นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ

ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
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ไทยเตรียมพรอม ออกแบบอาคารตานแผนดินไหว
คลายปมเวนคืนที่ดิน สายบางใหญ - กาญจนบุรี
คมนาคมฯ เล็งดึงภาคเอกชนรวมลงทุน กวา 2.5 หมื่นลานบาท ทาอากาศยานนครปฐม
มองตางมุม โครงการกอสรางเทอรมินัล 2 ดานทิศเหนือ สนามบินสุวรรณภูมิ
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ดร.เสถียร เจริญเหรียญ

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

ใหเชา

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

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

NEW ARRIVAL (เครื่องมือสำหรับงานติดตั้งสายไฟ)

เครื่องจักรหนัก/เครื่องจักรสำหรับงานถนน

รถกระเชา

»·
‚ ่Õ 43 May-June 2016

อุปกรณสำหรับติดตั้งเครื่องจักร

SALE

ศูนยซอมบำรุงเครื่องจักร

สินคาขายดี

ศูนยฝกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักร

ทำหนาที่รับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายจากสาขาตางๆ เขารับการซอมแซม
บำรุงรักษา มุงเนนใหบริการเครื่องจักรคุณภาพสูงใหแกลูกคา

มุงพัฒนาทักษะของพนักงานควบคุมเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถบังคับเครื่องจักรไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม / สนใจเชาสินคา ติดตอ แผนกการตลาด
สาขาชลบุรี (บางนา-ตราด กม.54) 033-048-248
สาขาสมุทรปราการ (ถ.กิ่งแกว) 02-136-7104

สาขาระยอง (ปลวกแดง) 038-959-343
สาขารังสิต (คลองหลวง) 02-090-2623

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม / สนใจสั่งซื้อสินคา ติดตอ คุณพิทยา 090-989-2115

www.rent.co.th
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บริษัท พิณสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ)

ที่อยู: 32/9 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
website : www.pinsgroup.com
email : sale@pinsgroup.com
โทร: 02-901-8778 | fax: 02-901-7608
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สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์

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

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

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

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

editor’s note

แม้ภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวส�ำหรับคนไทย
แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าภัยพิบตั ดิ งั กล่าวไม่มโี อกาสเกิดขึน้ ในประเทศไทยเสียที
เดียว ภัยธรรมชาติบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่าง
สึนามิ ก็เคยเกิดขึน้ มาแล้ว แบบทีเ่ ราไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว รวมถึงการเกิดเหตุแผ่นดิน
ไหวในพื้นที่ต่าง ๆ ในระยะหลัง ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน สิ่ง
ที่เกิดขึ้นท�ำให้เราต้องย้อนกลับมาดูความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือกับภัย
พิบตั ดิ งั กล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในประเทศไทยได้ทกุ เมือ่ ค�ำถามคือ เรามีความพร้อม
รับมือเหตุแผ่นดินไหวมากน้อยแค่ไหน การก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับเหตุ                   
ดังกล่าวในประเทศไทยเป็นอย่างไร CONTRACTORS’ TIMES ฉบับนี้จึงขอ
น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทย อาคารที่เสี่ยง                 
พังทลายเมือ่ เกิดเหตุแผ่นดินไหว ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการออกแบบก่อสร้าง
อาคารเพือ่ รองรับแผ่นดินไหวและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้าน
ต่าง ๆ ติดตามได้ในคอลัมน์ COVER STORY
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวน่าสนใจอื่น ๆ ให้ติดตาม อย่างเช่น “รัฐฯ เร่งเปิด
ใช้โครงการใหญ่ ‘5 มอเตอร์เวย์ - รถไฟชายแดน’ ทุ่มทุนสร้างกว่าแสนล้าน
บาท” ในคอลัมน์ SPECIAL REPORT “กระทรวงคมนาคมเล็งเปิด PPP ดึง
ภาคเอกชนร่วมลงทุน กว่า 2.5 หมื่นล้านบาท โครงการท่าอากาศยาน
นครปฐม” ในคอลัมน์ FOCUS  รวมถึงการพูดคุยสบาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วน
ตัวและเส้นทางการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จของคุณสมเกียรติ ตัน
ดิลกตระกูล กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในคอลัมน์ REAL LIFE และพบกับคอลัมน์นอ้ งใหม่อย่าง MEMBER
TALK ทีจ่ ะพาไปพูดคุยกับสมาชิกของสมาคมฯ ในเรือ่ งราวหลากหลายมุมมอง
ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของคุณเผ่าภพ รักตพงศ์ไพศาล กรรมการบริหาร บริษัท
กลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น จํากัด พร้อมกับติดตามคอลัมน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ใน
ฉบับค่ะ
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

ไทยเตรียมพรอ้ ม

ออกแบบอาคารต า้ นแผ่นดินไหว
Cov er Story
ประเทศไทยมักประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
เป็นต้น แต่ยงั มีภย
ั ธรรมชาติรป
ู แบบอืน
่ อย่าง
แผ่นดินไหว ทีค
่ นไทยควรตระหนักและเตรียม
พร้อมรับมือ
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ในประเทศทีเ่ กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครัง้ มักมีการออกแบบอาคาร
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ส�ำหรับการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารของประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับเหตุแผ่นดินไหวมาก
น้อยเพียงใด ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภา
วิศวกร และดร.เสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย อาคารที่เสี่ยงพัง
ทลายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวในประเทศไทยปัจจุบัน
จากข้อมูลของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบายว่า พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวในประเทศไทย
จ�ำแนกได้เป็น 2 บริเวณ ได้แก่
1. บริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลัง ในปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีก�ำหนดไว้
16 รอยเลื่อน ดังนี้
• รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่
• รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านจังหวัดเชียงราย
• รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก
• รอยเลื่อนเมย พาดผ่านจังหวัดตากและจังหวัดก�ำแพงเพชร
• รอยเลือ่ นแม่ทา พาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�ำพูน และจังหวัดเชียงราย
• รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านจังหวัดล�ำปางและจังหวัดแพร่
• รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล�ำปาง
• รอยเลื่อนปัว พาดผ่านจังหวัดน่าน
• รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์
• รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านจังหวัดกาญจนบุรี
• รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัด
อุทัยธานี และจังหวัดตาก
• รอยเลือ่ นระนอง พาดผ่านจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และจังหวัดพังงา
• รอยเลือ่ นคลองมะรุย่ พาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต
• รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย
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นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

