผ่ า นพ้ น อุ ท กภั ย นี้ ความเสี ย หายของ
สาธารณูปโภค อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง มีมากน้อยเพียงใด
ตลอดจนการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเป็นอย่างไร ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อธิบายถึงความคืบหน้าในการดำ�เนินงานฟื้นฟูความ
เสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการรับมืออุทกภัยครั้งต่อไป

หลังน�้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีใน
ส่วนของสาธารณูปโภค ถนน อาคาร
บ้านเรือน สถานทีสำ
่ �คัญต่าง ๆ มีความ
เสียหายมากน้อยเพียงใด พื้นที่ใดใน
จังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด
นายสฤษดิ์ เปิดเผยว่า “น�้ำท่วมจังหวัด
อุบลราชธานีครั้งนี้ กล่าวได้ว่าได้รับความเสียหาย
เต็มพื้นที่ 25 อ�ำเภอ แต่ที่เสียหายหนักที่สุดมี 7
อ�ำเภอริมแม่น�้ำมูล ในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหายและต้องได้รับการซ่อมแซม รวมแล้ว
ประมาณ 16,147 หลัง นอกจากนี้ยังมีวัดหรือ
ส�ำนักสงฆ์ที่ได้รับความเสียหายและต้องซ่อมแซม
22 วัด เขือ่ นป้องกันตลิง่ 16 เขือ่ น ถนน 69 สายทาง
โดยเป็นทางหลวงชนบท 47 สายทาง ทางหลวง
แผ่นดิน 22 สายทาง ทัง้ หมดประมาณ 30 จุดทีต่ อ้ ง
ซ่อมแซม เหล่านีค้ อื โครงสร้างสาธารณูปโภคส�ำคัญ
ที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังมี ฝาย 16 แห่ง
ที่ต้องซ่อมแซม ส่วนสถานที่ราชการที่ได้รับผล
กระทบก็มโี รงเรียนทีต่ อ้ งบูรณะซ่อมแซม ประมาณ 48
โรงเรียน นอกจากนีย้ งั มีโรงพยาบาลชุมชน ประมาณ
6 แห่ง ที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่มาก จึงไม่ได้รับ
การซ่อมแซม เพียงท�ำความสะอาด พื้นที่ส่วนใหญ่
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายเป็นพืน้ ทีท่ อี่ ยูร่ มิ แนวแม่นำ�้ มูล

ที่มีน�้ำท่วมขังเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน กว่าจะกลับสู่
สภาพเดิม อ�ำเภอวารินช�ำราบเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
ความเสียหายมากที่สุด รองลงมาคืออ�ำเภอเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
อุบลราชธานี อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร อ�ำเภอสว่าง - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วีระวงศ์ อ�ำเภอดอนมดแดง อ�ำเภอตาลสุม เหล่านี้
33,000 บาทต่อหลัง และได้รับงบบริจาค จาก
คือพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหาย”
ฯพณฯ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายก
มีแนวทางในการดำ�เนินการปรับปรุง รัฐมนตรี มาช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนนี้ ส่วนบ้าน
แก้ไข ซ่อมแซม ฟืน
้ ฟูความเสียหายดัง เรือนที่เสียหายอีก จ�ำนวน 7,330 หลัง ให้ทางท้อง
ถิน่ ใช้งบราชการรวมทัง้ เงินบริจาคทีภ่ าคเอกชนต่าง ๆ
กล่าวอย่างไร
“ในส่วนของการซ่อมแซม ฟื้นฟูความเสีย ช่วยสมทบมาเพือ่ ฟืน้ ฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
หายดังกล่าว ขอเน้นไปที่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับ ในส่วนนี้
ในเรือ่ งของการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
ความเสียหายทั้ง 16,147 หลัง ทางจังหวัดต้องรีบ
นั
้
น
ไม่
ม
ีการประมูล เนื่องจากใช้งบทดรองราชการ
ซ่อมแซมเพือ่ ให้ประชาชนกลับเข้าไปอยูอ่ าศัยได้ใน
สภาพปกติ ซึ่งตอนนี้ได้ซ่อมแซมจนเสร็จทุกหลัง งบฉุกเฉิน และงบบริจาคจากทีต่ า่ ง ๆ ความเสียหาย
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้านที่พังทั้งหลังมีทั้งสิ้น 6 ขยายวงเงินได้ประมาณ 100 ล้านบาท จะเป็นการ
หลัง บ้านที่ได้รับความเสียหายมาก จ�ำนวน 7,330 จัดหาวัสดุและจ่ายค่าซ่อมแซมให้ในส่วนนี้ แต่ถ้า
หลัง หรือประมาณ 30%-70% บ้านเรือนที่ได้รับ เป็นสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อย่างเช่นถนนหนทางหรือ
ความเสียหายเล็กน้อย จ�ำนวน 8,817 หลัง ในส่วน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็จะมีการประมูลต่อไป” นาย
นี้เราได้จัดการให้ทั้งท้องถิ่นและหน่วยทหารเข้า สฤษดิ์ กล่าว
ซ่อมแซม และใช้งบทดรองราชการเพือ่ เป็นการจ่าย
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมให้กับประชาชน ส�ำหรับบ้าน
เรื อ นที่ เ สี ย หายทั้ ง หลั ง จะได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
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การดำ�เนินงานฟื้นฟูซ่อมแซม
ความเสียหายของ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ล่าสุด
นายสฤษดิ์ อธิบายว่า “เมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึน้ ทางหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องมาส�ำรวจ จาก
นั้นเข้ารับรองโดย ‘คณะกรรมการให้ความช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั จิ งั หวัด หรือ ก.ช.ภ.จ.’ อย่าง
เช่นถนนที่เสียหาย มี 3 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ
ทางหลวงชนบท ทางหลวงแผ่นดิน 1, 2 มียอด
จ�ำนวนถนนที่เสียหายและต้องซ่อม 69 สายทาง
ตอนนี้มีงบประมาณที่ขอไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อที่จะให้รัฐบาลอนุมัติเงินซ่อมเร่งด่วนมาให้กับ
ราษฎร เริม่ จากทางหลวงแผ่นดินโดยภาพรวมทัง้ 2
แขวง มีการของบประมาณที่จะซ่อมแซมไปราว ๆ
745.82 ล้านบาท ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดิน
แขวง 1, 2 ของบซ่อมแซมไปประมาณ 397.3 ล้าน
บาท จ�ำนวน 22 สายทาง และทางหลวงชนบท
338.52 ล้านบาท จ�ำนวน 47 สายทาง ทั้งหมด ณ
ขณะนี้ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ยังรอ

งบอนุมตั กิ ลับมา แต่ได้มกี ระบวนการเตรียมการจัด
ซื้อจัดจ้างล่วงหน้าแล้ว ส่วนใหญ่ถ้าวงเงินเกิน 1
ล้านบาท ก็จะมีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะ
นี้ บางหน่วยยังอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำประกาศจัดซือ้
จัดจ้าง (TOR) รายละเอียดเส้นทางและรายละเอียด
อืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะของบประมาณ บางหน่วยได้ทำ� เรือ่ ง
เพื่อให้ยื่นประมูลแล้ว คาดว่าจะเคาะราคาตั้งแต่
ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 จนถึงต้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากประมูลแล้วเสร็จก็จะได้
ผู้รับจ้างที่ต้องลงนามก่อสร้างได้ตั้งแต่ปลายเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้ ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนเตรี ย มการประมู ล
เพราะว่าตอนนีม้ ยี อดวงเงินขออนุมตั ไิ ปและรอการ
แจ้งกลับมา ตอนนี้ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562) อยู่ในขั้นตอนการเตรียมรายละเอียดการจัด
ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การซ่ อ มแซมเพื่ อ ที่ จ ะประกาศ
ประมูล โดยสรุปคือคือขณะนีย้ งั ไม่มกี ารประมูล แต่
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมถนนจะมีการ
ประมูลแน่นอน นอกจากถนนแล้วจะมีโครงการ
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ซ่อมแซมของกรมชลประทานในลักษณะเดียวกัน
ในส่วนของชลประทานก็จะมีการซ่อมสถานีสูบน�้ำ
รวมถึงการขุดลอกเปิดทางน�ำ้ หลังจากทีเ่ สียหายไป
ซึ่งใช้งบประมาณราว ๆ 644 ล้านบาท ส่วนการ
ซ่อมแซมวัด ตอนนี้ก�ำลังด�ำเนินการของบประมาณ
ไปราว ๆ 7 ล้านบาท มีการของบประมาณซ่อมแซม
เขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ราว ๆ 365 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ เราจะมีเงินส�ำหรับ
ใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาสาธารณูปโภคทีเ่ สียหายของจังหวัด
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,146 ล้านบาท
ทั้งหมดขณะนี้ยังไม่มีการประมูล และงบประมาณ
ยั ง ไม่ ต กมา แต่ เรามี ร ายละเอี ย ดการอนุ มั ติ ง บ
ประมาณมาแล้วเพื่อเตรียมการ ในส่วนของมูลค่า
ความเสียหายเฉพาะสาธารณูปโภคและสิ่งปลูก
สร้าง มีการประมาณการคร่าว ๆ ไว้ที่ 3,000 ล้าน
บาท”
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special Report

มีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้
ในการฟื้นฟู ปรับปรุง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างไร
“ตอนนีม้ กี ารของบประมาณซึง่ เป็นงบกลาง
ของปี พ.ศ. 2563 ไปแล้ว ถ้าสภาอนุมัติก็คาดว่างบ
ประมาณจะมาถึงในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
พอดี หลังจากผ่านกระบวนการทางสภานิติบัญญัติ
แล้ว ก็คือของบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลโดย
ยื่นงบปี พ.ศ. 2563 เพราะถือว่าเป็นโครงการเร่ง
ด่วนทีต่ อ้ งแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชน ส่วนการแก้
ปัญหาตามเกณฑ์เพิม่ เติมขึน้ ไปก็จะของบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564 ในส่วนของปี พ.ศ. 2564 นั้น จะมี
การของบประมาณเพื่อปรับปรุงในเรื่องน�้ำกับถนน
ทีช่ ว่ ยให้ทางน�ำ้ เปลีย่ น ในการปรับปรุงถนน อาจจะ
ต้องท�ำทางยกระดับเพือ่ ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก อย่างเช่น ถนนสายวารินช�ำราบ คาดว่าจะ
ของบออกแบบส�ำหรับท�ำทางยกระดับถนนโทลเวย์
เนื่องจากอุทกภัยคราวนี้ มีการปิดการจราจรท�ำให้
ถนนเป็นอัมพาต พอรถวิง่ ทางเลีย่ งเมืองก็ไปเจอน�ำ้
ท่วม ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงมีแผนการขอจัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะท�ำแผนแก้ปัญหา
น�้ำท่วมแบบครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการพื้นฐาน
นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือสร้างศูนย์พักพิง
ชั่ ว คราวให้ แ ก่ ป ระชาชน เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดทีอ่ ยูป่ ลายน�ำ้ ซึง่ น�ำ้ ท่วมได้
ตลอดปี ดังนั้น ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตามริมน�้ำ
เมื่อเกิดอุทกภัยแต่ละครั้ง ประชาชนหลายหมื่นคน
ต้ อ งอพยพมาอยู ่ ต ามศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวตาม
จุดต่าง ๆ 64 จุดทีเ่ ราจัดไว้ ทางจังหวัดจึงมีแผนการ
ของบโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่

สร้างเป็นอาคารถาวร ให้ประชาชนได้พักอาศัย
เป็นกลุม่ ๆ ไม่ตอ้ งกระจัดกระจายไปตามศูนย์พกั พิง
แบบที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณไม่
ต�่ำกว่า 1,500 ล้านบาท” นายสฤษดิ์ ชี้แจง
ภาพรวมการฟื้นฟูสาธารณูปโภคหลัง
น�้ำท่วมในปัจจุบัน
“ส�ำหรับถนน ตอนนี้สัญจรไปมาได้ 100%
และก� ำ ลั ง ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หา
อุทกภัย ครั้ง หน้า ซึ่งจะใช้งบประมาณในวงเงิน
745.82 ล้านบาทนั้นมาปรับปรุงถนน และต้องรอ
การประมูล ในส่วนทีเ่ ป็นประปาหรือสาธารณูปโภค
อื่ น ๆ ตอนนี้ ก ลั บ สู ่ ส ภาพเดิ ม แล้ ว บ้ า นเรื อ น
ประชาชนทั้ง 16,147 หลัง ประชาชนเข้าอยู่อาศัย
ได้แล้ว 100% เหลือเพียงแค่สภาพภูมิทัศน์ตาม
ชุมชนทีน่ ำ�้ ท่วม เราต้องปรับปรุง เพิม่ ระบบป้องกัน
ภัย เหล่านี้คือแผนฟื้นฟูและรักษาความยั่งยืนต่อ
ไป” นายสฤษดิ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอย่าง สภาวิศวกร
ที่เข้ามาช่วยเหลือ โดยจัดวิศวกรจิตอาสา กว่า 200
ชีวิต ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย และเข้าช่วย
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน พร้อมเปิดตัว “ไกด์
บุ๊กส�ำรวจ-ซ่อมแซมบ้าน” ฉบับผู้ประสบอุทกภัย
โดยทีมวิศวกรอาสาลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 13 อุบลราชธานี  
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ในพืน้ ที่ 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานีและ
อ�ำเภอวารินช�ำราบ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัยจ�ำนวนมาก พร้อมประเมินความเสียหาย
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เชิงโครงสร้างวิศวกรรม ด้วยเครือ่ งมือและเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย ตามหลั ก วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ตลอดจน
ประมาณการความเสียหาย เพือ่ สนับสนุนรัฐบาลใน
การเตรี ย มแผนจั ด สรรงบประมาณช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนเป็นล�ำดับต่อไป
สภาวิศวกรยังได้รว่ มมือกับวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมโยธา
ธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง                            
จัดท�ำ “คู่มือส�ำรวจซ่อมแซมบ้าน ฉบับชาวบ้าน                   
ผูป้ ระสบอุทกภัย” เพือ่ เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยก่อนกลับเข้าอยู่ในบ้านเรือน โดย
เป็นการรวบรวมความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการส�ำรวจ
และซ่อมแซมบ้านหลังเกิดอุทกภัยถึงขั้นตอนการ
ส�ำรวจ นับตั้งแต่การเตรียมการก่อนส�ำรวจภายในภายนอกบ้าน เช่น การส�ำรวจความมั่นคงแข็งแรง
การส�ำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจ
สอบส้วม ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ เตาแก๊ส
รวมถึงการท�ำความสะอาดและการซ่อมแซม เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัย และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยคู่มือ                                  
ดังกล่าว จัดพิมพ์เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,000 เล่ม เพือ่
น�ำไปมอบให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี                                                           
ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างการลงพื้นที่
ส�ำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มี
พื้นที่อยู่ปลายน�้ำ สามารถเกิดน�้ำท่วมได้ตลอดทั้งปี
ในส่วนของสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีโอกาสได้รบั ความ
เสียหายเมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทางหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับ
อุทกภัยครั้งต่อไป

เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ
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บล็อกปูถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิล
นวัตกรรมวัสดุกอ
่ สร ้างรักษ ์โลก
p ro d u ct sh owcas e

สถิติจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติมีตัวเลข
ระบุชัดว่าคนไทยทั้งประเทศใช้พลาสติก
รวมกันวันละกว่า 520
ล้านชิน้ หรือคิดเป็นการ
ใช้พลาสติก 8 ชิ้นต่อ
คนต่อวัน สะท้อนถึงที่
มาของภาพกองขยะ
พลาสติกทีส่ งู ท่วมหูทว่ มตาแต่ไม่ได้ถก
ู นำ�
ไปจัดการอย่างถูกวิธี มลพิษทางน�ำกำ
้ �ลัง
กลายเป็ น ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบอย่ า ง
จริ ง จั ง และเป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ต ้ อ งเร่ ง
ดำ�เนิ น การแก้ ไ ข ท่ า มกลางการเติ บ โต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของเมื อ งหลวงที่ ต ้ อ ง
รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่นับวัน
จะหนาแน่นมากขึ้น ปัญหาภาวะโลกร้อน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว และไม่ใช่เพียงเรื่องราวของภาค
อุ ต สาหกรรมที่ ต ้ อ งเคร่ ง ครั ด บริ ห าร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องจริงจัง

ศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ไทยต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573
ภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยต้องยก
ระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม
ให้มีความยั่งยืน โดยเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยี และกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น สอดคล้องกับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนหลากหลาย โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ข้อที่ 9 ที่ระบุถึง Industry, Innovation
and Infrastructure ซึง่ มุง่ เน้นเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ถือ
เป็นการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่
13 Climate Action ที่ มุ ่ ง เน้ น การบู ร ณาการ
มาตรการรับมือสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศด้วยเช่นกัน

บล็อกปูถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิล
ทางเลือกวัสดุกอ
่ สร้างรักษ์สงิ่ แวดล้อม
วัสดุกอ่ สร้างเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนา เพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ ชี่ ว่ ยลดผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม นวัตกรรมวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายใน
ระยะหลัง ๆ มานี้ และหนึ่งในนวัตกรรมดังกล่าว ก็
คือ “บล็อกปูถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิล” นัน่ เอง
“บล็อกปูถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิล”
เป็นโครงการของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์
หล้ากาศ ได้พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยจัดการขยะ
พลาสติ ก ล้ น โลกให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย น และใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาบล็อกปูถนนจากขยะพลาสติก
รีไซเคิล มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการคัดแยกขยะพลาสติก
ซึ่งมาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อน�ำมาใช้เป็นวัสดุ
หลัก ก่อนที่จะน�ำมาผ่านเครื่องจักรและผลิตเป็น
บล็อกปูถนน
การทดลองครั้งแรกเริ่มจากน�ำถุงพลาสติก
แบบต่ าง ๆ มาผสมกั บ ยางมะตอย เพราะยาง
มะตอยและพลาสติ ก มาจากกระบวนการเผา
ปิโตรเคมีเหมือนกัน จากการทดลองพบว่ามันท�ำให้
ยางมะตอยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ค่าความแข็งแรง
ของยางมะตอยสูงกว่าปกติประมาณ 20-30% จาก
นั้นก็ต่อยอดพัฒนาต่อเนื่องจนกระทั่งค่าความแข็ง
แรงสูงกว่ามาตรฐานถึง 300% ซึง่ การทีย่ างมะตอย
มีความแข็งแรงมากขึน้ ย่อมหมายความถึงค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมบ�ำรุงที่ลดลง และระยะเวลาการใช้ที่
ทนทานและยาวนานมากขึ้น
เจาะลึกกระบวนการผลิต
บล็อกปูถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิล
การน�ำขยะพลาสติกมาเป็นวัสดุหลักในการ
ผลิตบล็อกปูถนน เป็นการด�ำเนินการตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนกล่าวคือ การผลิตและใช้ให้เกิด
ของเหลือน้อยที่สุด หรือ Zero-Waste