• รอยเลื่อนแม่ลาว พาดผ่านจังหวัดเชียงราย
• รอยเลื่อนเวียงแหง พาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่
จากภาพแผนที่ ภั ย พิ บั ติ แ ผ่ น ดิ น ไหวใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั แิ ผ่นดินไหว
ในประเทศไทยเป็นสีต่าง ๆ โดยบริเวณสีส้มคือ
บริเวณที่มีความเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุด
และสีเขียวคือบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งเกิดแผ่นดินไหว
รุนแรงน้อยที่สุด ส่วนใหญ่พื้นที่เสี่ยงภัยอยู่บริเวณ
หลายจังหวัดในภาคเหนือและด้านตะวันตกของ
ประเทศ ส�ำหรับพืน้ ทีป่ ลอดภัยอยูบ่ ริเวณภาคตะวัน
ออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง
2. บริเวณทีม่ สี ภาพดินฐานรากเป็นชัน้ ดินอ่อน
ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ จากบริเวณใด ๆ เมือ่
แรงสั่นสะเทือนเดินทางมาถึงบริเวณชั้นดินอ่อน  
แรงสั่นสะเทือนจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึง
บริเวณทีม่ สี งิ่ ก่อสร้างทีไ่ ม่แข็งแรงอยูบ่ นดินตะกอน
ใกล้รอยเลื่อนมีพลัง
ครั้ ง เกิ ด เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ ส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน                                                                                                                                        
2562 ที่มีผลกระทบและได้รับแรงสั่นสะเทือนถึง
กรุ ง เทพมหานครได้ นั้ น เนื่ อ งจากบริ เ วณ
กรุงเทพมหานครเป็นชั้นดินอ่อน จึงท�ำให้แรงสั่น
สะเทือนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เป็นรอยเลื่อนใด
ก็ตามทีเ่ กิดผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมือ่ เดินทาง
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แค่ไหน เพือ่ ค�ำนวณการออกแบบอาคารรองรับแรง
สั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้

มาเจอบริเวณดินทีอ่ อ่ นก็ทำ� ให้พลัง แรงของการสัน่
ไหวเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงท�ำให้เกิดการรับรู้ได้
กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณี
ท�ำงานควบคู่กัน กรมทรัพยากรธรณีจะศึกษาทาง
ด้านวิชาการ แต่เดิมประเทศไทยมี 15 รอยเลื่อนมี
พลัง ต่อมาภายหลังพบเพิ่มเป็น 16 รอยเลื่อน มี
รอยเลือ่ นเวียงแหทีพ่ าดผ่านจังหวัดเชียงใหม่เพิม่ ขึน้
มาแสดงให้เห็นว่า การพบรอยเลื่อนมีพลังเพิ่มขึ้น
พื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวก็เพิ่มขึ้นด้วย การที่พบ
รอยเลื่อนที่มีพลังเพิ่มขึ้น ท�ำให้ขณะนี้มีการคาด
การณ์ว่า อาจเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดถึงระดับ 7
ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการคาดการณ์เพื่อการป้องกัน
ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น การสร้างอาคารเพือ่ รองรับ

แผ่นดินไหว วิศวกรหรือผู้ที่ออกแบบสร้างอาคาร
ต้องรู้ว่าพื้นที่ที่ตนก�ำลังออกแบบก่อสร้าง รองรับ
แผ่นดินไหวได้ขนาดเท่าไร อยู่ในพื้นที่บริเวณรอย
เลื่อนหรือไม่ สมมติว่าบริเวณที่ตนก�ำลังจะก่อสร้าง
อาคาร มีการคาดการณ์ว่าอาจเกิดแผ่นดินไหว
ประมาณ 7.1 ก็ควรจะสร้างอาคารเพื่อรองรับแรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ 7.5 เผื่อไว้ก่อน หรือ
แม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นดินอ่อน การ
สร้างอาคารหลายแห่งจึงมีการออกแบบมาเพื่อ
รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ผู้ออกแบบ
ต้องรู้และเข้าใจในพื้นที่ที่ตนเองก�ำลังออกแบบ
ก่ อ สร้ า งอาคาร ว่ า อยู ่ ใ นบริ เวณรอยเลื่ อ นหรื อ
บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากน้อย
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แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้า
แต่คาดการณ์ได้โดยใช้หลักสถิติ
เนื่องจากมีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังกระจายตัว
อยู่ในภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศไทย
แต่ละกลุ่มของรอยเลื่อนมีพลังสามารถท�ำให้เกิด
แผ่นดินไหวได้ในทุกช่วงเวลา แต่จากสถิตใิ นรอบ 50 ปี                      
แผ่นดินไหวขนาดกลาง 5.0-5.9 จะสามารถเกิดขึน้ ได้ ใน
รอบ 8-10 ปี บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ                                                             
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย การเกิดแผ่นดินไหว
ในอนาคตที่มีขนาดใหญ่เกินขนาด 6.0 ยังคงไม่
สามารถพยากรณ์ได้ แต่โดยหลักวิชาการ เปลือกโลก
บริเวณรอยเลือ่ นมีพลังหนึง่ ๆ จะต้องสะสมพลังงาน
ไว้หลายสิบปี แล้วจึงปลดปล่อยในรูปความสั่น
สะเทือน ส�ำหรับประวัตแิ ผ่นดินไหวในประเทศไทย
ทีม่ ขี นาดเกิน 6.0 มี 2 ครัง้ คือ เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม
2478 บริเวณจังหวัดน่าน ขนาด 6.5 และเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2557 ที่อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ขนาด 6.3 ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ห่างกันประมาณ 80 ปี
แม้ปจั จุบนั ยังไม่มเี ทคโนโลยีหรือเครือ่ งมือใด
ที่สามารถพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้
แต่เราสามารถคาดการณ์โดยใช้หลักสถิติเป็นตัว
ก�ำหนดในการประเมินสถานการณ์ได้ จากสถิตกิ าร
เกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมา อาจกล่าวในภาพรวมได้
ว่า ประเทศไทยมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผ่นดินไหว
ขนาดใหญ่ไม่มาก แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบส่วน
ใหญ่มีขนาด 5-6.5 เกิดขึ้นบริเวณกลุ่มรอยเลื่อนมี
พลังทั้ง 16 รอยเลื่อน ส่วนมากจะเกิดแผ่นดินไหว
ขนาดปานกลางในบริเวณภาคเหนือ ความถีข่ องการ
เกิดแผ่นดินไหวประมาณ 5.0 เกิดในช่วง 8-10 ปี
ส่วนแผ่นดินไหวขนาด 6.0 หลายสิบปีเกิดหนึ่งครั้ง
ความเสียหายทีเ่ กิดจากแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง
นี้ จากสถิตทิ ผี่ า่ นมามีความเสียหายมากบริเวณใกล้
ศูนย์กลางเท่านั้น (แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด ขนาด
6.5 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2478 และขนาด 6.3
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557)
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ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:10 น. ได้เกิดเหตุแผ่น
ดินไหว จุดศูนย์กลางที่ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ละติ จู ด 11.46 องศาเหนื อ
ลองจิจดู 99.41 องศาตะวันออก ขนาด 2.8 ลึกจาก
ผิ ว ดิ น 3 กิ โ ลเมตร ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก สั่ น ไหวที่ อ� ำ เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ได้รับความ
เสียหายไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินภายใน
บ้านเรือนประชาชนตกแตกและเกิดรอยร้าวบริเวณ
ข้างฝาบ้าน ท�ำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเฝ้า
ระวัง เกรงว่าจะได้รบั อันตรายจากเหตุการดังกล่าว
การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ผ่ น ดิ น ไหวไม่ ส ามารถ
พยากรณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้น การรับมือที่ดีที่สุดคือ
การมีมาตรการการบริหารจัดการ เตรียมพร้อมทั้ง
ในเชิงวิชาการ งานวิศวกรรมแผ่นดินไหว การเฝ้า
ระวัง และการตระหนักรูข้ องประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เช่น อาคารบ้านเรือนถ้าอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งแผ่นดินไหว
ต้องสร้างมารองรับแรงสั่นสะเทือนได้ สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

งาน (SOP) ด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์ และ
ครอบคลุมการให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการ
ปัจจุบันการแจ้งข่าวเตือนสามารถด�ำเนินงานได้
ระหว่าง 5-10 นาที ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขและปัจจัยของ
เหตุการณ์ เช่น แผ่นดินไหวระยะไกล ปัจจุบัน
สามารถด�ำเนินงานบริการตามมาตรฐานปฏิบตั งิ าน
ได้ประมาณ 98-99% (ตัวอย่างภาพ เกณฑ์ 1)
ส�ำหรับมาตรการในอนาคต คือ การรักษา
ระดั บ มาตรฐานการตรวจเฝ้ า ระวั ง งานบริ ก าร
ข่าวสาร และการพัฒนาเครือข่ายสถานีตรวจวัดให้
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังมีความหนาแน่นไม่
เพียงพอ การติดตั้งเครือข่ายตรวจวัดประเภทอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด หาโครงสร้ า ง
สาธารณูปโภคใหญ่ ๆ ในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงงานวิจัย
การพยากรณ์แผ่นดินไหว การร่วมมือระหว่างหน่วย
งานภายในและต่างประเทศ เป็นต้น

เกณฑ 1

เกณฑ
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คำ�แนะนำ�สำ�หรั บ ประชาชนเมื่ อ เกิ ด
แผ่นดินไหว
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขอให้ประชาชนตั้งสติ
ป้องกันตัวเองจากสิ่งของที่อาจตกใส่ อย่าหลงเชื่อ
ข่าวลือ และติดตามข่าวสารจากกองเฝ้าระวังแผ่น
ดินไหว กรมอุตนุ ยิ มวิทยาอย่างใกล้ชดิ โดยสามารถ
ติดต่อสอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-399-4547
หรือสายด่วน 1182 ต่อหมายเลข 3 หรือทางเว็บไซต์
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา www.
earthquake.tmd.go.th

แผนดินไหวในประเทศและใกลเคียง

SMS

Fax

Line

App

แจงผูบริหาร ประกาศ

Info

Web

มาตรการการเตือนภัยแผ่นดินไหว
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ของกรมอุตุนิยมวิทยา
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/
X
X
X
/
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ ขนาด 2.5 - 3.9
/
/
/
/
X
X
X
/
ในการป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ขนาด 4.0 ขึ้นไป
ของประเทศไทย จึงได้จดั เตรียมความพร้อมในทุกเรือ่ ง ประชาชนรูสึกสั่นไหว
/
/
/
/
X
X
X
/
ที่สามารถท�ำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใน 15 นาที
ทีเ่ สีย่ ง และสามารถมีฐานข้อมูลเชิงวิชาการในอนาคต * - แผนดินไหวใกลเคียงประเทศไทยที่มีระยะจากศูนยกลางถึงพรมแดนใกลที่สุดภายในรัศมี 50 กม.
เพื่องานแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว งานที่ - การสง SMS กรณีเกิด After Shock ใหเริ่มตนที่ขนาดลดลงจาก 1.0 จาก Main Shock
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ด�ำเนินงานมาในอดีตจนถึง - กรณีมีแผนดินไหวขนาดเกินกวา 5.0 ในเบื้องตนใหใชผลการคำนวณอัตโนมัติของ SelsCompro
ปัจจุบัน มีดังนี้
ขนาด Mb ออกไปกอนเพื่อความรวดเร็วแลวคอย Update จาก Manual เพิ่มเติมหลังจาก 30 นาทีไปแลว
1. พัฒนา ติดตัง้ ระบบตรวจเฝ้าระวังแผ่นดิน - สรุป After Shock ขนาด Main Shock ตั้งแต 4.0 ใหทำการสง SMS/Fax/Website ดังนี้
ไหวและสึนามิของประเทศ ประกอบด้วยสถานี
- ตั้งแตเวลาเกิด - ทุกๆ 3 ชั่วโมง (sms กลุม Selsmo1) (ถามี)
- 4 วัน - 8 วัน ทุกๆ 8 ชั่วโมง (sms กลุม Selsmo3) (ถามี)
ตรวจวัดระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบบริการข่าวสาร
- 9 วัน - 30 วัน วันละ 1 ครั้ง (Website)
ที่ ร วดเร็ ว ทั น สมั ย มี ม าตรฐานสู ง ได้ รั บ
จั
ด
ทำข
อ
มูลสารสนเทศดานแผนดินไหวและสึนามิในรูปแบบ ภายใน 1 ชม.
ISO9001:2015 ในการบริหารงานคุณภาพด้านการ
ประชาชนรู
สึกสั่นไหว 1 คน (ขนาดนอยกวา 2.5 ใหแจงขาวไปยังผูรายงานโดยตรง
ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ
2. การปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังและงาน ตัวอยางภาพ เกณฑ 1
บริการตลอด 24 ชัว่ โมง และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิ
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มาตรการในการเตือนภัย
เหตุการณแผนดินไหว