ส�ำหรับขั้นตอนการผลิตบล็อกปูถนนจาก
ขยะพลาสติกรีไซเคิล เริ่มกระบวนการแรก คือ การ
คัดแยกขยะ เน้นเฉพาะถุงพลาสติก ซึ่งเป็นขยะ
พลาสติกที่รถรับซื้อของเก่าไม่รับซื้อ โดยเลือกขยะ
ถุงพลาสติกที่ยืดได้หรือเป็นถุงแบบอ่อนเท่านั้น
เพราะถุงทีแ่ ข็งและฉีกขาดง่ายต้องใช้อณ
ุ หภูมสิ งู ใน
การผลิต ท�ำให้ใช้พลังงานมากขึ้น
เมื่อได้ถุงพลาสติกตามต้องการในปริมาณที่
เหมาะสม จึงน�ำถุงพลาสติกมาย่อยเป็นชิ้นเล็ก
ประมาณ 1 เซนติ เ มตร เพื่ อ ใช้ พ ลั ง งานการ
หลอมละลายให้นอ้ ยทีส่ ดุ เมือ่ ย่อยชิน้ พลาสติกแล้ว
จึงน�ำไปตากให้แห้ง จากนั้นจึงน�ำทรายผสมใน
อัตราส่วน 1:3 คือพลาสติก 1 ส่วน ทราย 3 ส่วน
ซึง่ ทรายทีใ่ ช้จะเป็นทรายหยาบหรือละเอียดก็ได้ แต่
ควรเป็นทรายที่แห้งแล้ว หากยังไม่แห้งจะต้องเสีย
เวลาน�ำทรายไปคัว่ ให้ไอน�ำ้ ออกจากทราย ซึง่ จะเสีย
เวลาและท�ำให้ขั้นตอนยุ่งยาก
เมือ่ ชัง่ ส่วนผสมจนได้อตั ราส่วนทีถ่ กู ต้องแล้ว
จึงน�ำทรายใส่ในเครื่องผสมร้อนที่เป็นเครื่องจักรที่
ภาควิชาได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ทิ้งไว้ให้อุณภูมิ
สูงราว 240 องศาเซลเซียส จึงน�ำพลาสติกใส่เข้าไป
ให้ เ กิ ด การผสมและหลอมละลายรวมเป็ น เนื้ อ
เดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที โดยระหว่าง
นีต้ อ้ งหมัน่ สังเกตให้วสั ดุทงั้ หมดเป็นสีเทา และอย่า
ให้ผสมนานเกินไปเพราะพลาสติกอาจลุกไหม้ได้
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จากนั้นจึงเทวัสดุที่หลอมรวมกันแล้วบรรจุ
ในพิมพ์เหล็ก แล้วอัด กระทุ้ง หรือตอกด้วยค้อน
เหล็กให้ได้ 70-75 ครั้ง ก่อนจะทิ้งไว้ให้เซ็ตตัว
หลังจากปล่อยให้วัสดุบล็อกปูถนนเย็นตัว
แล้ว ควรน�ำไปแช่น�้ำให้อุณหภูมิลดลงอีก และใน
ขณะที่แช่น�้ำควรคว�่ำหน้าบล็อกลง เพราะถ้าหงาย
พลาสติกลงน�ำ้ ไม่ดี วัสดุจะกลายเป็นแอ่งไม่สวยงาม
ควรให้หน้าวัสดุเรียบจึงแกะออกมาใช้งานได้
บล็อกปูถนน 1 ก้อน
ใช้ขยะถุงพลาสติก 100 ใบ
การผลิตบล็อกปูถนน 1 ก้อน ใช้ขยะถุง
พลาสติก 100 ใบ บล็อก 1 ตร.ม. มี 40 ก้อน บล็อก
1 ตารางเมตร จะใช้ถงุ ขยะพลาสติกประมาณ 4,000
ใบ ซึ่งปัจจุบันก�ำลังการผลิตบล็อกปูถนนจากขยะ
พลาสติกรีไซเคิล คือ 50 ก้อนต่อวัน ต้องใช้ขยะถุง
พลาสติกซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักต่อวันอยูท่ ี่ 50 กิโลกรัม
และถ้าต้องการเร่งก�ำลังการผลิตให้ถึงจุดคุ้มทุน
ต้องมีขยะถุงพลาสติกกว่า 1 ตัน
ทั้งนี้ขยะพลาสติกที่จะสามารถน�ำมาใช้เป็น
วัสดุหลักในการผลิตบล็อกปูถนนได้นนั้ นอกจากถุง
พลาสติกแล้ว ขวด และหลอดพลาสติกเหลือใช้ทไี่ ม่
ปนเปือ้ นเศษอาหารหรือสารเคมี ก็สามารถน�ำไปใช้
ในการรีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนนได้ด้วย
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พัฒนาต่อเนื่องพร้อมเป็นกรณีศึกษา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
เมือ่ การทดลองประสบความส�ำเร็จ สามารถ
ผลิตวัสดุใช้งานได้จริง จึงได้เริ่มเผยแพร่องค์ความรู้
นี้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ตามภูมิภาคในประเทศ ได้แก่
ชุมชนวัดแม่สาหลวง อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
ตลาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดร่มโพธิ์
เมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี และชุ ม ชนอ่ า วนาง
จังหวัดกระบี่ ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ มี ากจากคนใน
พื้นที่
โครงการบล็อกปูถนนจากขยะพลาสสติกรีไซ
เคิลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นกรณีตวั อย่าง
ของนักศึกษาที่ทดลองและต่อยอดขยะเป็นผลิต
ภัณฑ์อื่นๆ เช่น หลังคาบ้าน แผ่นพื้น ผนัง หรือ
ทดลองใช้วัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก อย่าง
การเปลี่ยนจากผสมทรายขวดแก้วบดละเอียดมา
ผสมกับขยะพลาสติก

นอกจากบล็ อ กปู ถ นนจากขยะพลาสติ ก
รีไซเคิลแล้ว ยังพบว่าเศษพลาสติกจากรองเท้ายัง
สามารถน�ำมาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกมวลเบา หรือ
ยังมีผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปมะพร้าว ที่มีทั้ง
เถ้ากะลามะพร้าว เส้นใยมะพร้าว ขุยและกาก
มะพร้าว รวมถึงกล่องยูเอชที มาเป็นวัสดุหลักใน
การผลิตเป็นผนังมวลเบาส�ำเร็จรูปหรือสปีดวอลล์
ซึ่งสามารถก่อสร้างได้เร็ว ความหนาแน่นต�่ำ  แต่
ยืดหยุ่นสูง น�้ำหนักเบา ใช้แรงงานคนในการติดตั้ง
ได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ที่ส�ำคัญผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว เป็นต้น ยังไม่
นับรวมถึงแบรนด์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่มุ่งพัฒนา
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งสี เขี ย ว เน้ น ความเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย
นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเหล่านี้จะเข้ามามี
บทบาทและความส�ำคัญมากขึ้นในวงการก่อสร้าง
เพื่อตอบโจทย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกใน
อนาคต ดังนัน้ ในวันข้างหน้าเชือ่ แน่วา่ วัสดุกอ่ สร้าง
จะมีสว่ นผสมทีม่ าจากการรีไซเคิลมากขึน้ ผูร้ บั เหมา
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ก่อสร้างควรต้องอัปเดตเทรนด์วัสดุก่อสร้างใหม่  ๆ
เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกใช้ และแน่นอนว่า
ต้นทุน การบ�ำรุงรักษา หรือแม้แต่อายุการใช้งาน
ของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ย่อมต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะ ต้องศึกษาในรายละเอียดและ
เลือกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุดนั่นเอง
ที่มา :
https://bit.ly/2nX3ERp
https://bit.ly/2OX0CaN
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

จับตา...อนาคตธุรกิจ

อุตสาหกรรมก่อสร า้ งในประเทศไทย
m e m b e r ta l k

จากกระแสข่าวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ปิดกิจการลงจำ�นวนมาก
ในช่วงที่ผ่านมา อาจทำ�ให้ผู้ประกอบการในวงการรับเหมาก่อสร้าง
ตืน
่ ตัวไม่นอ
้ ย ท่ามกลางสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทีย
่ งั คง
เดิ น หน้ า ไป แนวโน้ ม อนาคตธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งใน
ประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางใด ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ
อังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณกานต์ ชัยเจริญไมตรี
กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและมุมมองในเรื่องนี้

มองว่าแนวโน้ม ทิศทางของธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างของไทยในอนาคตเป็น
อย่างไร
คุณอังสุรสั มิ์ มีความเห็นว่า แนวโน้มทิศทาง
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งของไทยยั ง ไปได้ อี ก ไกล
เนือ่ งจากทางภาครัฐมีโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ ออก
มาเรื่อย ๆ ท�ำให้การก่อสร้างขยายตัวตามไปด้วย
“ถ้าตามแผนงานของรัฐบาล ผมคิดว่าเนื้อ
งานที่ออกมาน่าจะมีงานก่อสร้างค่อนข้างปริมาณ
มาก เพราะดูจากนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเรื่อง

ถนนเชื่อมเมืองหรือว่าท�ำรถไฟทางคู่ และโครงการ
ที่เซ็นสัญญาไปแล้วอย่างเช่น ไฮสปีดเทรน เมืองอู่
ตะเภาก็ จ ะขยาย และยั ง มี เรื่ อ งการก่ อ สร้ า งใน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออกหรือ EEC อีก ซึ่งในจุดนี้ก็คิดว่าต้องมีการ
ก่อสร้างขยายไปอีกเรื่อย ๆ เพราะว่ามันต้องมีการ
เชื่อมต่อการก่อสร้างต่อไป ในส่วนของภาครัฐที่มี
การขยายตัวทางการก่อสร้างแล้ว ในขณะเดียวกัน
ภาคเอกชนก็ จ ะขยายตาม ไม่ ว ่ า ในรู ป ของ
อสังหาริมทรัพย์หรือในรูปของโรงงาน และใน EEC
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เองก็จะมีการสร้างโรงงานมากมาย การก่อสร้าง
อาคารทั้งหลายก็จะต้องขยายตามมา รวมทั้งการ
ก่อสร้างเมืองด้วย เพราะฉะนั้น งานก่อสร้างใน
อนาคตที่จะเข้ามาถึงก็คิดว่าคงจะมีเยอะ ปริมาณ
ค่อนข้างมาก”
ทางด้านคุณธนัท ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า
ในส่วนของทางภาครัฐ งานทางด้าน infrastructure
มีแนวโน้มทรงตัว และมีการสร้างโครงการใหญ่ใหม่ ๆ
เกิดขึน้ เช่น การสร้างถนน สะพาน มอเตอร์เวย์ หรือ
รถไฟรางคู่ เหล่านี้ล้วนผลักดันให้ผู้รับเหมาที่มี
ศักยภาพของไทยมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก หากทาง
ภาครัฐให้โอกาสและสนับสนุนอย่างเหมาะสม ใน
ส่วนของการวางรางหรือเรือ่ ง signalling ต่าง ๆ แยก
เป็นสัญญาต่างหากไปก็ถือว่าสามารถสร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการของไทยได้
ทางด้ า นงานอาคารของทั้ ง ราชการและ
เอกชน มีความเห็นว่า ราคากลางของหน่วยราชการ
ในตอนนี้ค่อนข้าง “เค็ม” และขั้นตอนการประมูล
ยังไม่มีความชัดเจนทั้งเรื่องแบบก่อสร้าง, BOQ,
และสเปกในโครงการนั้น ๆ ซึ่งท�ำให้เมื่อผู้ประกอบ
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คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณธนัท เวสารัชชานนท์
เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณกานต์ ชัยเจริญไมตรี
กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเสนอราคาไปจึงยังมีข้อขัดแย้งกับทางหน่วย
ราชการ ปัญหาความไม่ชัดเจนในกรณีนี้มีมานาน
และยังไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจังจากทางภาครัฐ
ซึ่งหากผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยได้รบั การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมจากทาง
ภาครั ฐ แนวโน้ ม อนาคตธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งของ
ประเทศไทยมีโอกาสเติบโตไปได้อกี ด้านงานอาคาร
ภาคเอกชนขณะนี้มีการสร้างคอนโดมิเนียมและ
บ้านเดีย่ วขึน้ มามาก ซึง่ แล้วแต่มมุ มองของบริษทั ว่า
จะวิเคราะห์ตลาดออกมาอย่างไร อีกส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ ง
พิจารณาคือ การเข้ามารับงานในประเทศไทยของ
บริษทั ต่างชาติ โดยเฉพาะบริษทั สัญชาติจนี ทีเ่ ข้ามา
บุกตลาดในประเทศไทยค่อนข้างมาก ทัง้ การเข้ามา
รับงานเอง หรือเข้ามาในลักษณะ Joint Venture
ร่วมกับบริษทั ในประเทศไทย แล้วมาประมูลงานกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน เหล่านี้จะท�ำให้ผู้ประกอบ
การในประเทศไทยประสบปัญหาอย่างแน่นอน
เนื่องจากบริษัทที่มาจากประเทศจีนจะมีรัฐบาล
สนับสนุนส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษีหรือ
ด้าน favoured ต่าง ๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยนัน้ ต้องรับผิดชอบตัวเอง มิได้รบั การส่ง
เสริมหรือสนับสนุนจากทางภาครัฐเท่าที่ควร เหล่า

นี้ คื อ มุ ม มองแนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งของไทยใน
อนาคต ในส่วนของงานทางด้าน infrastructure
และงานอาคาร
ทางด้านคุณกานต์ มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง
ขึ้นเนื่องจากมีผู้รับเหมาต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับ
ผู้รับเหมาในประเทศไทย ท�ำให้ธุรกิจก่อสร้างเกิด
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาทัง้ ผูป้ ระกอบการทีเ่ กิด
ใหม่และผู้ประกอบการที่ปิดกิจการไป
“ในมุมมองผมคิดว่าธุรกิจก่อสร้างในอนาคต
จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีผู้รับเหมา
ต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับคนไทย แม้ว่าทางรัฐบาล
จะสงวนอาชี พ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งไว้ ใ ห้ เ ป็ น อาชี พ
เฉพาะของคนไทย แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่
สามารถท�ำให้เป็นอาชีพทีเ่ ฉพาะคนไทยท�ำได้ ตอน
นีม้ ที งั้ ต่างชาติทเี่ ข้ามาท�ำเป็นนอมินี ทัง้ รายเล็ก ราย
กลาง รายใหญ่ ผมคิดว่าเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
ธุรกิจก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว คือมีทั้งรายที่
เกิดใหม่และรายที่ปิดกิจการลง”

จากกระแสข่าวธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ปิดตัวลงในช่วงที่ผ่านมา มีคำ�แนะนำ�
สำ�หรั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วใน
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไร
คุณอังสุรสั มิ์ ให้คำ� แนะน�ำว่า ผูป้ ระกอบการ
ต้องปรับตัว ทัง้ ทางด้านแรงงาน เทคนิคการก่อสร้าง
และระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในบริษัท
“ผมคิดว่าธุรกิจก่อสร้างต้องตื่นตัว ปรับตัว
เยอะ เนื่องจากเราจะมีปัญหาในเรื่องของแรงงาน
คนไทยไม่ค่อยท�ำงานก่อสร้าง ท�ำให้แรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันจะมีเรื่อง
ของเทคนิ ค การก่ อ สร้ า ง เพราะว่ า ในเรื่ อ งของ
ความเร็วเชิงได้คณ
ุ ภาพและประหยัดคนเพิม่ ขึน้ อัน
นีท้ างด้านเทคนิคก็ตอ้ งมาเกีย่ วข้อง ในขณะเดียวกัน
เรื่องของคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ ผมคิดว่าทาง
ภาครัฐก็ตอ้ งมาช่วยด้วยเนือ่ งจากว่าการผลิตวิศวกร
ออกมาให้เพียงพอต่องานก่อสร้างที่เกิดขึ้น เป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่จะต้องท�ำ ในขณะเดียวกัน บริษัทก่อสร้าง
ทัง้ หลาย นอกจากคุณจะต้องเสริมตัวคุณเองในเรือ่ ง
ของฐานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัท
แล้ว เรื่องของความปลอดภัย เรื่องของสิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัย เหล่านี้ก็ต้องปรับปรุงไปด้วยเพราะว่า
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เป็นกฎหมายแล้ว ในเรื่องของกฎหมาย พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่าง ทาง
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างจะต้องปรับตัว ตื่น
ตัวอยูเ่ สมอ ถ้ามีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงไปในทาง
ที่ดีได้ก็ควรจะต้องรีบท�ำ”
คุณธนัท แนะน�ำว่า ในส่วนของงานทางด้าน
infrastructure ซึง่ มักจะประสบปัญหาในเรือ่ งของ
จ�ำนวนงานที่ออกมากับจ�ำนวนผู้ประกอบการที่ไม่
เพียงพอ และการทีบ่ างบริษทั ใช้วธิ กี ารตัดราคาเพือ่
ให้ได้งานมา ผูป้ ระกอบการควรจะ “รักษาตัวเองให้
อยู่รอดก่อน” นั่นหมายถึงการรับงานที่ตนเองมี
ความช�ำนาญ เพื่อยังคงด�ำเนินกิจการไปได้อย่าง
มัน่ คง ดีกว่าการรับงานทีไ่ ม่ชำ� นาญโดยใช้วธิ กี ารตัด
ราคา พอด�ำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วถึงทางตันก็
เลิกกิจการไป เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่อน
ข้างเป็นธุรกิจทีเ่ ข้ามาง่าย และเลิกกิจการได้งา่ ยเช่น
เดี ย วกั น หากผู ้ ป ระกอบการไม่ มี ก ารวางแผน
ควบคุมการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพหรือไม่สามารถ
ท�ำก�ำไรได้ โอกาส lose เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะ
งานทางด้าน infrastructure ที่ใช้เครื่องจักรมาก
มูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง การท�ำงานเพือ่ ให้ได้ทนุ
คืนมาต้องใช้เวลาพอสมควร อีกประการหนึ่งคือ
การปรับปรุงโครงสร้างภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องระบบการควบคุมดูแล การบริหาร การจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ควรจะปรับปรุงให้กระชับ ต้อง
lean ไม่ควรใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย หรือว่า
ละเลยการควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
งาน infrastructure ต้องใช้นำ�้ มันทุกวัน ถ้าควบคุม
การใช้ไม่ดีก็จะท�ำให้สูญเสียทั้งทรัพยากรและค่าใช้

จ่ายจ�ำนวนมาก ดังนั้น หากผู้ประกอบการโฟกัสใน
งานที่ตนช�ำนาญ ความผิดพลาดก็จะเกิดน้อย ทั้งนี้  
ไม่ได้หมายความว่าห้ามผู้ประกอบการไปด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่ เพียงแนะน�ำว่าในสภาพเศรษฐกิจขณะนี้
หากผู้ประกอบการยัง maintain ธุรกิจของตนเอง
ได้อย่างมัน่ คง น่าจะดีกว่าการทีจ่ ะไปเสีย่ งเริม่ ธุรกิจ
ใหม่ที่ยังไม่มีความช�ำนาญ หรือว่าต้องพึ่งความ
ช� ำ นาญจากที่ อื่ น ขอแนะน� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
พยายาม maintain ตั ว เองไว้ ก ่ อ น อย่ า งเช่ น
ปรับปรุงระบบภายใน ระบบควบคุมดูแล หรือ
ว่ า การเลื อ กงาน บางครั้ ง การท� ำ ในสิ่ ง ที่ ต นเอง
ช�ำนาญแล้วด�ำเนินกิจการต่อไปได้อาจเป็นทางเลือก
ที่ดีกว่า
เช่ น เดี ย วกั บ คุ ณ กานต์ ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า                   
ผูป้ ระกอบการควรดูความสามารถการท�ำงานให้เกิด
ก�ำไรต่อวัน หากมีก�ำไรก็จะท�ำให้ผู้ประกอบการ
แข็งแกร่งขึ้น
“ผมคิดว่าถ้าเราจะปรับตัวให้เข้ากับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการต่างชาติ เราควร
พิ จ ารณาว่ า ความสามารถในการท� ำ งานต่ อ วั น
เหมาะสมกับต้นทุนที่เราใช้หรือเปล่า อัตราการ
ท�ำงานกับต้นทุนในการท�ำงานต่อวันนั้นสามารถที่
จะแข่งขันกับคนอืน่ ได้หรือไม่ และท�ำให้เกิดก�ำไรกับ
เราได้แค่ไหน เพราะก�ำไรจะท�ำให้ผู้ประกอบการ
แข็งแรงขึ้น”
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ทางสมาคมฯ มีนโยบายหรือแนวทาง
ช่ ว ยเหลื อ สำ�หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
อย่างไร
คุณอังสุรัสมิ์ กล่าว “ในส่วนของสมาคมฯ
เรามีฐานข้อมูล และมีความพร้อมทีจ่ ะให้ความช่วย
เหลื อ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ก่ อ สร้ า งทั้ ง หลายมี ป ั ญ หา
สามารถถามค�ำถามมาได้ที่สมาคมฯ แต่ในขณะ
เดียวกัน ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับทางรัฐบาลจัดตั้ง
‘สถาบันก่อสร้าง’ ขึ้นมา ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม ในส่วนของสถาบันก่อสร้างจะเป็น
องค์กรที่ให้ความรู้ ซึ่งจัดตั้งให้กับบริษัทก่อสร้าง
เอกชนทั้ ง หลายเพื่ อ ให้ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในเมือ่ ทางภาค
รัฐ ไม่คอ่ ยเอาจริงเอาจังกับทางสถาบันก่อสร้าง นัน่
หมายถึงตอนนี้ทางสมาคมฯ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนบริษทั ก่อสร้างทัง้ หลายทีม่ คี ำ� ถาม หรือว่า
อยากจะได้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ”
ด้านคุณธนัท ให้ความเห็นว่า ทางสมาคมฯ
ได้เคยหารือและพยายามถกปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับหน่วยราชการ กรม
บัญชีกลาง ที่ระบุไม่ให้ผู้ประกอบการที่ประมูลงาน
จากทางภาครัฐได้ ไปจ้างเหมาบริษทั อืน่ มาช่วยงาน
ด้านต่าง ๆ ในโครงการนั้น ๆ ข้อนี้จะท�ำให้บริษัท
ผู้รับเหมารายย่อยขาดโอกาสเติบโต ไม่เป็นการ
กระจายรายได้ ไ ปสู ่ ร ากหญ้ า ซึ่ ง มองว่ า ผิ ด
วัตถุประสงค์ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการกระจายรายได้ไป
ให้ทวั่ ถึงผูร้ บั เหมารายย่อยทีม่ อี ยูน่ บั ไม่ถว้ น  ในส่วน
นีท้ างสมาคมฯ ได้หารือมานานแล้ว แต่กย็ งั ไม่ได้รบั
การปรับปรุง แก้ไขจากทางภาครัฐ
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อยากให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนเกี่ยวกับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างไร
คุณธนัท ให้ความเห็นว่า ต้องการให้ทางภาค
รัฐปรับปรุง แก้ไข พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้างฉบับใหม่
ให้เหมาะสมในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ก่อสร้างในประเทศไทย อยากให้กรมบัญชีกลางซึ่ง
เป็นผูด้ แู ลเกีย่ วกับการประมูลงานทางด้านราชการ
รับทราบถึงปัญหาทีผ่ ปู้ ระกอบการได้รบั ผลกระทบ
จาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่นี้ เนื่องจาก
พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ มีข้อจ�ำกัดค่อนข้างมาก ไม่ส่ง
เสริมผู้ประกอบการก่อสร้างของประเทศไทย แต่
จ�ำกัด ลิดรอนสิทธิของผู้ประกอบการไทย เสมือน
เป็นการ “ตอน” ผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่
ให้มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปได้ ในทางตรงกัน
ข้าม ภาครัฐกลับไปส่งเสริมผู้ประกอบการต่างชาติ
ให้เข้ามาแข่งขันกับผูป้ ระกอบการของไทย จึงอยาก
ให้ ท างภาครั ฐ หั น มาให้ ค วามส� ำ คั ญ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนผู้ประกอบการก่อสร้างในประเทศไทย
อย่างเหมาะสมมากกว่านี้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการไทย
สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้

ทางด้านคุณกานต์ ให้ความเห็นในเรื่องนี้
คล้ายกัน ว่า “ตอนนี้ภาครัฐมี พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างขึ้นมา แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ค่อนข้างที่จะไปจ�ำกัด
บทบาทของทั้งคนคุมงานและผู้รับจ้าง กรมบัญชี
กลางควรก�ำหนดบทบาทให้เป็นสื่อกลางในการ
ประกวดราคา และสร้างบทบาทผู้ว่าจ้างให้เป็น
หน่วยงานเจ้าของงานของภาครัฐ และควรพิจารณา
ถึงการทีร่ าคาในการชนะการประกวดราคาใกล้เคียง
ราคากลางเป็ น ที่ พ อใจของภาครั ฐ หรื อ ไม่ หรื อ
จ�ำเป็นจะต้องมีการแข่งขันทางด้านราคาให้ลงไป 30
- 40% เสมือนเป็นการท�ำให้ผู้ประกอบการไทย
อ่อนแอลงในทางอ้อม อีกประเด็นหนึ่งคือการแก้
ปัญหาคอร์รัปชัน ควรจะปรับจากสัญญาฝ่ายเดียว
และเอกสารประกอบสัญญา ให้เป็นสัญญาที่สร้าง
ความสมดุล หรือเหมาะสม ระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้
ควบคุมงาน และผูร้ บั จ้าง ตัวอย่างเช่น สัญญามีการ
ก�ำหนดไว้ว่าถ้าผู้รับจ้างท�ำงานล่าช้ากว่าระยะเวลา
สัญญา จะถูกค่าปรับตามสัญญา แต่ถ้าผู้รับจ้าง
ท�ำงานเสร็จก่อนเวลา ภาครัฐได้ประโยชน์ในการใช้
สิ่งก่อสร้างในโครงการก่อนระยะเวลาตามสัญญา
ผู้รับจ้างก็น่าจะได้รับรางวัลจากผู้ว่าจ้างด้วยหรือ
เปล่า หรือการก�ำหนดระยะเวลาพิจารณาเอกสาร
ต่าง ๆ และหรือผู้ควบคุมงานอย่างชัดเจนในล�ำดับ
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ขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลาในการ
ขออนุญาตขอแก้ไขแบบหรือขออนุมัติตามขั้นตอน
ในสัญญาอย่างชัดเจน รวมถึงภายใต้กฎหมายใหม่
กลับน�ำรูปแบบสัญญา รูปแบบระเบียบพัสดุ หนังสือ
และประกาศมติ ครม. เดิม รวมถึงวิธกี ารปฏิบตั เิ ดิม
ต่าง ๆ ก่อนมีกฎหมายใหม่ออกมา น�ำมาอนุญาตให้
ใช้โดยไม่มีการพิจารณาทบทวนข้อดี-ข้อเสียอย่าง
เหมาะสม จึงน่าจะเป็นวิธีการที่คลาดเคลื่อนจาก
วัตถุประสงค์ของกฎหมายใหม่”
ถึงแม้วา่ ภาพรวมแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของประเทศไทยในอนาคต ยังคงเป็นธุรกิจ
ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หากแต่ภายใต้การเติบโต
นั้ น ยั ง มี ป ั ญ หาและอุ ป สรรคหลายประการที                      ่
ผู้ประกอบการต้องพร้อมรับมือ ไม่ว่าจะเป็นข้อ
จ�ำกัดต่าง ๆ ด้านกฎหมาย หรือการแข่งขันจาก                  
ผู้ประกอบการต่างชาติ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบ
การในประเทศไทยต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อม
รับมือด้วยความไม่ประมาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างของตนเองให้อยูไ่ ด้ ไปรอด ท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Contractors’ Times | January-February 2020

56

real life

เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

‘กานต ์ ชัยเจริญไมตรี’

ความขยันและซือ่ สัตย ์ เปนกุญแจ 2 ดอก
สำ �คัญทีจ่ ะไขสูค่ วามสำ �เร็จในทุก ๆ ธุรกิจ
R ea l life

สำ�หรับในฉบับนี้ คอลัมน์ Real Life ขอ
เสนอมุมมองที่แสนจะเรียบง่าย ไลฟ์สไตล์
ที่สุดแสนจะธรรมดาแต่สามารถเป็นบันได
ต่ อ ยอดให้ ธุ ร กิ จ ประสบความสำ�เร็ จ ได้
อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน และ
ทำ�ให้เกิดความน่าเชื่อถือ จากความซื่อตรงในการรับงาน
ต่าง ๆ ของ ‘คุณกานต์ ชัยเจริญไมตรี’ กรรมการ บจก.
เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชัน
่ (1979) จำ�กัด และยังเป็นกรรมการ
บริ ห ารสมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

“ผมมองว่าสิ่งที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
และต้องเผชิญหน้ากับทุก ๆ ปัญหามักจะมีหนทางแก้ไขอยู่เสมอ และสิ่ง
ทีจ่ ะแก้ไขได้นนั่ คือปัญญาของเรา ลองผิดลองถูกจนกว่าจะส�ำเร็จ เมือ่ ไหร่
ที่หมดหนทาง เราก็สามารถที่จะถามผู้รู้ได้ว่าควรจะท�ำอย่างไรต่อไปเพื่อ
ให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงไปในที่สุด”
‘คุณกานต์ ชัยเจริญไมตรี’ ได้เล่าประวัติการศึกษาพร้อมจุดเริ่ม
ต้นในการเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเต็มตัว ที่ท�ำให้ก้าวเข้า
มาสูก่ ารเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีม่ ผี ลงานคุณภาพมากมายจน
นับไม่ถ้วน
“เริ่มต้นในช่วงมัธยมปลายผมเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาวิทย์-คณิต แล้วสอบเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535 เลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อ
เรียนจบก็ได้ไปท�ำงานอยู่ 1 ปีที่บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณพ่อเป็นคนก่อตั้งบริษัทขึ้น จากนั้นได้มีโอกาสเรียนต่อ
ที่ University of Southern California สาขา Construction Management แล้วกลับมาท�ำงานต่อ ผมจึงท�ำงานที่เดียวมาโดยตลอดได้น�ำ
ความรู้ที่เรียนมากลับมาพัฒนาและลงมือท�ำเพื่อให้ธุรกิจประสบความ
ส�ำเร็จ บทบาทช่วงแรกในบริษัทคือ ไปเป็น site engineer ที่สายรังสิตนครนายก ต่อมาเป็นสายทุ่งสง อีกหนึ่งที่คือ ธนบุรี-ปากท่อ ช่วงสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้ำท่าจีน แล้วก็เริ่มขึ้นมาท�ำเป็น Project management บริหาร
โครงการ ตอนนั้นท�ำหลายโครงการ เช่น สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาจังหวัด
อ่างทอง, งานกรมทางหลวงทีส่ ามแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการ หลังจากนัน้ ก็ทำ� งาน
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เราสามารถแก้ไขปัญหาทีผ
่ า่ นเข้ามาได้
ด้วยปัญญาของเรา
“หลักส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจของผมมีแค่
สองอย่างเท่านั้นเองครับ การสังเกตและการช่าง
ถาม การสั ง เกตช่ ว ยให้ เรี ย นรู ้ ไ ด้ ว ่ า เวลาคนอื่ น
ท�ำงาน เขาท�ำกันอย่างไร พิจารณาข้อดีข้อเสีย
ทดลองน�ำสิง่ นัน้ มาปรับใช้กบั งานของเราให้ดยี งิ่ ขึน้
หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามา ส่วนตัวผมคิดว่า
ทุกปัญหามีทางแก้ไข บางทีถา้ ปัญหามันเกิดช่วงแรก
เรายังคิดไม่ออกหรอกครับ ส่วนใหญ่จะลองคิด
รับงานให้พอดี สื่อสารให้ชัดเจน
หลาย ๆ วิธีดูครับ ค่อย ๆ ลองผิดลองถูกว่าอันไหน
เพื่อลดข้อพิพาทในการทำ�งาน
“คืออย่างแรกเลยผมคิดว่าบุคลากรในบริษทั ได้หรือไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้อกี ต้องใช้การถามจากผูร้ ตู้ วั
ทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะถ้าเราไม่มีเขาเราก็มาไม่ จริงว่าควรท�ำอย่างไร”
ถึงจุดนี้ ดังนั้นเวลาที่เราอยากให้เขาท�ำอะไร ต้อง
สื่อสารให้ชัดเจน ผมมักสอบถามเขาเสมอว่าเข้าใจ ความรู้สึกส่วนตัว
ตรงกันหรือไม่ การสื่อสารที่ดีคือทั้งสองฝ่ายต้อง ไม่ควรนำ�มาพัวพันกับการทำ�งาน
“การที่จะท�ำให้เรามีความสุขในการท�ำงาน
เข้าใจตรงกัน ผมคิดว่าเป็นจุดหลักที่ท�ำให้งานราบ
ต้
อ
งอาศั
ยการมองโลกในแง่ดี เพราะในธุรกิจรับ
รื่น ลดปัญหาให้น้อยลง ผมจะรับฟังปัญหาของทุก
เหมาก่อสร้างพบเจอกับปัญหา อุปสรรคทุกวัน ดัง
คน วิธีนี้จะลดข้อพิพาทลงไปได้เยอะมาก
ส่วนเรื่องธุรกิจ เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีขนาด นั้นถ้าเราน�ำปัญหาเรื่องงานมาพัวพันกับเรื่องความ
ใหญ่ จึงมุง่ เน้นรับปริมาณงานไม่มากจนเกินไป เพือ่ รูส้ กึ ส่วนตัว มักไม่สง่ ผลดี ดังนัน้ ควรจะต้องแยกแยะ
สามารถดูแลงานได้ทั่วถึง การที่จะรับงานมากเกิน จากกัน ถ้าเราสามารถท�ำได้เพียงเท่านี้ เราจะแก้ไข
ไป ผมเคยทดลองงานมาก ๆ แล้ว ไม่ได้ท�ำให้เกิด ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับ”
ก�ำไรเพิ่ม กลับมีผลเสียตามมา เกิดจุดรั่วไหล และ
ไขความลับ เทคนิคง่าย ๆ
ปัญหามากขึ้นกว่าเดิม”
สู่เส้นทางแห่งความสำ�เร็จ
“เทคนิคง่าย ๆ เลยคือ ความขยันและก็
ซื่อสัตย์ อาชีพผู้รับเหมาเหมือนงานบริการก่อสร้าง
กับกรมทางหลวงมาเรื่อย ๆ ครับ นอกจากนี้ผม
ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร
ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ช่วงที่สมาคมร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง
และทางกรมทางหลวงจัดท�ำการค�ำนวณราคากลาง
ของผูร้ บั จ้าง โดยมีการรวบรวมผูร้ บั จ้างหลายบริษทั
เพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลาย ผมจึงมีโอกาสเข้ามา
ช่วยสมาคมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับ”
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งานให้กับลูกค้า เช่น รับก่อสร้างให้กับหน่วยงาน
ราชการเขาต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถท�ำได้ตรงตาม
ที่เขาก�ำหนดได้ครบ เพราะเราไม่ได้หลอกเขา ไม่ได้
ซ่อนอะไรไว้ข้างใน ผลงานที่ออกมาย่อมออกมาดี
เป็นไปตามข้อก�ำหนดทางเทคนิค นี่เป็นจุดหลักที่
ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ครับ”
อ่านหนังสือคือการรีแลกซ์
“การด�ำเนินชีวติ ของผมเรียบง่าย ของสะสม
ไม่มีเลยครับ ผมอาจเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่า
ไหร่ ผมชอบอ่านหนังสือ อ่านทุกอย่างที่มีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายปักษ์ ที่
อ่านบ่อย ๆ คือนิยายจีน แต่ถ้าหาหนังสือไม่ได้จะ
หยิบนิยายที่อยู่ในบ้านมาอ่านใหม่ อ่านเวลาว่าง
ระหว่างการท�ำงาน เมือ่ ใดทีร่ สู้ กึ อยากผ่อนคลายผม
มักหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เวลาไปนั่งรอใครหรือไป
นั่งรอนายช่าง หากมีหนังสือให้อ่าน ผมก็อ่าน บาง
เล่มอาจเป็นหนังสือที่ไม่เคยผ่านมาในชีวิตประจ�ำ
วันมาก่อนท�ำให้ได้อ่านหลากหลายมากขึ้นครับ
นอกจากนี้ผมชอบปลูกต้นไม้อยู่บ้าน เลี้ยงปลาหาง
นกยูง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับ”
และนี่ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งราวสุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ ของ
‘คุ ณ กานต์ ชั ย เจริ ญ ไมตรี ’ กรรมการบริ ห าร
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส่วนบทสัมภาษณ์ฉบับต่อไปจะเป็นเรือ่ ง
ราวของกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่านใด ท่านผู้
อ่านสามารถติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