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร

ความตื่นตัวเรื่องการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับ
แผ่นดินไหวในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร ได้อธิบายว่า ในอดีตประเทศไทย
ไม่มีความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว ดังนั้นจึงไม่มี
การเตรี ย มความพร้ อ มเรื่ อ งของการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารเพื่รองรับเหตุดังกล่าว คนไทยจึงมี
ความรู้ในเรื่องของการรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดิน
ไหวค่อนข้างน้อย ต่อมา หลาย ๆ ประเทศในโลก
เริ่มประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวมากขึ้น รวมถึง
ประเทศไทยช่วงหลัง ๆ จึงท�ำให้เกิดการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวมากขึ้น เมื่อเริ่มมีการ
พัฒนาวิจัยก็เริ่มมีความรู้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรื่องของค�ำแนะน�ำในการก่อสร้างอาคาร พอมีค�ำ
แนะน�ำประชาชนก็เริม่ ตระหนักถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องสร้างอาคารเพือ่ รองรับแผ่นดินไหว จึงมีการน�ำ
เสนอข้อเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของการก่อสร้างอาคาร
เพื่อรองรับแผ่นดินไหวเพิ่มเข้าไปในกฎหมายการ
ก่อสร้างอาคาร (พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522) ตั้งแต่ พ.ศ. 2522-2558 ซึ่งมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวยังคงมีการ
ปรับปรุงตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในปั จ จุ บั น จึ ง ถื อ ว่ า กฎหมายการ
ออกแบบก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวใน

ตัวอยางเหตุการณแผนดินไหว ขนาด 4.1

แจงขาวไปยัง
ผูรายงานโดยตรง

ขนาด < 2.5

ประชาชนรูสึกสั่นไหว

Website

ขนาด 2.5 - 3.0

Website

SMS, FAX
Line, App

ขนาด > 4.0

Website

SMS, FAX
Line, App

ประกาศ
+ info

แจงผูบริหาร

ประชาชนแจงรูสึกสั่นไหว
(ภายใน 15 นาที)

Website

SMS, FAX
Line, App

ประกาศ
+ info

แจงผูบริหาร

ตัวอยางการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีเกิดแผนดินไหวขนาด 4.1 ในประเทศไทย

ประเทศไทยไม่ได้ล้าสมัย ปัญหาคือการบังคับใช้
ตราบใดที่มีการบังคับใช้เป็นกฎหมายออกมา คน
ส่วนใหญ่กป็ ฏิบตั ติ าม อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการ
บางส่วนอาจหลีกเลี่ยงการออกแบบอาคารเพื่อรับ
แผ่นดินไหว เนื่องจากการออกแบบก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการออกแบบก่อสร้าง
ทั่วไป ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงต้องหาวิธีเข้ามา
ตรวจสอบอาคารต่าง ๆ ว่าออกแบบมาถูกต้องหรือ
ไม่ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการตื่ น ตั ว และออกแบบ
ก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อ
ความปลอดภัย

รวมถึงโบราณสถานเก่าแก่ที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรง
ด้วยเช่นกัน
2) อาคารทีต่ อ่ เติมเพือ่ ใช้งานผิดประเภท เช่น
บ้าน ทาวเฮาส์ ที่ไปท�ำการต่อเติมเป็นโรงงานหรือ
สร้างเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการอยู่
อาศัย
ในทางตรงกันข้าม อาคารสูงที่ดูเหมือนจะมี
ความเสีย่ งต่อการพังทลายมากกว่าเมือ่ เกิดแผ่นดิน
ไหว กลับเป็นอาคารที่มีความปลอดภัยมากกว่า
อาคารเก่าและอาคารที่ต่อเติม เนื่องจากอาคารสูง
สมัยใหม่ต้องก่อสร้างตามกฎหมายการออกแบบ
ก่อสร้างอาคาร ที่มีการค�ำนวณทางด้านวิศวกรรม
ลักษณะโครงสร้างอาคารที่เสี่ยง
มาแล้วว่าควรสร้างอย่างไรเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
ต่อการพังทลายได้ง่าย
หรือภัยพิบัติอื่น ๆ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ต้องได้มาตรฐาน ดังนัน้ อาคารสูงสมัยใหม่จงึ มีความ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ กล่าวว่า ลักษณะ ปลอดภัยกว่า
โครงสร้างอาคารที่น่าเป็นห่วงเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ได้แก่
สิ่งที่ต้องตรวจสอบหากอาคารได้รับ
1) อาคารเก่า ที่สร้างขึ้นก่อนที่จะมี พ.ร.บ. ความเสียหายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ควบคุ ม การออกแบบก่ อ สร้ า งอาคารออกมา
หากเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่น ๆ
เนื่ อ งจากอาคารเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ อ อกแบบมาเพื่ อ ท�ำให้อาคารได้รบั ความเสียหาย สิง่ ทีต่ อ้ งตรวจสอบ
รองรับแผ่นดินไหวหรือป้องกันอุบัติเหตุอื่น แม้แต่ ส�ำหรับกรณีดังกล่าว มีอยู่ด้วยกัน 4 เรื่อง คือ
ทางหนีไฟก็ไม่มี ดังนัน้ หากเกิดแผ่นดินไหว อาคาร
เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะพลังทลายได้ง่าย ในกรณีนี้
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1) ตรวจสอบจากการออกแบบ กล่าวคือ ต้อง
เอาแบบมาตรวจสอบดูว่าการออกแบบอาคารนั้น
ถูกต้องหรือไม่
2) หากตรวจสอบแบบแล้ว พบว่าออกแบบ
ถูกต้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อมาคือ ผู้รับเหมาได้
ก่อสร้างตามแบบหรือไม่
3) หากออกแบบถูกต้องและการก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบทุกอย่าง แต่ใช้งานผิดประเภท เช่น
ออกแบบบ้านพักอาศัยแต่ไปต่อเติมเป็นโรงงาน ก็มี
โอกาสพังเสียหายได้
4) หากออกแบบและใช้งานถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมทุกประการ แต่อาคารยังได้รับความเสีย
หายอย่างหนัก นั่นหมายความว่า ภัยธรรมชาติครั้ง
นั้นรุนแรงเหนือความคาดหมาย เช่น จากสถิติใน
ประเทศไทยไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเกิน 7 หาก
ในอนาคตเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ก็ถือว่าเป็นภัย
ธรรมชาติที่เกินความคาดการณ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
การออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวไม่ใช่
เรือ่ งยากและไม่ได้ซบั ซ้อน ประเทศไทยก็มบี คุ ลากร
ที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อรองรับ
แผ่นดินไหวอยูม่ าก ดังนัน้ ในส่วนของการออกแบบ
อาคารเพื่อรับแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่ท�ำได้ และ
ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ มากมายมา
ใช้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารรับแผ่นดินไหว
เช่ น การใช้ ร ะบบเซ็ น เซอร์ (Sensorization)

25

เป็ น การน� ำ อุ ป กรณ์ เซ็ น เซอร์ ม าติ ด ตั้ ง ในอาคาร
ส�ำหรับตรวจสอบพฤติกรรมของตึกว่ามีการสัน่ ไหว
หรือเคลื่อนตัวอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อน�ำ
มาเป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้างอาคารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่ กรม
โยธาธิการและผังเมือง ชีแ้ จงว่า ปัจจุบนั มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่น
ดินไหว ได้แก่ กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืน้ ดินที่
รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 และ กฎกระทรวง ก�ำหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
ในส่วนของ กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำ
หนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืน้
ดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 จะใช้ส�ำหรับการ
ออกแบบการก่อสร้างอาคารใหม่ ส่วนกฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพือ่
เสริมความมัน่ คงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้าน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555 ใช้เพื่อ

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนท�ำการเสริมความ
มั่นคงแข็งแรงให้กับอาคารที่ก่อสร้างไปแล้ว เช่น
เจ้าของอาคารต้องการต่อเติมเสริมอาคารทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ซึ่งการเสริมอาคารอาจเข้าข่ายดัดแปลงต่อเติม
อาคาร หากเข้าข่ายดัดแปลงอาคาร เจ้าของจะต้อง
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่น ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะน�ำข้อก�ำหนดใน
กฎหมายที่เป็น ปัจจุบัน มาจัดกับอาคารที่ยื่นขอ
เพราะฉะนั้น จะเป็นประเด็นปัญหาเนื่องจากว่า
อาคารเก่าอาจจะยืน่ ขอในขณะทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดเก่า
ซึง่ บางครัง้ อาจท�ำให้เจ้าของอาคารไม่สามารถเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงได้ กฎกระทรวงฉบับนี้จึงมีการ
ก� ำ หนดว่ า หากเจ้ า ของอาคารต้ อ งการยื่ น ขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็ง
แรงของอาคาร จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นน�ำข้อ
ก� ำ หนดในเรื่ อ งอื่ น ๆ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
เจ้ า ของอาคารเคยยื่ น ขออนุ ญ าตมาใช้ เสมื อ น
เป็นการช่วยแก้ปัญหา ทั้งนี้ กฎกระทรวง ก�ำหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรง
สัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555 ไม่ได้บงั คับ
ให้เจ้าของอาคารเก่าทุกคนที่จะต่อเติมอาคารต้อง
ปฏิบัติตาม เพียงเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ผูท้ ปี่ ระสงค์จะดัดแปลงต่อเติมอาคารให้เสริม
ความมั่นคงแข็งแรง เพื่อรองรับแผ่นดินไหว
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ส�ำหรับกฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืน้ ดินที่
รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ขณะนี้
ก�ำลังมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุ
ว่าหลังจากปี พ.ศ. 2550 ที่ออกกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าวไปแล้ว มีการพบข้อมูลใหม่ ๆ เกีย่ วกับแผ่น
ดินไหวในประเทศไทย อย่างเช่น การพบพื้นที่รอย
เลื่อนมีพลังเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อมูลการเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีก
หลายครั้งหลังปี พ.ศ. 2550 เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูล
ใหม่ ส่วนหนึง่ จะเป็นข้อมูลจากกรมอุตนุ ยิ มวิทยาที่
มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวมากขึ้น ซึ่ง
เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ ท�ำให้เรามีข้อมูลแผ่นดิน
ไหวที่ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของการแก้ ไข
ปรับปรุงกฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความ
ต้ า นทาน ความคงทนของอาคารและพื้ น ดิ น ที่
รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ในส่วนของเนื้อหาสาระ
ส�ำคัญของกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่นั้นจะคล้ายกับ
กฎกระทรวงฯ ฉบับปี พ.ศ. 2550 เพียงแต่มีการ
ขยายในเรื่ อ งของพื้ น ที่ ก ารควบคุ ม อาคารและ
ประเภทอาคารให้ ส อดคล้ องกับ สภาพการณ์ใ น
ปัจจุบัน จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ทางด้านความคืบหน้าของร่างกฎกระทรวงฯ
ฉบับใหม่ ได้ผ่าน ครม. ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2562
ขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณาของส�ำนักงานคณะ

กรรมการกฤษฎี ก า ซึ่ ง หลั ง จากส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะส่งกลับ
มาให้ทางกระทรวงมหาดไทย ให้ทางท่านรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงมหาดไทยลงนามในร่ า งกฎ
กระทรวง แล้ ว จึ ง ส่ ง ไปประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา จากนั้นจะมีการก�ำหนดช่วงระยะเวลาใน
การเตรียมความพร้อมไว้ชว่ งหนึง่ ก่อนทีก่ ฎกระทรวงฯ
จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับ
ดังกล่าวยังไม่เป็นทีย่ ตุ ดิ ี จึงยังไม่สามารถให้คำ� ตอบ
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งของระยะเวลาทีป่ ระกาศใช้ แต่คาด
ว่าจะประกาศใช้ภายในปี พ.ศ. 2563 นี้
ความรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย
่ วกับการออกแบบ
อาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
จากคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหวส�ำหรับเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่น โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย ได้ระบุกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะและรูปทรงของอาคารที่เหมาะสม ระบบ
โครงสร้างในการต้านแรงด้านข้าง รวมไปถึงการ
ปรับปรุงอาคารทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้สามารถต้านทาน แรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการท�ำาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบ และก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่น
ดินไหว
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• กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
แผ่นดินไหว
กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและพืน้ ดินทีร่ องรับ
อาคาร ในการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดิน
ไหว พ.ศ. 2550 ได้ระบุให้การก่อสร้างอาคารบาง
ประเภทที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ค วบคุ ม ต้ อ งได้ รั บ การ
ออกแบบและก่อสร้างให้สามารถต้านทานแรงสั่น
สะเทือนจากแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม โดย
รายละเอียดของกฎกระทรวงมีเนื้อหาหลักที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่ควบคุม กฎกระทรวงฯ ได้ก�ำหนด
พื้นที่ควบคุมเป็น 3 บริเวณ ครอบคลุม 22 จังหวัด
ดังนี้
(1.1) “บริเวณเฝ้าระวัง” เป็นพื้นที่หรือ
บริ เวณใกล้ แ นวรอยเลื่ อ นระนองและรอยเลื่ อ น
คลองมะรุ่ย ในภาคใต้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด
(1.2) “บริเวณที่ 1” เป็นพืน้ ทีห่ รือบริเวณ
ที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่น
ดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด
(1.3) “บริเวณที่ 2” เป็นพืน้ ทีห่ รือบริเวณ
ที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่น
ดินไหว ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย
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จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน รวม 10 จังหวัด
(2) ประเภทอาคารควบคุม กฎกระทรวงได้
ก�ำหนดประเภทอาคารควบคุมตามพื้นที่ควบคุม
บริเวณต่าง ๆ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ทีม่ ตี อ่ อาคารประเภทต่าง ๆ ในแต่ละบริเวณมีความ
แตกต่างกัน และประเภทของอาคารตามที่ระบุใน
กฎกระทรวงฯ จะเป็นอาคารในลักษณะซึง่ หากเกิด
ความเสียหายแล้วจะมีผลกระทบต่อสาธารณะหรือ
หมู ่ ค นจ� ำ นวนมาก โดยอาคารควบคุ ม ในกฎ
กระทรวงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(2.1) บริเวณเฝ้าระวังและบริเวณที่ 1
(ก) อาคารที่จ�ำเป็นต่อความเป็นอยู่ของ
สาธารณชน เช่น สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
อาคารศูนย์สอื่ สาร ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า โรงผลิต
และเก็บน�้ำประปา
(ข) อาคารเก็บวัตถุอันตราย เช่น วัตถุ
ระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี หรือ
วัตถุที่ระเบิดได้
(ค) อาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้อาคารได้
ตั้งแต่สามร้อยคนขึ้นไป ได้แก่ โรงมหรสพ หอ
ประชุม หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า สถานีรถ และโรงแรม