เกาะติด...เศรษฐกิจไทยป พ.ศ. 2563 :
โอกาสหรือวิกฤตธุรกิจก่อสร า้ ง
s p ec i al RE P ORT

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากเป็นห่วงโซ่ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถส่ง
ผลกระทบถึ ง กั น ได้ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ข้ อ มู ล ตั ว เลขการ
ประมาณการณ์เศรษฐกิจจึงเป็นหนึง่ ในทิศทางทีพ
่ อจะทำ�ให้ผรู้ บ
ั เหมา
ก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข้องได้เตรียมความพร้อม หรือปรับกลยุทธ์การดำ�เนิน
ธุรกิจเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเท่าทัน

นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่มีความกังวล
ต่อภาวะการหดตัวของเศรษฐกิจ
ภาพรวมสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยใน
ปั จ จุ บั น จากรายงานแนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ไทย โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าภาคธุรกิจ
ส่วนใหญ่มคี วามกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจไทยทีม่ กี าร
หดตั ว ในทุ ก ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ เนือ่ งจากภาคอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง ที่มีการหดตัวจากก�ำลังซื้อในประเทศ
ที่ซบเซา และจ�ำนวนที่อยู่อาศัยที่ยังเหลือขายใน
ตลาดยังมีจ�ำนวนมาก
ขณะเดี ย วกั น ส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ก็ได้เปิด
เผยถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี
พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุว่า GDP ของประเทศไทยใน
ไตรมาส 3 จะมีการเติบโต 2.4% เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนเพียง 0.1% ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.5%
แต่ ต ้ อ งยอมรั บ ว่ า ปลายปี พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจไทยเริม่ มีการชะลอตัว ภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากประเด็น
การถูกซ�้ำเติมจากสงครามการค้า ประกอบกับค่า
เงินบาทที่ลดทอนขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ด้ า นราคาของผู ้ ส ่ ง ออก ท� ำ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ                 
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคตกต�่ำลง ประกอบกับ
การเข้าสูป่ ลายวัฏจักรของการเติบโต (Late Cycle)
ท�ำให้เกิดภาวะชะลอตัวตามวัฏจักร ท่ามกลางการ
ลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ยั ง มี ก ารเติ บ โตใน
กรอบจ�ำกัด แม้วา่ การใช้จา่ ยครัวเรือนจะยังสามารถ
เป็นตัวหนุนเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังผันผวน
ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
หากพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ความผั น ผวนของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในขณะนี้ ซึ่งยังอยู่
ในเกณฑ์สูงและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
ท�ำให้นกั ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดในหลาย ๆ ประการ อาทิ
• การด�ำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐอเมริกา ที่มีต่อประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ
ที่อาจมีเพิ่มเติม เช่นการด�ำเนินการภายใต้มาตรา
232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act of 1962
ที่อาจส่งผลต่อสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วน
• สถานการณ์การเมืองของสหรัฐฯ ทั้งการ
ด�ำเนินการถอดถอนประธานาธิบดี และการเลือก
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ตัง้ ประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563
• สถานการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนและสหราช
อาณาจักรทีอ่ าจจะเผชิญกับความผันผวน อันเนือ่ ง
มาจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความไม่แน่นอนของ
การแยกตั ว ออกจากสหภาพยุ โรปของสหราช
อาณาจักร การประท้วงในสเปน เงื่อนไขทางการ
เมืองในอิตาลี และการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนี
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้น
• แรงกดดั น จากปั ญ หาเสถี ย รภาพของ
เศรษฐกิจประเทศจีนที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น ภายใต้
แนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการอ่อนค่า
ของเงิน
• ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนที่เกิด
จากการคาดการณ์และการปรับตัวของนักลงทุนต่อ
ทิศทางนโยบายการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจของ
ประเทศส�ำคัญ ๆ
• ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหา
การเมืองภายในประเทศ ซึ่งน�ำไปสู่การประท้วงใน
ประเทศต่าง ๆ อาทิ ฮ่องกง ชิลี อิรกั และเลบานอน
รวมถึงปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี พ.ศ. 2562 ที่มีความ
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รุนแรงมากกว่าที่ส�ำนักวิจัยหลาย ๆ แห่งได้คาด
การณ์ไว้ ส่งผลให้ IMF และธนาคารกลางของแต่ละ
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้มกี ารทยอยปรับลด
การคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในระดับโลก
และระดับประเทศลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบอย่างมาก ท�ำให้
เกิดวิกฤตความเชื่อมั่น (Confidence Crisis) ซึ่ง
ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า กลั ว ที่ สุ ด ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ ท� ำ ให้
กิจกรรมการค้า การลงทุนชะลอตัว ตลาดการเงิน
ผันผวนสูง และกระทบต่อการลงทุนในตลาดทุนเช่น
กัน
จับสัญญาณชีพเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.
2563 การลงทุนภาครัฐ
ยังสร้างความเชื่อมั่น
ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ไทยในปี พ.ศ. 2563
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดว่า เศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่
ร้อยละ 3.3 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 2.8 - 3.8)
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 3.2 ล้าน
ล้านบาท ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในช่วงต้น
ปี พ.ศ. 2563 และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นยังจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้น
การลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ส�ำหรับ
อุปสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าการส่งออกสินค้า
และบริการมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ จากปีกอ่ นหน้า
ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ และแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการ
ค้าโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น ในด้านเสถียรภาพ
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นอกจากนีก้ ารใช้จา่ ยภาครัฐยังคงเป็นแรงขับ
ภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในปี พ.ศ.
2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 0.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ เคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญโดยเฉพาะจากการจัดท�ำ
ร้อยละ 0.4 - 1.4) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ตามการ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ�ำนวน 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
ปีงบประมาณก่อนหน้าจ�ำนวน 2 แสนล้านบาท และ
สศค. ชี้เศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. 2563 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาด
ใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐมี
การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัว
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แนวโน้มขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.6
ไทยในปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.1 - 7.1) เช่นเดียว
(สศค.) คาดว่าจะสามารถขยายตัวเร่งขึน้ จากปีกอ่ น กับการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่าง
หน้า ได้ทรี่ อ้ ยละ 3.3 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
2.8 - 3.8) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากอุปสงค์ ละ 2.0 - 3.0)
ภายนอกประเทศ โดย
คาดว่าปริมาณการส่ง ประมาณการ ณ
ออกสินค้าและบริการมี ตุลาคม
แนวโน้มขยายตัวทีร่ อ้ ย 2562
ละ 2.5 (โดยมีช่วงคาด
%
%
การณ์ที่ร้อยละ 2.0 3.0) ตามการส่ ง ออก
2562f
2563f
สินค้าทีม่ แี นวโนม้ขยาย
ตัวในอัตราเร่งขึน้ จากปี
ก่ อ นหน้ า โดยได้ รั บ
รายละเอียด
ภาคเอกชน
อานิสงส์จากเศรษฐกิจ
การลงทุน
การบริโภค
ประเทศคู่ค้าที่ยังคงมี
3.8%
3.5%
2.7%
4.6%
แนวโน้มขยายตัวและ
2563f
2563f
2562f
2562f
แนวโน้มการเติบโตของ
ภาครัฐ
ปริ ม าณการค้ า โลกที่
การบริโภค
การลงทุน
คาดว่ า จะฟื ้ น ตั ว ขึ้ น
2.0%
2.5%
1.4%
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ข ณ ะ ที่ ก า ร ส ่ ง อ อ ก
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2562f
บริ ก ารขยายตั ว ได้ ต ่ อ
เนื่ อ งตามจ� ำ นวนนั ก
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นาเข้า
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
มูลค่าสินค้า
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หมายเหตุ: ข้อมูลเป็นอัตราการขยายตัวของมูลค่าที่แท้จริง (Real term) ยกเว้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและนาเข้าสินค้าที่คิดจาก USD term ตามระบบ BOP
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ทั่วไป
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สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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ส�ำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยาย
ตัวเร่งขึ้น โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 4.1 - 5.1) ตามแนวโน้มการ
ลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ของภาคธุรกิจและช่วยกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการกระตุ้น
การลงทุนของภาครัฐหรือแพ็กเกจไทยแลนด์พลัส
ยังมีสว่ นช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนอีกด้วย
ในขณะที่แนวโน้มรายได้นอกภาคเกษตรที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมจะ
เป็นแรงสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
ละ 3.0 - 4.0) ส่วนปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและ
บริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 3.0 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 2.5 - 3.5)
สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาด
ว่าจะเร่งขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการส่งออก
นอกจากนี้ ยังได้รบั แรงสนับสนุนจากโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย

จับตางบประมาณปี พ.ศ. 2563
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งโครงการขนาดใหญ่
ภาครัฐยังเดินหน้า
ล่าสุดภายใต้พระราชบัญญัตงิ บประมาณราย
จ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่รัฐบาลได้
น� ำ เสนอต่ อ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้งบประมาณของแผ่นดิน แผน
แม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป
ประเทศ และนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้
ประสบความส�ำเร็จ เป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดย
รัฐบาลได้ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ก�ำหนดไว้
จ� ำ นวน 6 ยุ ท ธศาสตร์ 1 รายการ โดยได้ น� ำ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติมาก�ำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

Contractors’ Times | January-February 2020

ในบทความนี้ ผู ้ เขี ย นขออนุ ญ าตยกสาระ
ส�ำคัญเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งมารวบรวมและสรุ ป
ใจความส�ำคัญ ดังนี้
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็น
จ�ำนวน 380,803.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.9%
ของวงเงินงบประมาณ เพือ่ สนับสนุนให้เศรษฐกิจมี
การขยายตัวอย่างยัง่ ยืน สมดุลและมีเสถียรภาพโดย
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ พั ฒ นาเขตพื้ น ที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นา                    
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต พัฒนาภาคเกษตรสร้างมูลค่า การ
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั การพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำแนกตาม
แผนงานได้ ดังนี้
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1) การพั ฒ นาด้ า นคมนาคมและระบบ                    
โลจิสติกส์ งบประมาณทัง้ สิน้ 97,389 ล้านบาท โดย
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางราง ทางน�้ำ ทางถนน
และทางอากาศให้ทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ ก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สายทาง ขยายช่อง
จราจรทางหลวงแผ่นดิน แก้ไขปัญหาการจราจรใน
ปริมณฑลและภูมิภาค ยกระดับทางหลวงชนบท
รถไฟความเร็วสูง ตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เพื่ อ เชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคช่ ว ง
กรุงเทพมหานคร-หนองคาย และรถไฟทางคู่ช่วง
ลพบุ รี - ปากน�้ ำ โพ มาบกะเบา-ชุ ม ทางถนน                              
จิระ-ขอนแก่น และนครปฐม-ชุมพร และเตรียมการ
ส�ำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืนที่ดินส�ำหรับ
การก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ได้แก่ สาย เด่นชัยเชียงราย-เชียงของ และสายบ้านไผ่-มหาสารคามร้อยเอ็ด-มุกดาหาร เพิม่ ประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้
ฐานทางน�ำ 
้ และปรับปรุงท่าเรือในแม่นำ�้ และท่าเรือ
ชายฝั่งทะเล พัฒนาท่าอากาศยาน ในภูมิภาค 29
แห่ง ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) รวมทั้งเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2) เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก งบ
ประมาณทั้งสิ้น 17,009.1 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการลงทุนไม่
น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยพัฒนาและขยาย
ศักยภาพโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งในทุกมิติ
แบบไร้รอยต่อ ได้แก่ พัฒนาด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางถนนไม่
น้อยกว่า 500 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีรถไฟอูต่ ะเภา
เตรียมพื้นที่ส�ำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน พัฒนาปรับปรุงร่องน�้ำและท่า
เทียบเรือ และพัฒนาพืน้ ทีส่ นามบินอูต่ ะเภา ส่งเสริม
การพัฒนาเมืองในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ จัดตั้ง
สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่ง
อนาคต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้า
หมาย ไม่น้ อยกว่า 50,000 คน รวมทั้งจัดท�ำ
มาตรการในการดูแลและป้องกันผลกระทบทีจ่ ะเกิด
กับชุมชน
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3) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ งบ
ประมาณทั้งสิ้น 6,954.6 ล้านบาท เพื่อส่งเสริม
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยาย
ตัวในพื้นที่ อาทิ ก่อสร้างและขยายช่องจราจร
ทางหลวง และทางหลวงชนบท พัฒนาด่านศุลกากร
ด่านสินค้าเกษตรชายแดน การวางผังเมือง การเพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารคนเข้ า เมื อ งและรั ก ษา
ความปลอดภัย
ต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งและการปรั บ ขึ้ น
ค่าแรงยังไม่น่าห่วง
ด้านต้นทุนการก่อสร้าง ยังไม่ใช่ประเด็นทีน่ า่
ห่วงมากนัก เนื่องจากหากพิจารณาจากต้นทุนวัสดุ
ก่อสร้างในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาพบกว่ามีการปรับ
ตัวลดลงเล็กน้อย โดยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรวม
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 106.7 จุด ลดลง
จากเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันอยู่ที่ 107.2 จุด
สินค้าที่มีราคาปรับตัวลงมากที่สุด คือ เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กมีราคาปรับตัวลดลง 1.9% ขณะที่
ราคาปูนซีเมนต์และคอนกรีตค่อนข้างคงที่ เชื่อว่า
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ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงที่เหลือของปีนี้ ไม่น่าจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เนื่องจากตลาด
ซีเมนต์ในประเทศยังอยู่ในสภาวะ Oversupply
ส่วนราคาเหล็กเส้นอิงกับราคาตลาดโลก ที่ยังมี
ประเด็นเรือ่ งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีน ทําให้ราคาเหล็กในตลาดโลกไม่ได้ปรับตัวขึน้
สาํ หรับประเด็นการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ จาก
325 บาท/วัน เป็น 425 บาท/วัน คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้น 31% ตามนโยบายที่พรรคการเมืองได้หา
เสียงไว้ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ทีย่ งั มีปญ
ั หา
หลายด้าน ทําให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำน่าจะ
เป็นการทยอยปรับขึ้นมากกว่าจะเป็นการปรับขึ้น
เพียงครั้งเดียว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ช่วยผ่อนคลายความกังวลให้กบั ธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างทีม่ กี ารใช้แรงงานเป็นจาํ นวนมาก โดย
บริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถปรับตัวได้จากการ
ทยอยปรับเพิ่มสมมติฐานค่าแรงเข้าไปในการเสนอ
ราคาสําหรับงานประมูลใหม่ในอนาคต

ย�้ ำ อย่ า มองข้ า มปั จ จั ย เสี่ ย งจาก
เศรษฐกิจโลก
อย่ า งไรก็ ต าม ในการประมาณการณ์
เศรษฐกิจไทยจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ สถานการณ์สงครามการ
ค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน การถอน
ตั ว ออกจากสหภาพยุ โรปของสหราชอาณาจั ก ร                   
(Brexit) แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
และการด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น ของประเทศที่
พัฒนาแล้ว
ทั้งนี้ สงครามการค้ายังคงเป็นความเสี่ยง
ส�ำคัญที่อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีกและอาจ
ท�ำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยได้รับ
ผลกระทบมากกว่าที่คาด ซึ่งส่งผลกระทบท�ำให้
เศรษฐกิจไทยในปี ค.ศ. 2020 อาจชะลอลงมากกว่า
คาด นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องจับตา
คือความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น Brexit การ
ประท้วงในฮ่องกง และความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่น

Contractors’ Times | January-February 2020

และเกาหลีใต้ ที่อาจท�ำให้เศรษฐกิจโลกชะลอเพิ่ม
เติม และอาจเกิดความผันผวนในตลาดเงินโลกได้
ขณะทีค่ วามเสีย่ งภายในประเทศมาจากความเปราะ
บางทางการเงินที่มีมากขึ้นทั้งในส่วนของภาคครัว
เรือนและภาคธุรกิจ SME สะท้อนจากระดับหนีเ้ สีย
(NPL) ทั้งในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสิน
เชื่อธุรกิจ SME มีแนวโน้มสูงขึ้นจากผลกระทบ
สะสมของภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้ที่ชะลอลง
ตามภาวะเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างทีท่ ำ� ให้ยอดขายของธุรกิจและรายได้ของ
ครัวเรือนมีแนวโน้มกระจุกตัวมากขึ้น นอกจากนี้
ความล่ า ช้ า ในการจั ด ท� ำ งบประมาณ รวมถึ ง
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายของภาครัฐ ก็ยงั เป็นอีก
ปัจจัยเสี่ยงภายในส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
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อีไอซีประเมิน
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่อง
อี ไ อซี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ป ระเมิ น ว่ า
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง และเมื่อ
รวมกับการแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่า
เงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง ก็จะท�ำให้ภาคการ
ส่งออกและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในรูปของ
เงินบาทได้รับผลกระทบด้านอุปสงค์ในประเทศ
สัญญาณการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน
ชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะยอดขายทีอ่ ยูอ่ าศัยในภาค
อสังหาริมทรัพย์และยอดขายรถยนต์ที่หดตัว ตาม
ภาวะเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นตัวลงสะท้อนจากการจ้างงาน
ที่หดตัวโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม รายได้ภาค