(ง) สถานศึ ก ษาที่ รั บ นั ก เรี ย นหรื อ
นักศึกษาได้ตั้งแต่สองร้อยห้าสิบคนขึ้นไป
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนที่รับเด็กอ่อน
ได้ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป
(ฉ) อาคารที่มีผู้ใช้อาคารได้ตั้งแต่ห้าพัน
คนขึ้นไป
(ช) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตร
ขึ้นไป
(ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วง
ระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(ฌ) เขือ่ นเก็บกักน�ำ 
้ เขือ่ นทดน�ำ้ หรือฝาย
ทดน�้ำ  ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่สิบ
เมตรขึ้นไป
(2.2) บริเวณที่ 2
(ก) อาคารที่จ�ำเป็นต่อความเป็นอยู่ของ
สาธารณชน เช่น สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
อาคารศูนย์สอื่ สาร ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า โรงผลิต
และเก็บน�้ำประปา
(ข) อาคารเก็บวัตถุอันตราย เช่น วัตถุ
ระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี หรือ
วัตถุที่ระเบิดได้
(ค) อาคารสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ
หอประชุม หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า สถานีรถ โรงแรม สถานบริการ และ
อาคารจอดรถ

คนขึ้นไป
ขึ้นไป
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(ง) สถานศึกษา
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
(ฉ) อาคารที่มีผู้ใช้อาคารได้ตั้งแต่ห้าพัน
(ช) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตร

(ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วง
ระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(ฌ) เขือ่ นเก็บกักน�ำ 
้ เขือ่ นทดน�ำ้ หรือฝาย
ทดน�้ำ  ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่สิบ
เมตรขึ้นไป
• มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได้ จั ด ท� ำ
มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่น
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สะเทือนของแผ่นดินไหว เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียด
การออกแบบและค�ำนวณอาคารในกฎกระทรวงฯ
ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติให้การก่อสร้าง
อาคารเป็นไปตามหลักวิชาการเกิดความปลอดภัย
สูงสุด โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก
ปัจจุบนั กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จดั ท�ำ
มาตรฐานการออกแบบอาคารต้ า นทานการสั่ น
สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวฉบั บ ใหม่ หรื อ มยผ.
1301/1302-61 โดยปรั บ ปรุ ง จากมาตรฐาน
ประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่น
สะเทือนของแผ่นดินไหว หรือ มยผ. 1301-54 และ
มาตรฐานการออกแบบอาคารต้ า นทานการสั่ น
สะเทือนของแผ่นดินไหว หรือ มยผ. 1302-52 โดย
เนื้อหาในมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน
การสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ. 1301/130261 ฉบับใหม่นี้ มีขอ้ ดีคอื ใช้ได้กบั อาคารทุกประเภท
ทั่ ว ประเทศไทย โดยวิ ศ วกร ผู ้ อ อกแบบ
สถาปัตยกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้อง
น�ำไปใช้ในการค�ำนวณและออกแบบก่อสร้างอาคาร
ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวให้มีความมั่นคง แข็งแรง

ปลอดภั ย ตามมาตรฐานวิ ศ วกรรมสากล ทั้ ง นี้
เจ้าของอาคารและผูป้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยังสามารถน�ำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการ
ออกแบบ ว่าถูกต้อง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ได้ด้วยเช่นกัน
ผูส้ นใจสามารถขอรับมาตรฐานดังกล่าวได้ที่
ส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ หรือค้นหา
จากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (http://
www.dpt.go.th)

(1) รูปทรงของอาคารในแนวราบหรือผัง
โครงสร้างของอาคาร
รู ป ทรงของอาคารในแนวราบหรื อ ผั ง
โครงสร้าง ของอาคารทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอหรือไม่สมมาตร
จะท�ำให้อาคารต้องรับแรงบิดจากแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว นอกจากนี้ การทีอ่ าคารมีมมุ หักจะ
ท�ำให้เกิดการกระจุกตัวของหน่วยแรงทีส่ งู ท�ำให้เกิด
ความเสียหายในบริเวณดังกล่าวได้ ดังนั้น ในการ
ออกแบบจึงควรหลีกเลีย่ งอาคารทีม่ ผี งั ไม่สม�ำ่ เสมอ
หรือมีมุมหัก เช่น ผังของอาคารเป็นรูปตัวยู รูปตัว
ที รูปกากบาท และรูปตัวแอล เป็นต้น ส�ำหรับ
• รูปทรงของอาคารที่เหมาะสมในการต้านทาน ลักษณะความไม่สม�ำ่ เสมอของผังโครงสร้างด้านอืน่
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องของไดอะแฟรม การเยื้อง
อาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ออกนอกระนาบ และระบบทีไ่ ม่ขนานกัน อ้างอิงได้
ควรมีรูปทรงที่เรียบง่ายและสม�่ำเสมอ ซึ่งจะไม่ก่อ จากมาตรฐาน มยผ. 1301-54
ให้เกิดพฤติกรรมของอาคารที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
การบิดตัวของอาคาร หรือการกระจุกตัวของหน่วย
(2) รูปทรงของอาคารในแนวดิ่ง
แรงทีส่ งู ขึน้ ในบางต�ำแหน่ง โดยการพิจารณารูปทรง
อาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดิน
ของอาคารมีทั้งในแนวราบหรือผังโครงสร้างของ ไหวที่ ดี น อกจากจะต้ อ งมี รู ป ทรงในแนวราบที่
อาคาร และรูปทรงของอาคารในแนวดิ่ง
สม�ำ่ เสมอแล้ว อาคารยังต้องมีรปู ทรงทีส่ ม�ำ่ เสมอใน
แนวดิ่ ง ส� ำ หรั บ ลั ก ษณะความไม่ ส ม�่ ำ เสมอของ
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ตัวอย่างความไม่สม�ำ่ เสมอทางเรขาคณิตของรูปทรง
ของอาคารในแนวราบที่ควรหลีกเลี่ยง

ระบบตานแรง
ดานขาง
ฐานราก

ตัวอย่างความไม่สม�ำ่ เสมอทางเรขาคณิตของรูปทรง
ของอาคารในแนวดิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ระบบโครงสรางอาคารในการ
ตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว

โครงสร้างอาคารในแนวดิ่งด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความไม่
สม�่ำเสมอของสติฟเนส ความไม่สม�่ำเสมอของมวล
ความไม่ตอ่ เนือ่ งในระนาบ และความไม่ตอ่ เนือ่ งของ
ก�ำลัง อ้างอิงได้จากมาตรฐาน มยผ. 1301-54
จากรายงานความเสี ย หายของอาคารใน
เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวของต่ า งประเทศ พบว่ า
อาคารที่มีช้ันที่อ่อน (Soft Story) ซึ่งเป็นรูปทรง
ของอาคารทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอในแนวดิง่ ลักษณะหนึง่ จะ
มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายจากการสั่ น
สะเทือนของแผ่นดินไหวมาก ตัวอย่างของอาคารที่
มีชนั้ ทีอ่ อ่ น ได้แก่ อาคารพักอาศัยทีม่ ชี นั้ ล่างเปิดโล่ง
เพือ่ ใช้เป็นทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร ท�ำให้เสาชัน้
ล่างมีการเคลือ่ นตัวด้านข้างทีส่ งู มาก จนไม่สามารถ
ต้านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ อาคาร
ทั้งหลังจึงพังทลายลงมา
มาตรฐาน มยผ. 1301-54 ให้ความหมายของ
ชั้นที่อ่อนว่า ชั้นที่มีสติฟเนสทางด้านข้าง (Lateral
Stiffness) มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 70 ของชั้นที่เหนือ
ถัดขึ้นไป หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 ของสติฟเนส
เฉลี่ยของสามชั้นที่เหนือขึ้นไป
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ระบบกลองที่ใชตัวยึดทแยง
และใชคานขอบที่แข็ง

(2.3) โครงแกงแนง (Brace Frames)
ส่วนใหญ่เป็นระบบโครงถักหรือโครงข้อหมุนในแนว
ดิ่งเพื่อรับแรงด้านข้าง
(2.4) ระบบโครงสร้างคู่ (Dual Systems)
เป็นการน�ำเอาระบบโครงสร้างที่กล่าวข้างต้นมาใช้
ร่วมกันในการรับแรงทางด้านข้าง เช่น การใช้โครง
ต้านแรงดัดร่วมกับก�ำแพงรับแรงเฉือนหรือโครง
แกงแนง เป็นต้น
(2.5) ระบบกล่อง (Tubular Systems)
ซึ่งเป็นการออกแบบให้โครงสร้างโดยรอบอาคารมี
ความแข็ง ท�ำให้อาคารมีลักษณะคล้ายกับเป็นคาน
ยื่นที่มีหน้าตัดเป็นท่อกลวงหรือกล่องขนาดใหญ่
การท�ำให้โครงสร้างโดยรอบของอาคารมีความแข็ง
นี้ สามารถท�ำได้โดยใช้ตวั ยึดทแยง (Braced Tube)
หรือวางเสารอบนอกอาคารให้เรียงถี่ใกล้กันและ
เชื่อมด้วยคานขอบที่แข็ง (Framed Tube)

(1) ระบบต้านแรงในแนวราบ (Horizontal-Force-Resisting Systems หรือ Diaphragms)
เป็นระบบที่วางตัวในแนวราบ ท�ำหน้าที่ส่งถ่ายแรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในแนวราบไปสู่ระบบ
รับแรงด้านข้าง หรือชิน้ ส่วนในแนวดิง่ ตัวอย่างของ
โครงสร้างระบบนี้ เช่น แผ่นพื้นและหลังคา เป็นต้น
(2) ระบบต้ า นแรงด้ า นข้ า ง (Lateral
-Force-Resisting Systems) เป็นระบบวางตัวใน
แนวดิ่งที่ท�ำหน้าที่ส่งถ่ายแรงจากระบบต้านแรงใน
แนวราบไปสูฐ่ านรากของอาคาร ซึง่ มีอยูห่ ลายรูปแบบ • วัสดุอาคาร
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารควรมีน�้ำหนัก
ระบบโครงสร้างอาคารในการต้านทาน เบาแต่ แข็ ง แรงและคงทน โดยทั่ ว ไปอาคารที่ ม                     ี
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
น�ำ้ หนักน้อยจะได้รบั ผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว
(2.1) โครงต้านแรงดัด (Moment Re- น้อยกว่าอาคารที่มีน�้ำหนักมาก
sisting Frames) เป็นระบบรับแรงด้านข้างที่อาศัย
• ระบบโครงสร้างอาคาร
ความต้านทานแรงดัดของข้อต่อและองค์อาคาร
• การปรับปรุงอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
การต้านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว
(2.2) ก�ำแพงรับแรงเฉือน (Shear Walls)
กฎหมายควบคุ ม อาคารได้ ย กเว้ น อาคาร
ของอาคารอาศัยระบบโครงสร้าง 2 ระบบ ได้แก่ เป็นระบบผนังที่ออกแบบเพื่อรับแรงทางด้านข้าง ควบคุ ม ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวที่ ไ ด้ รั บ ใบ
เช่น ปล่องลิฟต์หรือ ปล่องบันได เป็นต้น
อนุญาตหรือได้รบั ใบรับแจ้งการก่อสร้างหรืออาคาร
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อาคารที่หลังคามีน�้ำหนักน้อยจะปลอดภัยมากกว่าอาคารที่หลังคามีน�้ำหนักมาก

ที่มีอยู่ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งอาคารเหล่านั้นหากมี
การออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและมีการ
ควบคุมการใช้วัสดุให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว
อาคารก็จะมีความต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง แต่หากเจ้าของอาคาร
ต้องการปรับปรุงอาคารของตนให้สามารถต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานสากล ก็ควรจะ
พิจารณาประเมินและเสริมก�ำลังโครงสร้างของ
อาคารให้แข็งแรงขึ้น
(1) ข้อพิจารณาในการปรับปรุงอาคาร
โดยทั่วไปแล้วอาคารที่เสียหายจากแผ่นดิน
ไหวเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการสัน่ สะเทือนหรือการ
โยกตัวกลับไปกลับมาของอาคารอย่างรุนแรง ดังนัน้
การปรับปรุงอาคารจึงมุง่ เน้นทีจ่ ะลดขนาดของการ
สัน่ สะเทือน หรือยอมให้อาคารเกิดการโยกตัวได้แต่
อาคารจะต้องไม่เกิดการพังทลาย โดยปัจจัยส�ำคัญ
ที่ใช้ประกอบในการพิจารณาเสริมความมั่นคงแข็ง
แรงของอาคารมี 4 ข้อ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่าย งบ
ประมาณเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการเลื อ กวิ ธี ก าร
ปรับปรุงอาคาร 2) สภาพการใช้สอยของอาคาร การ
เสริมความมัน่ คงแข็งแรงของอาคารบางวิธมี ผี ลกระ
ทบต่อการใช้สอยของอาคาร เช่น การเสริมความ
มั่นคงโดยใช้โครงแกงแนงยึดโยงหัวเสาไม่ควรเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงอาคารหรือจากการอพยพหนี
ไฟ 3) ความสวยงามของอาคารระหว่าง / และภาย
หลังการเสริมความมั่นคงแข็งแรง 4) ระดับความ
เสีย่ งภัยแผ่นดินไหวของอาคาร หากอาคารตัง้ อยูใ่ น
พื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณใกล้รอย
เลือ่ นในภาคเหนือ ก็ตอ้ งได้รบั การเสริมความมัน่ คง
แข็งแรงในระดับที่สูงกว่า