การท่องเที่ยวและภาคเกษตรที่ซบเซา และความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดต�่ำลง รวมทั้งความระมัดระวัง
ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น จาก
สัญญาณคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงและมาตรการ
ก�ำกับดูแลการให้สินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น
ส�ำหรับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ
GDP โลกในปี พ.ศ. 2563 นัน้ ล่าสุด IMF ได้คาดการณ์
ไว้ที่ระดับ 3.6% มีการปรับลดเหลือ 3.4% ส่วน
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโต
ทีไ่ ม่สงู นักอยูท่ ี่ 2.1% ขณะทีป่ ระเทศจีนมีอตั ราการ
เติบโตที่ 5.8% และประเทศไทยมีอัตราการเติบโต
อยูท่ ่ี 3% ถือเป็นปีแรกทีอ่ ตั ราการเติบโตต�ำ่ กว่า 6%
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ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลการประมาณการณ์
ทิศทางเศรษฐกิจเบือ้ งต้น ทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั เหมาสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ สามารถ
น�ำพาธุรกิจให้ขา้ มผ่านวิกฤตเศรษฐกิจทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้นไปได้
ที่มา :
- https://bit.ly/34GFIBO
- https://bit.ly/2qS0QXj
- https://bit.ly/2DwQNt4
- https://bit.ly/2Y8qzGT
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เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

EEC จัดระเบียบพืน้ ที่ 8.29 ล้านไร่

ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัด รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
s p ec i al RE P ORT
เปิดแล้วแผนผังการใช้ที่ดินอีอีซีรวบ
3 จังหวัด ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา
ตี ก รอบแบบชั ด ๆ ไม่ ก ระทบสิ่ ง
แวดล้อม ครอบคลุมการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 4 กลุ่ม 11 ประเภท เพิ่มพื้นที่
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.12 แสนไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระยอง ชลบุรีเป็นชุมชนเมือง ฉะเชิงเทราพื้นที่ส่งเสริม
เกษตรกรรม ภายใต้พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก กำ�หนดให้มีการจัดทำ�แผนผังการใช้ประโยชน์ใน
ทีด
่ น
ิ และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ
อีอีซี ที่จะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับ
จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก(กพอ.) ได้เห็นชอบ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 8/2562 ที่มี ฯพณฯ                  
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี                 
เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้อนุมัติ (ร่าง) แผนผัง
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ (ร่าง) แผนผังการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม วางแผนรองรับ
การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตในระยะ 20 ปี พ.ศ.
(2560 – 2580) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 8,291,250 ไร่
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีประชากร 4,015,168 คน
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2580 จะเพิม่ เป็น 6,006,380 คน

ทั้งนี้แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก�ำหนด            
ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพและบทบาทของ
พื้นที่ พร้อมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภครองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และยังเชื่อมโยงการ
พัฒนาเมืองและชนบทให้มีความเหมาะสมคู่ไป              
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งพื้นที่
พัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม 11 ประเภท ได้แก่
1. พื้นที่พัฒนาเมือง ประกอบด้วย ที่ดิน
ประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม ที่ดินประเภท
ชุมชนเมือง ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง
และที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
2. พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
ที่ ดิ น ประเภทเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และที่ดินประเภท
พัฒนาอุตสาหกรรม
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นายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี)

3. พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม ประกอบด้วย
ที่ดินประเภทชุมชนชนบท ที่ดินประเภทส่งเสริม
เกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฏีกา
ก�ำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
4. พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์พนื้ ทีท่ รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่า
ไม้ ทีด่ นิ ประเภททีโ่ ล่งเพือ่ การรักษาสภาพแวดล้อม
ส�ำหรับ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค กรมโยธาธิการฯ ได้ดำ� เนิน
การจัดท�ำแผนผังฯ จาก 8 ระบบ เป็น 5 แผนผัง
และ 1 มาตรการ ประกอบด้วย
1. แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบ
ควบคุมมลภาวะ ส่งเสริมระบบการควบคุมและขจัด
มลภาวะที่ไม่ส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียง
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2. แผนผั ง ระบบคมนาคมและขนส่ ง
รองรับความต้องการการเดินทางและการขนส่ง
สิ น ค้ า ในอี อี ซี ในอนาคตอย่ า งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิ
สังคม เพื่อแสดงบริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน ชุมชนดั้งเดิม
ย่านชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษ พร้อมสร้าง
สมดุ ล ชุ ม ชนเมื อ งและชนบท คู ่ กั บ อนุ รั ก ษ์ ย ่ า น
ชุมชนที่มีคุณค่า
4. แผนผังระบบบริหารจัดการน�ำ 
้ รองรับ
ความต้ อ งการน�้ ำ อย่ า งทั่ ว ถึ ง เหมาะสมเพี ย งพอ
พัฒนาระบบระบายน�ำ 
้ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่
5. แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย เพื่อ
พัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุ
อันตรายจากการจัดเก็บ ผลิต และการขนส่ง
6. มาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เ ศษและการประกอบ

กิจการพิเศษ บริหารจัดการขยะ ของเสีย พลังงาน
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการน�้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ทัง้ นี้ สาระส�ำคัญของแผนผังการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ จะมีการก�ำหนดและจ�ำแนกเป็นบริเวณและสี
ต่าง ๆ โดยพื้นที่ประเภท พ.ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่สี
แดง บริเวณ พ.-1 ถึง พ.-7 ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนา
แน่น เช่น อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ�ำเภอเมืองชลบุรี
อ�ำเภอบางละมุง อ�ำเภอศรีราชา พัทยา รวมถึงรอบ
สนามบินอู่ตะเภา และ อ�ำเภอเมืองระยอง เป็นต้น
และต้องห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนที่ดินประเภทม.ก�ำหนดเป็นสีส้ม จะอยู่
บริเวณ ม.-1 ถึง ม.-53 ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณโดย
รอบของชุมชนหนาแน่นในปัจจุบัน ห้ามตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม และห้ามสร้างอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
ยกเว้นตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่
น้อยกว่า 16 เมตร และหากประกอบกิจการโรงงาน
หรือคลังสินค้า ต้องมีระยะห่างจากริมฝั่งแม่น�้ำไม่
น้อยกว่า 200 เมตร
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รวมถึงที่ดินประเภท รม.ก�ำหนดเป็นสีส้ม
อ่อนมีจุดขาว บริเวณรม.-1 ถึง รม.-56 ที่ขยายตัว
จากพื้นที่ชุมชนเมืองออกไป
เพิ่มพื้นที่รองรับการลงทุน
ส่วนที่ดินประเภทขก.นั้น ก�ำหนดเป็นสีม่วง
ปัจจุบนั ได้ถกู ประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ 21 แห่ง
บริเวณ ขก.-1 ถึง ขก.5 เนื้อที่ราว 8.6 หมื่นไร่ อยู่
ในจังหวัดระยอง 8 แห่ง จังหวัดชลบุรี 12 แห่ง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ขณะที่ที่ดินประเภท
อ.ก�ำหนดเป็นสีม่วงอ่อนมีจุดขาว บริเวณ อ.-1 ถึง
อ.67 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดระยอง เช่น ใน
ต�ำบลมาบยางพร ต�ำบลตาสิทธิ อ�ำเภอปลวกแดง
ต�ำบลพนานิคม ต�ำบลมะขามคู่ อ�ำเภอนิคมพัฒนา
อ�ำเภอมาบข่า ต�ำบลเชิงเนิน ต�ำบลมาบตาพุด
อ�ำเภอบ้านฉาง อ�ำเภอเมืองระยอง ต�ำบลแถลง
ต�ำบลบ้านโป่ง เป็นต้น ส่วนจังหวัดชลบุรี จะอยู่ใน
พื้นที่เช่น ต�ำบลเขาคันทรง อ�ำเภอศรีราชา อ�ำเภอ
พานทอง ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะอยู่ในพื้นที่
อ�ำเภอแปลงยาว อ�ำเภอบ้านโพธิ์ เป็นต้น
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ฉะเชิงเทราพื้นที่ผลิตอาหาร
ส�ำหรับพื้นที่ประเภทชบ.ก�ำหนดให้เป็นสี
เหลืองอ่อน บริเวณ ชบ.-1 ถึง ชบ.-15 เพื่อเป็น
ชุมชนและศูนย์กลางให้บริการทางสังคมและการส่ง
เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่ ช น บ ท แ ล ะ
เกษตรกรรม กระจายอยู่ท้ัง 3 จังหวัด ส่วนที่ดิน
ประเภท สก.ก�ำหนดเป็นสีเขียวอ่อน ตั้งแต่ สก.-1
ถึง สก.-8 เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม ที่เป็นแหล่ง
อาหารของพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างไรก็ตาม ในร่างแผนผังฯ ดังกล่าว มีข้อ
ยกเว้นว่า เมื่อประกาศมีผลใช้บังคับแล้ว หากกพอ.
ได้พิจารณาเห็นชอบแผนงาน โครงการพัฒนาในอี
อีซี ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนือ่ งจากไม่สอดคล้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างแผนผังนี้ ให้สก
พอ.เสนอกพอ. พิจารณาก�ำหนดประเภทการใช้
ประโยชน์ในที่ดินตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนผังฯ
หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อให้แผนงานหรือโครงการ
สามารถด�ำเนินการต่อได้
และในปัจจุบันโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)

ระยะทาง 220 กม. มูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท
ได้ฤกษ์เซ็นสัญญาการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(Public Private Partnership : PPP) ระหว่างการ
รถไฟแห่งประเทศไทบย (ร.ฟ.ท.) กับกลุ่มกิจการ
ร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ
พันธมิตร (กลุ่ม CPH) ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.
2562 เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยกับการ
เดิ น หน้ า โครงการเมกะโปรเจกต์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) หลังจากใช้เวลาเตรียมการก่อนการประมูล
โครงการไม่ตำ�่ กว่า 2 ปี โดยมัน่ ใจว่า ‘รถไฟความเร็ว
สูง’ สายแรกของไทยนี้ จะเริ่มก่อสร้างได้ในระยะ
เวลา 12 เดือน และก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
หรือภายในปีพ.ศ. 2566       
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร ้ า ง พื้ น ฐ า น ข อ ง
ประเทศไทย เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้นโยบายการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเกิด
ขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากนัก
ลงทุนทั่วโลกได้ โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญ 5 โครงการ ได้แก่
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1. โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3
สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
2. โครงการพัฒนาเมืองการบินและสนามบิน
อู่ตะเภา
3. โครงการศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน (MRO)
4. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
5. ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
โดยก่อนหน้านี้ (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
มีการเซ็นสัญญาร่วมลงทุนรูปแบบ PPP ในโครงการ
ก่อสร้างท่าเรือฯมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ไป
แล้วเป็นเมกะโปรเจกต์แรกของ EEC  ล่าสุดภายใน
เดือนเดียวกัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มี
อีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ของ EEC คือ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ
อู่ตะเภา) ที่ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนแบบ
PPP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดย นายวรวุฒิ มาลา รอง
ผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการบริหารทรัพย์สนิ รักษาการ
ผูว้ า่ การ ร.ฟ.ท. และบริษทั รถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวันออก เชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด (กลุม่ กิจการ

special Report

ร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ
พันธมิตร) หรือกลุ่ม CPH โดย นายศุภชัย เจียร
วนนท์ ประธานคณะผูบ้ ริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
ในฐานะผู้แทนกลุ่ม CPH   
รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อ
สนั บ สนุ น โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3
สนามบิ น ระหว่ า งส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
โดย นายคณิ ศ แสงสุ พ รรณ เลขาธิ ก ารคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ลกพอ.), ร.ฟ.ท. โดย นายวรวุฒิ มาลา และบริษทั
รถไฟความเร็ ว สู ง สายตะวั น ออกเชื่ อ มสาม
สนามบิน จ�ำกัด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้
บริ ห ารเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ในฐานะผู ้ แ ทน
กลุ่ม CPH  กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ที่ได้มีโอกาสร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีอายุสัญญาถึง 50
ปี ซึง่ กลุม่ ซีพไี ด้เตรียมการก่อนการประมูลโครงการ

ไม่ต�่ำกว่า 2 ปี และรวบรวมรายละเอียดเพื่อยื่นข้อ
เสนอกว่า 11 เดือน โดยหลังการลงนามจะเร่งเข้าไป
บริหารจัดการบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวัน
ออกเชื่อมสามสนามบินฯ เพื่อด�ำเนินการลงพื้นที่
ส�ำรวจออกแบบ เจรจากับผู้รับเหมาก่อสร้าง และ
ซัปพลายเออร์ตา่ ง ๆ รวมถึงจัดท�ำแผนก่อสร้างและ
เดินหน้าทันที คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน 12
เดือน จากกรอบเวลาก�ำหนดไว้ 24 เดือน
“นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งส�ำคัญของไทยที่
ภาคเอกชนได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแบบ
PPP กับภาครัฐ ผลักดันให้เกิดโครงการก่อสร้าง
เมกะโปรเจกต์ระดับนานาชาตินขี้ นึ้ มาได้สำ� เร็จ โดย
ต้องขอบคุณพันธมิตรทีเ่ ป็นกิจการร่วมค้า คือ ไชน่า
เรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น ลิมิเต็ด, บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BEM, บริษทั
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
อาทิ ธนาคารเพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ญีป่ นุ่ (JBIC) และธนาคารเพือ่ การพัฒนาสาธารณรัฐ
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นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
ผู้แทนกลุ่ม CPH

ประชาชนจี น (CDB) รวมทั้ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
เอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศไทย 3 ประเทศ คือ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประเทศญี่ ปุ ่ น และ
ประเทศอิ ต าลี ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นความร่วมมือระดับโลกที่จะ
พลิกโฉมหน้าประเทศไทย”
ทั้งนี้ นายศุภชัย ยอมรับว่า ในการก่อสร้าง
โครงการพบว่า ช่วงดอนเมือง-พญาไท ก่อสร้างยากทีส่ ดุ
เนือ่ งจากจะต้องรือ้ ถอนโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ในแนว
เส้นทาง และช่วงสนามบินสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ซึ่ง
มีระยะทางค่อนข้างไกล ถือว่ามีความท้ายทีแ่ ตกต่าง
กันจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย แต่จะเดิน
หน้าอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
5 ปี หรือสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2566
ตามเป้าหมาย
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หลังจากนี้ จะเสนอคณะกรรมการบริหาร
โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น
พิจารณาแผนการก่อสร้างบริเวณสถานีมักกะสัน
และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วงเงินลงทุน 1.4
แสนล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 140 ไร่ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงของ 3 สนามบิน และรองรับ                 
ผูใ้ ช้บริการต่าง ๆ ทัง้ นักท่องเทีย่ ว และนักธุรกิจ โดย
เฉพาะนักธุรกิจที่มีการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้นอาจมีการพัฒนา
โรงแรม รวมทั้งศูนย์วิจัยการพัฒนาด้านรถไฟใน
อนาคตด้วย โดยมีผู้แสดงความสนใจจ�ำนวนมาก
และบริษัทยังเปิดกว้างรับพันธมิตรใหม่ทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับต่างประเทศ
เพื่อให้เข้ามาร่วมลงทุน แต่จะต้องหารือกับ ร.ฟ.ท.
อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
“ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม ซี พี ถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท รถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินฯ
อยู่ 70% และพร้อมลดการถือหุ้นลงมาอย่างน้อย
ที่ 40% เพือ่ เปิดทางให้ผสู้ นใจเข้ามาร่วมทุนเพิม่ เติม
แต่ในช่วงของการก่อสร้างอยากให้กลุม่ ซีพถี อื หุน้ ไม่
ต�่ำกว่า 51% เพื่อให้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจที่

เด็ดขาดและท�ำให้การเดินหน้าโครงการคล่องตัว
มากขี้ น ส่ ว นการเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ที่ เ ป็ น
เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อให้ได้เงินลงทุนเข้ามา
ในช่วงทีม่ กี ารก่อสร้างจนครบ 2.2 แสนล้านบาท ใน
ช่วง 6 ปี”
          ด้าน นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (ลกพอ.) กล่าวว่า การส่งมอบพื้นที่ให้กลุ่มซี
พีในช่วงแอร์พอร์ตลิงก์จะด�ำเนินการได้ทันที และ
ช่วงสนามบินสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 170
กิโลเมตร ก�ำหนดเวลาส่งมอบไม่เกิน 2 ปี แต่จะ
เร่งรัดให้เสร็จภายใน 1 ปี 3 เดือน ส่วนช่วงสถานี
พญาไท-สนามบินดอนเมือง มีโครงสร้างพื้นฐาน
ใต้ดินจ�ำนวนมาก อาทิ สายไฟ และท่อต่าง ๆ จึง
ต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้
เสร็จและส่งมอบพื้นที่ไม่เกิน 4 ปี แต่จะเร่งท�ำให้
เสร็จภายใน 2 ปี 3 เดือน โดยจะตัง้ คณะท�ำงานร่วม
กันหลายฝ่ายเพื่อให้
การส่งมอบพื้นที่
เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำ�หนด
“ก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดเตือนว่าโครงการ
จะมีความล่าช้า เพราะปัญหาการส่งมอบพื้นที่
ท�ำให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กพอ.) ดึงเรื่องนี้มาท�ำเองและหารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ตัง้ คณะท�ำงานขึน้ มาเร่งรัด
เรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ ซึง่ เชือ่ ว่าจะไม่ทำ� ให้โครงการล่าช้า
ไปกว่านี้ และนอกจากนี้ การทีเ่ ป็นโครงการร่วมทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนจึงต้องแบกรับความเสีย่ งร่วม

Contractors’ Times | January-February 2020

กัน ท�ำให้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน”
ส่ ว นการผลั ก ดั น โครงการร่ ว มลงทุ น กั บ
โครงการขนาดใหญ่ ใ น EEC เข้ า ระดมทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นายคณิศ
กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งทีมเข้ามาศึกษา
ความพร้อมของแต่ละโครงการต่าง ๆ ว่าจะสามารถ
เข้าตลาดได้เมื่อใด ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
โครงการเหล่านีม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะสร้างผลตอบแทนให้
แก่ผลู้ งทุนได้ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3
สนามบิน ทางเอกชนจะต้องหารือกับ ร.ฟ.ท. ต่อไป
ส่วนประเด็นการจ่ายเงินร่วมลงทุนกับเอกชนนั้น
ภาครั ฐ จะทยอยจ่ า ยให้ ห ลั ง จากที่ ก ารก่ อ สร้ า ง
ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะช่ ว ง ไม่ ใช่ ใ ห้ ก าร
ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจึงจะจ่ายเงินคราวเดียว
       ขณะที่ นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการ
ร.ฟ.ท. กล่าวว่า การลงนามสัญญาครัง้ นี้ ถือเป็นอีก
ก้าวส�ำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างรัดกุมของ
กพอ. และนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ผลักดัน
โครงการรถไฟความเร็วสูงในรูปแบบ PPP ซึ่งมี
มูลค่าสูงถึง 224,544 ล้านบาท ส่วนการเคลือ่ นย้าย
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้
เอกชนด�ำเนินโครงการจะต้องร่วมมือกับทุกหน่วย
งานอย่างใกล้ชิด โดยช่วงสถานีพญาไท-สนามบิน
ดอนเมือง มีความยากมากทีส่ ดุ แต่มนั่ ใจว่าจะทยอย
ส่ ง มอบพื้ น ที่ ไ ด้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ก่อสร้างโครงการ
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ทัง้ นี้ หลังการเซ็นสัญญาแล้ว จะต้องเริม่ งาน
ออกแบบก่อสร้างโครงการ ซึง่ กลุม่ CPH ต้องส่งผูร้ บั
เหมาก่อสร้างมาหารือกับ ร.ฟ.ท. ในฐานะเจ้าของ
โครงการ เพื่อร่างแบบก่อสร้างและท�ำแผนส่งมอบ
พืน้ ทีใ่ ห้เสร็จภายใน 3 เดือน โดยคาดว่าภายในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้ จะสามารถเข้า
พืน้ ทีส่ ำ� รวจการเวนคืนทีด่ นิ ตาม พ.ร.ฎ.เวนคืน และ
ส� ำ รวจผู ้ บุ ก รุ ก /สั ญ ญาเช่ า รวมถึ ง แผนรื้ อ ย้ า ย
สาธารณูปโภคร่วมกับ 8 หน่วยงาน เพือ่ ส่งมอบพืน้ ที่
ก่อสร้างให้เสร็จภายใน 2 ปี
เมื่อเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2566 จะท�ำให้
เกิดการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) สร้าง
ความเจริญสู่ชุมชน เกิดการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการค้าขายเพิ่มขึ้น
และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000
ล้ า นบาท ถื อ เป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในการยกระดั บ
เศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ขณะ
เดียวกันนอกเหนือจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้
พุ่งทะยานแล้ว ยังกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิดการจ้างงานใน
ช่วงก่อสร้าง 16,000 อัตรา และการจ้างงานในธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งมากกว่า 100,000 อัตรา ใน 5 ปีขา้ งหน้า
ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานใน
โครงการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและล�้ำสมัยอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่มีทักษะความ
ช�ำนาญและมีความเชี่ยวชาญสูงต่อไป
โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมโยงสนามบินส�ำคัญ
ของประเทศ เริ่มต้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง วิ่ง
ตรงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ ผ่านสถานีมักกะสัน
เลี้ยวเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าต่อไป
ตามแนวทางรถไฟสายตะวั น ออก ผ่ า นแม่ น�้ ำ
บางปะกงเข้าสูส่ ถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานี
ศรีราชา สถานีพัทยา และเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภา
เป็นสถานีสดุ ท้าย จ�ำนวน สถานี ระยะทางรวม 220
กิโลเมตร ขบวนรถสามารถท�ำความเร็วสูงสุดได้ถึง
250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

การลงนามสัญญาครัง้ นี้ ถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญ
ของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ภายใต้
การก�ำกับดูแลของ สกพอ. และนับเป็นครัง้ แรกของ
รัฐบาลทีไ่ ด้ผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงในรูป
แบบ PPP ที่มีมูลค่าสูงถึง 224,544 ล้านบาท โดย
ถือเป็นโครงการ PPP ที่โปร่งใส ผ่านกระบวนการ
คัดสรรอย่างเข้มข้น รัดกุม และเป็นไปตามหลักการ
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก� ำ หนด โดยที่ ป ระเทศไทยได้
ประโยชน์สูงสุด จากข้อตกลงสัญญาสัมปทาน โดย
มี ก รอบวงเงิ น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) อนุ มั ติ
119,425 ล้านบาท ปรากฏว่ากลุม่ เอกชนเสนอกรอบ
วงเงินที่รัฐร่วมลงทุน 117,226 ล้านบาท ส่งผลให้
รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 2,200 ล้านบาท เท่านั้นยัง
ไม่พอภายใต้สัญญาร่วมลงทุน 50 ปี ทรัพย์สิน
ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

อนาคต BIM
สำ �หรับงานก่อสร า้ งประเทศไทย
s p ec i al RE P ORT

กระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทถ
ี่ าโถมเข้าสูโ่ ลกธุรกิจในปัจจุบน
ั
ไม่เพียงทำ�ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเร่งปรับตัว นำ�เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ�เนิ น งาน เดิ น หน้ า สู ่ ก ารเป็ น
“อุตสาหกรรมก่อสร้างดิจิทัล” (Digital Construction)
รับมือกับการเปลีย
่ นแปลงในโลกธุรกิจ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ น
ุ แรง
มากขึ้นทุกขณะ

BIM เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นโลกการ
ก่อสร้าง
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส�ำคัญต่อการขับ
เคลื่อนประเทศ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศปีละกว่า 1.2 ล้านล้านบาท
การมุง่ สูก่ ารเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างดิจทิ ลั จึงเป็น
แนวทางในการยกระดั บ ภาพรวมของธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งในทุ ก ภาคส่ ว นได้ อ ย่ า งมี
ศักยภาพ ซึ่งทุกวันนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึง
วิ ศ วกร สถาปนิ ก และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ริ่ ม น� ำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กันอย่างเป็นรูปธรรม
กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เรียกว่า BIM
(Building Information Modeling)
BIM คือ เทคโนโลยีใหม่ทไี่ ด้รบั การพัฒนาขึน้
เพื่อรองรับกระบวนการท�ำงานต่าง ๆ ของธุรกิจ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีกระบวนการครอบคลุม
ตั้งแต่การวางแนวคิดของโครงการ การวิเคราะห์
การออกแบบแนวคิดโครงการ การออกแบบอาคาร
หรือโครงสร้างด้วยแบบจ�ำลอง 3 มิติ โดย BIM
สามารถสร้างแบบจ�ำลองเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์
และท�ำการค�ำนวณโครงสร้าง ระบุขนาด สเปก
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จ�ำนวนวัสดุ ตลอดจนท�ำการประมาณราคาได้อย่าง
ครบถ้ ว น ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น งานโครงสร้ า ง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ ของอาคาร
ไม่เพียงเท่านี้ BIM ยังเป็นระบบที่สามารถ
สร้างแบบจ�ำลองเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ ท�ำให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นส่วนประกอบทุกส่วนตรง
กัน โดย BIM จะสร้างเป็นโมเดล 3 มิติขึ้นมาพร้อม
กับข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Information) เช่น
รายละเอียดวัสดุ เพื่อค�ำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบก่อสร้างและค�ำนวณ
พลังงานที่จะใช้ในอาคาร สร้างแบบจ�ำลอง หรือ
Digital Prototype Model ที่เสมือนจริง เป็นการ
เปลี่ ย นจากการสร้ า งแบบบนกระดาษมาสู ่
เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบน
Cloud ท�ำให้สามารถท�ำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ก่อสร้าง
ประโยชน์ของการน�ำเทคโนโลยี BIM เข้ามา
ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง นอกเหนื อ จากจะท� ำ ให้ ทั้ ง                      
ผู้ออกแบบ ผู้ร่วมงานลูกค้า สื่อสารได้เข้าใจกันง่าย
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ขึ้น เพราะเห็นเป็น 3 มิติแบบชัดเจน ลดเวลาด้าน
เขียนแบบไปได้ไม่ต�่ำกว่า 30% ท�ำให้โครงการ
ก่อสร้างเสร็จเร็วกว่าเดิม เนือ่ งจากสามารถลดความ
ผิดพลาดงานแก้แบบ ลดข้อผิดพลาดและเวลาใน
การสรุปปริมาณ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ก่อสร้างผิดแบบ
นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ออกแบบและการก่อสร้างพัฒนาโครงการแล้ว ยัง
ช่วยลดการสูญเสียจากการก่อสร้างได้ประมาณ
20% เมือ่ เปรียบเทียบกับการต้นทุนในการก่อสร้าง
จากระบบ 2D ที่ใช้ในปัจจุบัน และช่วยท�ำให้การ
วางแผนในการพั ฒ นาโครงการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ของเมืองในรูปแบบดิจทิ ลั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้กบั การ
วิเคราะห์และการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนีใ้ นยุคดิสรัปชัน่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
วิศวกร และสถาปนิกจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
กับความเปลี่ยนแปลง เช่น การน�ำ BIM มาประยุกต์ใช้
การน�ำ AI มาเป็นใช้เทคโนโลยีพื้นฐานต่อยอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ในการด�ำเนินโครงการก่อสร้าง การประหยัดก�ำลัง
คนเพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ประหยัดเวลา
และพลังงาน การเลือกใช้วสั ดุกอ่ สร้างและกระบวนการ
ก่อสร้างที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การบริหารจัดการที่แม่นย�ำและโปร่งใส

BIM ออกแบบก่อสร้างครบวงจร
กระบวนการ BIM ทีด่ ำ� เนินการตัง้ แต่ขนั้ ตอน
การออกแบบจ�ำลองอาคาร 3 มิติ การทดสอบ การ
ควบคุมงานก่อสร้าง จนกระทั่งถึงการบ�ำรุงรักษา
หลังสร้างเสร็จ สามารถส่งโครงสร้างพื้นฐานในรูป
แบบของ BIM ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการ
เมืองแบบ Smart City ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีข้อมูล

มูลค่าลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มีการเติบโตต่อเนื่อง
ในอนาคตเทคโนโลยี BIM จะเข้ า มา
เปลี่ ย นแปลงธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งมากยิ่ ง ขึ้ น ท� ำ ให้
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งของไทยต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานออกแบบ
รองรับเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปฏิรูป
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หรือปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยโฉมใหม่ทั้ง
ระบบ เพือ่ สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ทกุ รูปแบบ
อี ก ทั้ ง ยั ง ท� ำ ให้ อ งค์ ก รเติ บโตก้าวทันกระแสการ
พัฒนาของโลก
ปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 มูลค่าการ
ลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจประมาณ 5 -7% และ 7.5 - 9.5%
ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นผลจากการเร่งลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนก่อสร้างภาค
เอกชนที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามความเชื่อมั่น
ที่เพิ่มขึ้น
ไทยใช้ BIM แล้ว
แต่ยังไม่มีมาตรฐาน BIM Standard
ที่ ผ ่ า นมาในประเทศไทยมีบ ริษัทรับ เหมา
ก่อสร้าง มีผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและ
เอกชนหลายรายได้นำ� เทคโนโลยีระบบ BIM เข้ามา
ใช้ในงานก่อสร้างแล้ว เช่น บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทีก่ ำ� หนดให้ผปู้ ระมูลสนามบิน
ให้ BIM ในการเสนอประมูล สถานีโครงการรถไฟฟ้า

สายสี ช มพู แ ละสายสี ส ้ ม ของการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด
(มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่น ของซีพี ออลล์ เป็นต้น
ทว่าการน�ำ BIM มาใช้ในการด�ำเนินโครงการ
ต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น ยั ง เป็ น การใช้ ง านที่ ยั ง ไม่ มี
มาตรฐาน เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐาน
BIM Standard เช่นดังประเทศอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อ
ขับเคลือ่ นให้การน�ำเทคโนโลยี BIM ในประเทศไทย
มาใช้อย่างถูกต้อง องค์กรวิชาชีพด้านการก่อสร้าง
ซึ่งประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สภาวิศวกร และสภา
สถาปนิก ร่วมกับสมาคมและเครือข่ายอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง สร้างมาตรฐาน BIM Standard ส�ำหรับ
ประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานการท�ำงานของ BIM ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และภาคอสังหาริมทรัพย์ ให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสากล
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ตั้ง TBIM ส่งเสริมการใช้ BIM
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ล่าสุดได้มีการเปิดตัว “สมาคมแบบจ�ำลอง
สารสนเทศอาคาร (Thai Building Information
Modeling Association : TBIM) ขึน้ ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยคณะกรรมการที่ ม าจากหลากหลายสาขา
วิชาชีพและหลากหลายองค์กร เช่น สถาปนิกและ
วิศวกรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชนที่มีความสนใจ BIM
การที่ประเทศไทยมี BIM Standard จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ น การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึง่ เป็นอีกหนึง่ เครือ่ งยนต์
ที่สร้างรายได้แก่ประเทศ โดยการเป็นมาตรฐาน
กลางทั้งทางด้านโปรแกรม และผู้ใช้งาน รวมถึง
แนวทางการเลือกใช้งาน BIM สามารถส่งต่อข้อมูล
ข้ามประเทศได้อย่างสอดคล้องกันกับมาตรฐานของ
นานาประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งความ
ก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ใ นการก่ อ สร้ า งและ
สถาปัตยกรรม ท�ำให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้าง วิศวกร และ
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สถาปนิก ตลอดจนบุคลากรในวิชาชีพได้มโี อกาสใน
การพัฒนาเรียนรูแ้ ละก้าวทันโลก เป็นการยกระดับ
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
นวั ต กรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ นอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง และส่งเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ถูกต้องแม่นย�ำและโปร่งใส
ด้วยธรรมาภิบาล
คาดมาตรฐาน BIM ของไทย
คลอดในปี พ.ศ. 2563
ส�ำหรับการจัดท�ำมาตรฐาน BIM Standard
ในประเทศไทยตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา TBIM ได้
ท� ำ การศึ ก ษาและวิ จั ย พั ฒ นาแนวทางการใช้
เทคโนโลยี BIM จ�ำนวน 2 เล่ม ด้วยความร่วมมือ
จากองค์ ก รในประเทศและนานาประเทศ อาทิ
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม โดย BIM
Standard จะเป็นมาตรฐานกลางที่สามารถใช้
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ต่างองค์กรและต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถด�ำเนิน
การให้แล้วเสร็จได้ภายในปี พ.ศ. 2563

อาจกล่าวได้วา่ BIM จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
จะมาเปลี่ยนวิธีการท�ำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
วิศวกร สถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับ
เมื่อครั้งที่ AutoCAD เข้ามา แล้วท�ำให้การเขียน
แบบเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แทน ทว่า
ต้องไม่ลืมว่า BIM นั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วย
ให้กระบวนการท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ผู้รับเหมาที่จะก้าวข้ามโลกธุรกิจท่ามกลางภาวะ                
Technology Disruption นั้นไม่ใช่เพียงแค่น�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ หากยังต้องรู้จักใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
ที่มา :
• https://bit.ly/2r8nTws
• https://bit.ly/33zmwVn
• https://bit.ly/2P2RMqw
• https://bit.ly/33EVWKp
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คุณสมบัติของเทคโนโลยี BIM
• มีค�ำสั่งสร้างโมเดลอาคารเป็น
สามมิติ เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง เสา คาน
บันได หลังคา และส่วนประกอบอื่น ๆ ของ
อาคาร
• สามารถสร้างแบบแปลน รูปด้าน
รูปตัดได้โดยอัตโนมัติ การปรับแก้ไขที่ใดที่
หนึ่งในสามมิติจะมีผลต่อแบบทุกหน้าโดย
อัตโนมัติ ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งแก้ไขแบบทีละแผ่น
• สร้างงานน�ำเสนอแบบภาพเสมือน
จริง หรือภาพยนตร์ได้
• ท�ำการศึกษาผลของแสงอาทิตย์
กระท�ำต่อตัวอาคารได้
• สรุปปริมาณ จ�ำนวน และพื้นที่
ต่าง ๆ ของตัวอาคารได้ เช่น พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ผนัง จ�ำนวน ประตู หน้าต่าง ปริมาตร
คาน ฯลฯ ได้
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

เลาะรัว้ เมียนมา

ส่องแนวโน ม้ การเติบโตอุตสาหกรรมก่อสร า้ ง
s p ec i al RE P ORT
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
“เมียนมา” คือ หนึ่งในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีการเติบโตแบบก้าว
กระโดด เศรษฐกิจภายในประเทศมีการเติบโตกว่า 6% จากการขับ
เคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจด้านการลงทุนที่เปิดกว้าง ประกอบกับภาวะ
เงินเฟ้อต�่ำ และยังมีประชากรในวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง ปัจจุบัน
เมียนมาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนในธุรกิจ
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

เป็นกลุ่ม Expat หรือนักลงทุนที่เข้ามาท�ำงานใน
เมียนมา ส่วนคอนโดมิเนียมในกรุงย่างกุง้ นัน้ พบว่า
ในปี ที่ ผ ่ า นมามี ป ริ ม าณคอนโดมิ เ นี ย มทั้ ง หมด
ประมาณ 6,673 ยูนิต ขณะที่ตัวเลขของโครงการที่
ยังมีความต้องการเพิ่มเติมระหว่างปีกลับมีมากถึง
1,765 ยูนิต และสามารถเปิดขายใหม่ได้เพียง 491
ยูนิตเท่านั้น  
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ภาพโดย Ye NAing Oo จาก Pixabay

ภาพโดย Gordon Johnsonจาก Pixabay

เศรษฐกิจเมียนมาพัฒนาต่อเนื่อง
อสังหาฯ โตกว่า 7% ต่อปี
ข้อมูลจากคอลลิเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    
เมี ย นมาระบุ ว ่ า ประเทศเมี ย นมามี ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ที่ ดี โดยเฉพาะธุ ร กิ จ การผลิ ต และ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตกว่า 7% ต่อ
ปี และคาดว่าธุรกิจจะยังเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้นถึง
10% ในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นมูลค่ากว่า 13.5  พัน
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอาคาร
ส�ำนักงานให้เช่าในกรุงย่างกุ้งมีประมาณ 356,089
ตารางเมตร ซึง่ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้อาคารส�ำนักงานให้เช่า
ในเมียนมาขาดแคลน ส่งผลให้ค่าเช่าโดยเฉลี่ยของ
อาคารส�ำนักงานชั้นน�ำในกรุงย่างกุ้งมีอัตราสูงมาก
ขึ้น ประมาณ 41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางเมตร  
ขณะเดี ย วกั น ปริ ม าคอนโดมิเนียม และ                     
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในกรุงย่างกุ้งยังมีจ�ำนวนน้อย
ไม่สามารถรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นได้ ท�ำให้
อัตราราคาซื้อและเช่าสูงมาก โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ของเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์อยู่ที่ 3,500 - 4,500
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่ก็จะ
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ภาพโดย Niels Steeman จาก Pixabay

กระทรวงเมียนมาชงแผน
สร้างที่อยู่อาศัยราคาต�่ำ 1 ล้านยูนิต
ภายในปี ปี พ.ศ. 2574
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับข้อมูล
การลงทุนของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมา ยิ่งสะท้อน
ให้ เ ห็ น ว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นเมี ย นมาเป็ น ภาค
เศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
สู ง มากกว่ า 90% โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การลงทุ น
โดยตรงจากต่างประเทศ แต่นักลงทุนชาวเมียนมา
ก็มีแนวโน้มในการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ทั้งนี้ กระทรวงการก่อสร้างของเมียนมา ยัง
มีแผนที่จะด�ำเนินการก่อสร้างอะพาร์ตเมนต์และ
บ้านราคาต�่ำให้กับประชาชนมากกว่า 1 ล้านยูนิต
ภายในปี พ.ศ. 2574 อีกด้วย ซึ่งจ�ำนวนที่อยู่อาศัย
ทีก่ อ่ สร้างเสร็จในแต่ละปี ก็ยงั ไม่สามารถรองรับกับ
อุปสงค์ที่มากกว่าอุปทานที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก
เฉพาะในกรุงย่างกุ้งนั้นมีจ�ำนวนประชากรย้ายถิ่น
เข้ามามากถึง 300,000 คนต่อปี ยิ่งตอกย�้ำว่า
อุตสาหกรรมก่อสร้างของเมียนมายังมีศกั ยภาพการ
เติบโตทีส่ งู มากจากการขยายตัวของความเป็นเมือง
  
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชีอ
้ ุตสาหกรรม
เมียนมายังเติบโตได้อีกมาก
เช่นเดียวกันกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า
อุตสาหกรรมก่อสร้างในเมียนมายังคงเติบโตได้อีก
มาก และยังมีชอ่ งว่างทางธุรกิจให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้าง
ชาวไทยเข้าสู่ตลาดได้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของ  

75
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Business Monitor International Research
(BMI Research) ที่ได้ประมาณการณ์ว่ามูลค่าของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างของเมียนมาจะเพิม่ สูงขึน้ จาก
2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2554 เป็น
9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563   
จากรายงานของ New Crossroads Asia
พบว่า มูลค่าของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคิดเป็น
สัดส่วนสูงที่สุดของมูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
เมียนมาประมาณ 50.3% รองลงมา ได้แก่ การ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างเชิง
อุตสาหกรรม ตามล�ำดับ โดยมีการประมาณการณ์
CAGR (Compound Annual Growth Rate) ซึ่ง
เป็นการวัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย
เฉลี่ยต่อปี
ส่วนการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และการก่อสร้าง
เชิงสถาบันมีสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถึงแม้การ
ก่อสร้างที่อ ยู่อาศัยจะมีสัดส่วนที่ล ดลงจากการ
เติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเมียนมาให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาแต่ก็ยังเป็นภาคที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดและ มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดว่าในปี พ.ศ. 2559-2563 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะมีอตั ราการเติบโตอยูร่ ะหว่าง 16-19%
และมีมูลค่าประมาณ 3.7-4.2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563

เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี
เมียนมามุ่งระดมทุนจากต่างชาติ
ส�ำหรับโอกาสของนักธุรกิจไทยในการเข้า
ลงทุ น เมี ย นมา หากพิ จ ารณาจากแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปีข้างหน้า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554-2574 จะพบว่าให้รัฐบาลเมียนมาให้
ความส�ำคัญต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึง
การระดมการลงทุนจากต่างชาติส�ำหรับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมเมี ย นมาที่ มี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ คนในประเทศ
ให้กินดีอยู่ดีแบบยั่งยืน
อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลเมียนมาได้เปิดให้นัก
ลงทุนต่างชาติได้เข้าร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบการเงินและการ
ธนาคารของเมี ย นมา (e-Banking Project)
โครงการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก
และโครงการพัฒนาระบบธุรกิจค้าส่งและค้าดิจทิ ลั
โดยผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถเข้ า มาแสวงหา
ประโยชน์ด้านการค้าและขยายฐานการผลิตมายัง
เมียนมาได้
ทัง้ นี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟ
ดีไอ) ในเมียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 –
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า คณะกรรมการการ
ลงทุนแห่งเมียนมาได้อนุมตั กิ ารลงทุนคิดเป็นมูลค่า
เกือบ 2,500 ล้านดอลลาร์ โดยมีสิงคโปร์เข้ามา
ลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 1 มูลค่าราว 1,600 ล้าน
ดอลลาร์ รองลงมาคือประเทศจีนและฮ่องกง ขณะ
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ที่ประเทศไทยเข้าไปลงทุนเป็นอันดับ 4 ในเมียนมา
มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 118.6 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ โครงการเมืองอัจฉริยะย่างกุ้ง
หรือ “ย่างกุง้ สมาร์ตซิต”ี้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในแผนพัฒนา
ประเทศที่รัฐบาลเมียนมาได้เร่งผลักดันโครงการให้
เริม่ ด�ำเนินการ เพือ่ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในเมียนมา
ทีก่ า้ วล�ำ้ สมัย และเชือ่ มต่อกับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ
26 แห่งในอาเซียน ยังเปิดกว้างให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ชาวไทย ในฐานะประเทศเพือ่ นบ้านทีใ่ กล้ชดิ เพือ่ เข้ามา
ลงทุนในประเภทธุรกิจที่เมียนมาต้องการ ได้แก่
ธุรกิจโรงแรม ท่องเทีย่ ว ระบบขนส่งมวลชน โลจิสติกส์
และขยายฐานรองรับอุตสาหกรรมที่อยู่ชานเมือง
ย่างกุ้ง รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ระยะ 10 ปีข้างหน้า

2019) ในด้านหลัก คือ การเริ่มต้นธุรกิจ การขอ
อนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น การได้ สิ น เชื่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ ล งทุ น                  
การช�ำระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การแก้
ปั ญ หาการล้ ม ละลาย การบั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตาม
สัญญาพบว่าเมียนมาอยู่ในล�ำดับที่ 171 จาก 190
ประเทศทัว่ โลก และเมียนมามีเป้าหมายขึน้ สูอ่ นั ดับ
ที่ 100 ภายในปี พ.ศ. 2563 - 2564 และสู่อันดับ
ที่ 40 ภายในปี พ.ศ. 2578 - 2579 สะท้อนได้ว่า
เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย
จะเห็นได้ว่า เมียนมายังมีศักยภาพด้านการ
ค้าและการลงทุนอย่างมาก เนื่องจากมีที่ต้ังเชิง
ยุทธศาสตร์อยูร่ ะหว่างตลาดส�ำคัญของประเทศจีน
และประเทศอินเดิย มีประชากรในวัยท�ำงานจ�ำนวน
มาก ทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในระดับ
ภูมภิ าคและระหว่างภูมภิ าค ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 หรือ Belt and
Road Initiative (BRI) ซึง่ ประเทศไทยและเมียนมา
เป็ น หุ ้ น ส่ ว นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ โ ดยธรรมชาติ โดย
รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุน
กับเมียนมาเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

โอกาสและศักยภาพ
การลงทุนในเมียนมายังหอมหวน
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าในเมียนมามี
โอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับ
กลางหลายประเภท โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและ
อาคารส�ำนักงานที่ยังมีความต้องการสูงตามการ
พัฒนาประเทศที่ก�ำลังเดินหน้า เป็นโอกาสส�ำคัญ
ของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนพัฒนาธุรกิจใน ประเทศไทยลงทุนเป็นอันดับ 4 ในเมียนมา
ปั จ จุ บั น ภาพรวมมู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า ง
เมียนมา และขยายตลาดน�ำสินค้าไปเปิดตลาดใหม่  
ทั้งนี้ จากการจัดอันดับของธนาคารโลกด้าน ประเทศไทย และเมี ย นมาร์ ช่ ว งมกราคม ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ น
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3,188.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.43 %
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศไทยส่ง
ออกไปยังเมียนมาคิดเป็นมูลค่า 1,888.32 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯและน�ำเข้าสินค้าจากเมียนมาเป็น
มูลค่า 1,300.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าไทยที่ส่งออกไปเมียนมา ได้แก่ น�้ำมัน
ส� ำ เร็ จ รู ป เครื่ อ งดื่ ม เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล รถยนต์ ข้าวสาลี เป็นต้น
ส่วนสินค้าไทยที่น�ำเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่
โลหะ เนื้อสัตว์ส�ำหรับบริโภค ผลิตภัณฑ์จากพืชผัก
ผลไม้ เป็นต้น
ด้านการลงทุน คณะกรรมการการลงทุนแห่ง
เมียนมาได้อนุมตั กิ ารลงทุนคิดเป็นมูลค่า 2,499.413
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสิงคโปร์ มีการลงทุนสูงสุด
เป็นอันดับที่ 1 มูลค่า 1,600.053 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมา คือ ประเทศจีนและฮ่องกง ขณะ
ที่ประเทศไทยมีการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 4 มูลค่า
การลงทุน 118.634 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
จับสัญญาณราคาวัสดุกอ
่ สร้างเมียนมา
และแนวโน้มการประมาณราคาก่อสร้าง
ปัจจัยที่ผู้รับเหมาจะต้องค�ำนึงถึงนอกเหนือ
จากภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมียนมา ก็คือ เรื่องของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง (Cost of Materials) ซึ่งถือเป็น
หัวใจส�ำคัญในการประเมินต้นทุนในการด�ำเนินงาน
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ก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนใหญ่นําเข้ามาจากประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม ทราย ซีเมนต์ และหินจะสามารถหาได้จากในประเทศ  ส่วนราคา
เฉลีย่ ของการก่อสร้างอาคารในเมียนมาจะถือเป็นราคาเฉพาะโครงสร้างเท่านัน้
นัน่ หมายความว่า ราคาโดยเฉลีย่ เท่ากับ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต และ
Basic Finishing รวมทั้ง M&E มีราคาโดยเฉลี่ย ประมาณ 40-60 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต
ส�ำหรับแนวโน้มราคาและการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (Estimated
Construction Cost and Trends) พบว่า ราคาโครงสร้างสําหรับการก่อสร้าง
สําหรับอาคารที่อยู่อาศัยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ S$600 ถึง S$800 ต่อตารางเมตร
และจากการคาดการณ์เศรษฐกิจเมียนมาพบว่า ราคาโครงสร้างและโครงการ
ก่อสร้างจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

ตารางประมาณการราคาวัสดุ
Materials

Cost (US$)

Sand
Cement
Rebar
Aggregate

14 per 100 cubic ft.
5.8 per bag
730 per ton
70 per 100 cubic ft

Ready Mix Concrete (Including Pump)

Grade 15K 64,000 cubic meter
Grade 25K 67,000 cubic meter
Grade 30K 73,000 cubic meter

75 per cubic meter
79 per cubic meter
85.5 per cubic meter

*ราคาในตารางเปนเพียงราคาประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ
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เมียนมากระตุ้นการลงทุน
ผ่านสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
อีกหนึ่งเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้การลงทุนเข้าไปด�ำเนินธุรกิจก่อสร้างใน                                                
เมียนมายังมีความน่าสนใจ ก็คือ รัฐบาลเมียนมามีการประกาศใช้กฎหมายส่ง
เสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment
Law: FIL) โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ประเทศและดึงดูด
ให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพิม่ มากขึน้
โดยรัฐบาลเมียนมาได้ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่           
นักลงทุนต่างชาติมากมาย  โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านภาษี อาทิ
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Holiday) ในช่วง 3 ปีแรกนับจากปี
ที่เริ่มด�ำเนินการ
• ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้จากการน�ำผลก�ำไรกลับไปลงทุนใหม่
ภายในระยะเวลา 1 ปี
• ธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของผลก�ำไรที่ได้
จากการส่งออก
• ได้รบั สิทธิในการหักค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ออกจาก
การค�ำนวณรายได้พึงประเมิน
• ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีน�ำเข้าหรือภาษีท้องถิ่นอื่น ๆ (Internal
Taxes) หรือทั้ง 2 ประเภทที่เก็บจากการน�ำเข้าเครื่องจักรและส่วนประกอบ
อุปกรณ์เครื่องมือชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ
• ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีน�ำเข้าหรือภาษีท้องถิ่นอื่น ๆ หรือทั้ง 2
ประเภทที่เก็บจากการน�ำเข้าวัตถุดิบในช่วง 3 ปีแรกนับจากปีที่เริ่มด�ำเนินการ
นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมายังให้สิทธิชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของกิจการ
ภายใน Mingaladon Industrial Park (MIP) และอนุญาตให้ธุรกิจต่างชาติเช่า
ที่ดินใน MIP นานได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2591 โดยสามารถเช่าได้หลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าแบบ Full Time, Partial Team หรือเช่ารายปี
ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนธุรกิจที่แนะน�ำให้มาลงทุน เช่น การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่าเมียนมาจะเป็นอนาคตใหม่ของการลงทุนธุรกิจก่อสร้าง
ทีม่ คี วามน่าสนใจมากทีเดียว หากผูร้ บั เหมาก่อสร้างไทยมีความพร้อมและศึกษา
ข้อมูลก่อนการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เนือ่ งจากเมียนมายังคงมีการเติบโต
แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และนโยบายภาครัฐของเมียนมายังเปิดโอกาส
ให้นกั ลงทุนจากประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาลงทุน พร้อมสนับสนุนสิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุนหลายประการ ท�ำให้การลงทุนในเมียนมาจึงเป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ในการลงทุนต่างแดนที่น่าสนใจไม่น้อย

ภาพโดย Jack Lee จาก Pixabay

ที่มา :
https://bit.ly/35xyIHq
https://bit.ly/2DtnzM1
https://bit.ly/2sb3gAj

https://bit.ly/2DjEhxg
https://bit.ly/35BchkF
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การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
1 1. 6 พ.ย. 2562 ไทย-จีนเร่งรถไฟไฮสปีด
เคลียร์ปมสัญญาระบบราง นายหลี่ เค่อเฉียง
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้ง
ประชุมหารือเต็มคณะในโอกาสทีเ่ ยือนไทยอย่าง
เป็นทางการ โดยหลังการหารือมีการลงนาม
ความตกลง (MOU) 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ความร่วม
มือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ
และนวัตกรรม 3.บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย
(ที่มา: shorturl.at/dBT34)
2 10 พ.ย. 2562 ‘ประยุทธ์’ ลุย ครม.
สัญจร ฟื้นแผนเชื่อมทวาย-อีอีซี การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่าง
เป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งแรกของรัฐบาล
“ประยุ ท ธ์ 2 ” ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ขึ้ น ที่
จ.กาญจนบุรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและ ครม.ได้ลงพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 จังหวัดได้แก่
ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวัน
ที่ 11-12 พ.ย.62 นอกจากนี้ สศช. ได้เสนอกรอบ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคกลางตอนล่ า ง 1 ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงและเชือ่ มต่อกันโดยเฉพาะ
ประเด็นการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งและ
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระจายความเจริญและ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย
สนับสนุนให้มีการเปิดประตูการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย พื้นที่ภาคกลางและเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) (ที่มา: shorturl.at/gCMP0)

3 18 พ.ย. 2562 อีอีซีเคาะ 490 ล้าน เปิด
หน้างานไฮสปีดเร่ง “ซี.พี.” ออกแบบ
เสร็จ ม.ค.63 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2562 รับทราบ
การท� ำ งานของคณะท� ำ งานส่ ง มอบพื้ น ที่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
(ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ระยะทาง
220 กม. วงเงิน 224,544 ล้านบาท
โดยคณะท� ำ งานได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 13
พ.ย.ที่ผ่านมา พิจารณาแผนเร่งรัดการส่งมอบ
พื้นที่และรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใน 3 ช่วง
ส�ำคัญคือ 1.ช่วงพญาไท – สุวรรณภูมิ หรือระบบ
แอร์ พ อร์ ต เรลลิ้ ง ก์ เ ดิ ม ระยะทาง 28 กม.
สามารถส่ ง มอบได้ ทั น ที เมื่ อ บริ ษั ท รถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน
จ�ำกัด (กลุม่ ซี.พี.) เอกชนคูส่ ญ
ั ญาช�ำระค่าใช้สทิ ธิ์
10,671 ล้านบาท ภายใน 2 ปีนับแต่วันลงนาม
(ทีม่ า: https://www.prachachat.net/property/news-392570)
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4 27 พ.ย. 2562 ฉลุย! EIA 14 โครงการ
ไฮสปีดไทย-ญีป่ นุ่ เฟสสอง-รถไฟเชือ่ ม 3
สนามบินคืบ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ่
วั น ที่ 26 พ.ย. 2562 ที่ มี พล.อ.ประวิ ต ร                   
วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี มีมติรบั ทราบมติ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่
3/2562 (เพิม่ เติม) และครัง้ ที่ 4/2562 และเรือ่ ง
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่
5/2562 (ทส.) ประกอบด้ ว ย รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากที่
ประชุม กก.วล. ครัง้ ที่ 3/2562 (เพิม่ เติม) จ�ำนวน
5 โครงการ การประชุม กก.วล.ครั้งที่ 4/2562
จ�ำนวน 3 โครงการ และการประชุม กก.วล. ครัง้
ที่ 5/2562 จ�ำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14
โครงการ (ที่มา: https://www.prachachat.
net/property/news-395519)

1

3

2

4
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1 13 พ.ย. 2562 รอนายกตู่! ลุ้น 4 ธ.ค.
รถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งถึง “ม.เกษตร”
ปลายปีหน้านัง่ ยาวถึงคูคต นายสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
ลงพื้นที่ส�ำรวจความพร้อมการเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต-คูคต
จะเปิดเพิ่มอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24,
รัชโยธิน, เสนานิคม และม.เกตรศาสตร์ โดยนาย
สกลธีเปิดเผยว่า ขณะนี้ความคืบหน้าของเนื้อ
งานช่วง 4 สถานีอยู่ที่ 95% เหลือเพียงการเก็บ
รายละเอียด เช่น การท�ำความสะอาดสถานีและ
ท�ำความสะอาดราง เป็นต้น ในสัปดาห์หน้าจะ
เริ่มทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Virture 
Test) เพื่อทดสอบระบบเดินรถ คาดว่าจะ
เคลียร์เนื้องานทุกอย่างได้ทั้งหมดภายในวันที่ 4
ธ.ค. 62 (ที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-376407)

1

2 19 พ.ย. 2562 รัฐโหมสร้างรถไฟฟ้า 6
สาย ท�ำ  “กทม.” รถติดหนึบ ชง 12
มาตรการแก้ปัญหา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็น
ประธานการประชุ ม เร่ ง รั ด แก้ ไขปั ญ หาการ
จราจรจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่
กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหารกทม. ส�ำนักการโยธา
ส� ำ นั ก การจราจรและขนส่ ง ส� ำ นั ก เทศกิ จ                      
ผู้บริหารเขตและหัวหน้าฝ่ายโยธาในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล (บช.น.) กองบังคับการต�ำรวจ
จราจร (บก.จร.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
โดยส�ำนักการโยธา เสนอมาตรการแก้ไขปัญหา
การจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่
กทม. 12 ปัญหา (ที่มา: https://www.
prachachat.net/property/news393090)

2

79

การก่อสร้างรถไฟฟ้า
3 23 พ.ย.2562 รฟม. จ่อชงรถไฟฟ้าสาย
สีสม้ เข้า ครม. นายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ
ผู ้ ว ่ า การการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง
ประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า
ของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก
ช่ ว งบางขุ น นนท์ – ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง
ประเทศไทย รวมงานเดินรถไฟฟ้าทั้งเส้นทาง
บางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) โดยระบุวา่ ขณะ
นี้ รฟม.ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ทบทวนโครงการ
ทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งได้รับความ
เห็นจากกระทรวงการคลังถึงรูปแบบการลงทุน
แล้ว คาดว่าจะสามารถเสนอโครงการดังกล่าวให้
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ
ในวันที่ 26 พ.ย.62 (ที่มา: shorturl.at/
efxY0)

3
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โครงการก่อสร้างสนามบิน

เรื่องอื่นๆ

1 20 พ.ย. 2562 บอร์ด ทอท. ไฟเขียว
สร้าง ‘เทอร์มินอลด้านเหนือ’ 4.2 หมื่น
ล้าน รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.วันนี้ (20 พ.ย.62)
มีมติเห็นชอบผลการศึกษาผลกระทบและการรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ โครงการ
ก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ สนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยขัน้ ตอนหลังจากนี้ ทอท.จะเสนอ
เรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณา
หากกระทรวงฯ เห็ น ชอบก็ จ ะรายงานไปยั ง
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้าน
ทิศเหนือ มีวงเงินลงทุนอยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท
ทอท.ตั้งเป้าเปิดบริการปี 2566 – 2567 เพื่อแก้
ปั ญ หาแออั ด ซึ่ ง อาคารจะสามารถรองรั บ                      
ผูโ้ ดยสารได้เพิม่ อีก 40 ล้านคน จะท�ำให้ปี 2567
สนามบินสุวรรณภูมเิ พิม่ ขีดความสามารถรองรับ
ผูโ้ ดยสารได้ 82 ล้านคน (ทีม่ า: shorturl.at/
jsxEO)

1 28 พ.ย. 2562 รถไฟขานรับไจก้าเร่ง     
สมาร์ตซิตี้บางซื่อ ฟื้นประมูลโซน A 32
ไร่ กวักมือเรียกนักลงทุนต่างชาติ นายวรวุฒิ
มาลา รั ก ษาการผู ้ ว ่ า การการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ว่า หลังจากไม่มีเอกชนสนใจยื่นซอง
ประมูลพัฒนาเชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ
แปลง A เนื้อที่ 32 ไร่ ที่ ร.ฟ.ท.จะให้ลงทุนรูป
แบบ PPP net cost 30 ปี พัฒนาเป็นโครงการ
มิกซ์ยูส มูลค่า 11,721 ล้านบาท ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาว่าโครงการจะเดิน
หน้าเปิดประมูลใหม่ภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุนปี
2556 หรื อ พ.ร.บ.ร่ ว มทุ น ปี 2562 (ที่ ม า:
https://www.prachachat.net/property/news-395968)

มอเตอร์เวย์และโครงข่ายถนน
1 10 พ.ย. 2562 อัปเดต ความคืบหน้า
“มอเตอร์เวย์” ความหวังคนโคราช
ความคื บ หน้ า ของโครงการทางหลวงพิ เ ศษ
ระหว่ า งเมื อ งหมายเลข 6 สายบางปะอิ น นครราชสีมา หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข M6  หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “มอเตอร์เวย์
โคราช” ช่วงล�ำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการนี้ มี ร ะยะทางรวมประมาณ 196
กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางจ�ำนวน 9 แห่ง
ได้แก่ 1) ด่านบางปะอิน 2) ด่านวังน้อย 3) ด่าน
หินกอง 4) ด่านสระบุรี 5) ด่านแก่งคอย 6) ด่าน
มวกเหล็ก 7) ด่านปากช่อง 8) ด่านสีคิ้ว 9) ด่าน
ขามทะเลสอ
คาดว่า เร็วทีส่ ดุ เปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ
ในช่วงปี 2565 เบื้องต้นอัตราค่าใช้บริการยาน
พาหนะขนาดเล็กประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
ราคาเริ่มต้น 10 บาท รวมค่าใช้จ่ายตามระยะ
ทาง/กิโลเมตร 1.25 บาท หากเดินทางจากบาง
ประอินถึงโคราชเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 235
บาท แต่ยงั ไม่ถอื เป็นข้อยุติ (ทีม่ า: shorturl.
at/ekqT3)
1

1
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“Spring Tower” อาคารมาตรฐานสากล ย่านเศรษฐกิจ
เน้นตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจต่างชาติ ทุนสร้างกว่า 2,500 ล้านบาท
แอสไพเรชัน่ วันฯ เผยภาพรวมตลาดอาคาร
ส�ำนักงานโตต่อเนื่องระยะยาว มั่นใจโครงการ
Spring Tower อาคารส�ำนักงานให้เช่า ย่าน
ราชเทวี ทีม่ มี ลู ค่าลงทุนถึง 2,500 ล้านบาท โดย
ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจจากต่างชาติที่สนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย หวังดึงให้เซ็นสัญญาเช่า
พืน้ ทีร่ ะยะยาว พร้อมมัน่ ใจรูปแบบการก่อสร้าง
อาคารที่ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นการสร้าง
จุดขายที่แข็งแกร่ง และในอนาคตจ่อผุดอีก 2
โครงการบนท�ำเลศักยภาพ สร้างมูลค่าเข้ากอง
REIT
“นลิ นี งามเศรษฐมาศ” ประธานเจ้ า
หน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ AIRA และประธานกรรมการ
บริ ษั ท แอสไพเรชั่ น วั น จ� ำ กั ด ผู ้ ด� ำ เนิ น
โครงการ Spring Tower เผยถึงภาพรวมตลาด
อาคารส�ำนักงานในปัจจุบนั ว่า “ยังอยูใ่ นช่วงขา
ขึ้นตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา และย่าน
ราชเทวี ก� ำ ลั ง จะเป็ น Central Business       
District (CBD) ในอนาคตอีกด้วย”
โดยอาคาร Spring Tower ตัง้ อยูบ่ ริเวณสีแ่ ยก
ราชเทวี บนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 2 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา
เป็นอาคารส�ำนักงานให้เช่าเกรดเอ สูง 27 ชั้น
ชั้น 9 – 27 เป็นพื้นที่ส�ำนักงานให้เช่า มูลค่าการ
ลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท มุง่ เน้น กลุม่ เป้า
หมายที่เป็นกลุ่ม Multinational Company:
MNC และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทย คาดว่า
จะก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ หรื อ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบนั มีผเู้ ซ็น
สัญญาเช่าแล้วประมาณ 60% ของพื้นที่เช่า
อาคารส�ำนักงาน     
ท�ำเลนี้ถือเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่พร้อม
เติบโตในอนาคต อีกทั้งการออกแบบตัวอาคาร
จะเน้นความทันสมัยผสมผสานกับงานศิลปะ
เพื่อสื่อถึงความมีเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้รับความ
ร่วมมือจากศิลปินระดับชาติ อาทิ อาจารย์นนทิ
วรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ที่ได้กรุณามาให้ข้อ
แนะน�ำในช่วงของการออกแบบภูมสิ ถาปัตย์   ซงึ่
เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้ถึง แก่
กรรมไปเมื่อไม่นานมานี้
และอีกหนึ่งท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์
ดาเกลี้ยง สาขาประยุกตศิลปศึกษา จิตรกรไทย
ผู้สร้างงานศิลปะแนวเหมือนจริง ช่วยแนะน�ำ
การตกแต่งภายใน และออกแบบภาพวาดเพื่อ
ตกแต่งภายในอาคารอีกด้วย ท�ำให้ตัวอาคาร
ออกแบบมาให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ ชุ ม ชนและสิ่ ง
แวดล้อมมาก เพือ่ ให้ได้การรับรอง LEED GOLD
ซึ่งเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ
ด้ า นการเดิ น ทางมายั ง อาคาร ก็ มี ค วาม
สะดวกทัง้ ฝัง่ ถนนพญาไทและถนนเพชรบุรี เดิน
ทางเพียง 3 นาที  จาก BTS ราชเทวี ห่างจาก
สถานีแอร์พอร์ตลิงก์ และ สยามสแควร์ เพียง 1
สถานีเท่านั้น   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ห่างจากทางด่วนยมราชเพียง 1 กิโลเมตร อีกทัง้
ยังล้อมรอบด้วยทางด่วน อุรุพงษ์ เพชรบุรี และ

อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ รวมถึงในอนาคตจะมีสถานี
MRT สายสีสม้ อยูต่ รงบริเวณด้านหน้าโครงการ
ท�ำให้ผู้เช่าสามารถเลี่ยงกับการเผชิญปัญหารถ
ติดได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับการก่อสร้างอาคาร Spring Tower
นั้ น ก็ ไ ด้ ท างบริ ษั ท แสงฟ้ า ก่ อ สร้ า ง จ� ำ กั ด
พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานอาคารสูง
มาเป็นผู้ด�ำเนินการ และบริษัท เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
อสังหาฯ ที่เป็นที่รู้จักกันดีมาช่วยเสริมด้านการ
บริการทีด่ ี ผนวกกับกลุม่ AIRA กลุม่ สถาบันการ
เงินชัน้ น�ำ ซึง่ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กบั
โครงการ ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาเซ็น
สัญญา ต่างเห็นศักยภาพของโครงการ เนือ่ งจาก
ตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ หมาะสม ตัวอาคารได้มาตรฐาน
ระดับสากล ด้วยจุดขายที่แข็งแรงนี้เองที่ท�ำให้
ผู้เช่าต่างชาติตัดสินใจเซ็นสัญญาเช่าระยะยาว
โดยใช้พื้นที่ถึง 4 ชั้น และมีจ�ำนวนมากกว่า
6,500 ตารางเมตรแล้ว
นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนที่จะพัฒนา
อาคารส�ำนักงานให้เช่า อีกอย่างน้อย 2 โครงการ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเลือกที่ดินในท�ำเลที่มี
ศั ก ยภาพ โดยทุ ก โครงการที่ พั ฒ นาจะต้ อ ง
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ในอนาคต สร้างความน่า
สนใจและดึงดูดนักลงทุน เพื่อน�ำไปขยายขนาด
กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(REIT) และสามารถน�ำเงินที่ได้ไปต่อยอดการ
ลงทุนอื่น ๆ ได้ในอนาคต

Contractors’ Times | January-February 2020

82

HE A LTHY

เขียนโดย : เพ็ญศิริ คุวสานนท์

เรือ่ งกล้วย ๆ จากปลีกล้วย
H ea lth y

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก ฉบับนี้เราจะมาพูดเรื่องการปรุงอาหารจาก
ปลี ก ล้ ว ย ที่ ห ลายท่ า นอาจมองข้ า มด้ ว ยเมนู ที่ ท ่ า นสามารถทำ�ได้
กล้วย ๆ หลายบ้านที่ปลูกกล้วย อาจใช้ประโยชน์จากผลและใบตอง
แต่มองข้ามหัวปลี วัตถุดบ
ิ ล�ำ้ ค่าทีส
่ ามารถทำ�อาหารได้หลากหลายเมนู

หัวปลีเป็นส่วนของดอกของกล้วย ที่อุดมไป
ด้วยคุณค่าทางอาหาร เป็นแหล่งรวมของวิตามินบี
และอี แคลเซียม ไฟเบอร์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ
นอกจากนั้นยังเป็นยารักษากระเพาะ ช่วยเรื่อง
ระบบขับถ่ายและเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน�้ำหนัก
ลดไขมันในเส้นเลือด เหนืออื่นใดหัวปลีเป็นวัตถุดิบ
ที่หาได้ง่ายและราคาถูก
ฉบับนีจ้ ะแนะน�ำอาหารทีท่ ำ� จากหัวปลีทเี่ ป็น
จ�ำพวกย�ำ และกลุม่ อาหารทีเ่ ข้าเครือ่ งแกง ซึง่ ผูอ้ า่ น
สามารถน�ำไปดัดแปลงต่อยอด เป็นอาหารอย่างอืน่
ได้อีกหลากหลายเมนูค่ะ
แกงหัวปลี
เครื่องปรุง น�ำ้ พริกแกงเผ็ด หัวปลี เนือ้ ไก่
(ปลา) น�้ำกะทิ นมสด ใบโหระพา ใบมะกรูด พริก
ชี้ฟ้าแดง
วิธีท�ำ เอาน�้ำมันใส่กระทะนิด (นิดจริง ๆ
นะคะ) น�ำน�ำ้ พริกลงผัดไฟอ่อน ๆ ระวังไหม้ พอหอม
เอาเนือ้ ไก่ลงผัดให้นำ�้ พริกรัดน�ำ้ ในไก่จะได้แห้ง ค่อย ๆ                                                                       
ใส่กะทิตามด้วยนมสด ใส่หัวปลี ชิมรส เติมน�้ำตาลปี๊บ
น�ำ้ ปลา หัวปลีสกุ ใส่ใบมะกรูดฉีก พริกชีฟ้ า้ ใบโหระพา
งบหัวปลี
น�้ำพริกแกงเผ็ด หัวปลี หัวกะทิ แก่นตะวัน  
(ยอดมะพร้าว) ผัดก้านจอง ใบมะกรูด พริกชี้ฟ้า ใบ
โหระพา ไข่เป็ด
วิธีท�ำ น�้ำพริกแกงเผ็ด (ต�ำกระชายเติมใน
น�้ำพริก) ผสมหัวกะทิ หัวปลี ก้านจอง แก่นตะวัน
ไข่ ผสมให้เข้ากัน ปรุงรส เอาส่วนผสมตั้งไฟเพื่อให้
น�้ำงวด รสชาติจะได้เข้มข้นและห่อง่าย ห่อใบตอง
น�ำไปปิ้ง

เครื่องแกง ผิวมะกรูด หอมแดง กระเทียม
ตะไคร้ พริกแห้ง ข่า ขมิน้ กะปิ ต�ำให้ละเอียด เครือ่ ง
แกงนีต้ ำ� เก็บไว้ใช้ได้หลายเมนู เช่น ห่อหมก ทอดมัน
เครื่องแกงต�ำเองจะหอม และปลอดสารกันบูด
ยำ�หัวปลี
เครื่องปรุง หัวปลีปอกซอยแช่น�้ำมะขาม
(เปลือกมะนาวถู) กันด�ำ หมูสับ หอมแดง ผักชีฝรั่ง
ใบมะกรูดอ่อน น�้ำพริกเผา พริกทอด งาคั่ว
วิธีท�ำ น� ำ หั ว ปลี ล วกในน�้ ำ เดื อ ดใส่ เ กลื อ
ลวกพอสะดุ้ง (จะได้ไม่ฝาด) เอาขึ้นผ่านน�้ำเย็นบีบ
ให้แห้ง ไม่ลวกก็ได้ถ้าชอบฝาด ๆ หมูกุ้งรวนให้สุก
ผสมหัวปลี หอมแดง น�้ำย�ำ (น�้ำพริกเผา น�้ำมะขาม
น�ำ้ ปลา น�ำ้ ตาลปีบ๊ ) การปรุง ชิมก่อนเพราะน�ำ้ พริก
เผามีรสหวานเค็มอยูแ่ ล้ว ตัดรสด้วยมะนาว โรยผักชี
ใบมะกรูดหัน่ ฝอย โรยงาคัว่ บดหยาบ ๆ สูตรการท�ำ
ย�ำหัวปลีมหี ลากหลาย บางท่านใส่หวั กะทิ ถ้าจะท�ำ
ลาบ ให้ลวกหัวปลีให้นมิ่ หน่อยแล้วสับหยาบ ๆ เพิม่
ข้าวคัว่ และพริกป่นลงไป ย�ำหัวปลีและลาบ ท�ำเป็น
อาหารทานเปล่า ๆ เพิม่ ไข่ตม้ สักฟอง ทานกับผักสด
เหมาะส�ำหรับผู้ต้องการลดแป้งค่ะ
การเสนอวิธีท�ำอาหาร เป็นเพียงการแนะน�ำ 
เครื่องปรุงบางอย่าง ถ้ามีไม่ครบก็ลองหาปรับเปลี่ยน
ดูค่ะ เช่นการใส่ใบมะกรูดอ่อนหรือใบโหระพา เพิ่ม
ความหอม ก้านจองเพือ่ เพิม่ คุณค่าทางอาหาร ยอด
มะพร้าวหรือแก่นตะวันเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบ
เพิ่มสัมผัสในอาหาร ลองเลือกใช้ดูจะท�ำให้การท�ำ
อาหารเป็นเรือ่ งสนุก ไม่ยงุ่ ยาก ลองดูวา่ คนทานชอบ
ไหม คุณอาจได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เมนูใหม่ ๆ ค่ะ
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ขอให้อร่อยและมีสุขภาพดีค่ะ
พุดซ้อน
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