A

Earth Quake Effect

(2) วิธีการปรับปรุงอาคาร
การปรั บ ปรุ ง อาคารต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ออกแบบ และก�ำหนดรายละเอียดโดยวิศวกรผู้
ช�ำนาญการ ซึ่งวิธีการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มคี วามสามารถต้านทานแรงสัน่
สะเทือนได้ มีหลายวิธี ได้แก่
(2.1) การเสริมก�ำลังให้ระบบต้านแรง
ด้านข้างทีม่ อี ยูแ่ ล้ว การเสริมก�ำลังวิธนี เี้ ป็นการเสริม
ให้ระบบต้านแรงด้านข้างของอาคารทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มี
ความสามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนทีส่ งู ขึน้ โดย
การเสริมก�ำลังขึ้นกับประเภทของระบบต้านแรง
ด้ า นข้ า ง เช่ น หากเป็ น โครงต้ า นแรงดั ด
คอนกรีตเสริมเหล็กก็อาจเสริมก�ำลังของเสาและ
ค า น ที่ เ ป ็ น ส ่ ว น ข อ ง โ ค ร ง ต ้ า น แ ร ง ดั ด
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการพอกคอนกรีตหุ้มชิ้น
ส่วนเดิม (Jacketing) ส�ำหรับโครงต้านแรงดัดเหล็ก
รูปพรรณสามารถท�ำได้โดยการเสริมก�ำลังรับแรงดัด
ให้ขอ้ ต่อโดยใช้แผ่นเหล็ก หรือการเสริมก�ำลังให้กบั
ชิ้นส่วนโดยใช้แผ่นเหล็กประกับข้าง
(2.2) การเพิ่มระบบต้านแรงด้านข้าง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงอาคาร เช่น การ
เพิ่มโครงแกงแนงหรือก�ำแพงรับแรงเฉือน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการรับแรงสัน่ สะเทือนให้กบั อาคาร
(2.3) การเสริ ม ความแข็ ง แรงให้ กั บ
ฐานรากอาคาร ในการปรับปรุงอาคารนอกจากการ
เพิ่ ม ความสามารถในการรั บ แรงด้ า นข้ า งของ
โครงสร้างแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงการส่งถ่ายแรงแผ่น
ดินไหวจากโครงสร้างอาคารส่วนบนเข้าสู่ฐานราก
ในกรณีที่ฐานรากใช้ระบบเสาเข็มจะต้องค�ำนึงถึง
การส่งถ่ายแรงแผ่นดินไหวจากฐานรากเข้าสูเ่ สาเข็ม
ด้วย อีกทัง้ ความสามารถในการรับแรงด้านข้างของ
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เสาเข็มแต่ละต้น รวมถึงปริมาณเหล็กเสริมในเสา
เข็มที่ฝังอยู่ในฐานรากด้วย ตัวอย่างการเสริมความ
แข็งแรงให้กับฐานรากอาคาร ได้แก่ การเจาะเข็ม
เพิ่มเพื่อขยายฐานราก และการปรับปรุงบริเวณข้อ
ต่อต่าง ๆ ของฐานรากโดยการเสริมเหล็กเพิ่ม
(2.4) การใช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การสั่ น
สะเทือนของอาคาร การใช้อุปกรณ์มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนหรือการโยกตัวของอาคาร
ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการใช้กันอย่างแพร่
หลายในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดิน
ไหว เช่น อุปกรณ์สลายพลังงาน (Damper) อุปกรณ์
ลดการส่ ง ผ่ า นการสั่ น สะเทื อ นจากแผ่ น ดิ น ไหว
(Base Isolator) เป็นต้น
(2.5) การเพิ่มความเหนียวให้กับระบบ
โครงสร้าง การปรับปรุงอาคารให้โครงสร้างมีความ
เหนียวเพิ่มขึ้น เพื่อให้อาคารนั้นมีความสามารถใน
การโยกตัวภายใต้แรงแผ่นดินไหวที่ดีขึ้น โดยยังคง
ก�ำลังส่วนใหญ่ไว้ได้ วิธีการนี้ได้แก่ การพันข้อต่อ
และโครงสร้างด้วยแผ่นวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
(FRP) หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว
ข้อแนะนำ�ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวไม่ได้บังคับให้การก่อสร้างบ้าน
พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีความสูงไม่เกิน 15
เมตร ต้องได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากไม่
ต้องการจะเพิ่มภาระให้กับประชาชนในการที่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตาม หากการก่อสร้างบ้านพักอาศัยดังกล่าวได้มี
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การให้รายละเอียดที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากการ
ออกแบบปกติแล้วจะท�ำให้สมรรถนะในการต้าน
แรงแผ่นดินไหวของบ้านดังกล่าวสูงขึน้ ในระดับหนึง่
โดยราคาค่าก่อสร้างจะสูงกว่าการก่อสร้างตามปกติ
เพียงเล็กน้อย ซึง่ รายละเอียดข้อแนะน�ำเพิม่ เติมจาก
การก่อสร้างตามปกติมีดังต่อไปนี้
1. ต�ำแหน่งทีต่ งั้ อาคาร ไม่ควรก่อสร้างอาคาร
ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการวิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การก่ อ สร้ า งในบริ เวณเชิ ง ลาด การก่ อ สร้ า งใน
บริเวณใกล้แนวรอยเลื่อน หรือการก่อสร้างใกล้กับ
ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น
2. รูปทรง ลักษณะ และสัดส่วนของอาคาร
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหวควรเป็นแบบทีเ่ รียบง่าย
สมมาตร และสม�ำ่ เสมอ เช่น อาคารรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า รูปทรงกลม เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงอาคารที่
มีมุมหัก หรืออาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ระบบโครงสร้างอย่างกะทันหัน
3. ช่องเปิดของอาคาร ขนาดและต�ำแหน่ง
ของช่องเปิดที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้โครงสร้างมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเช่น การเกิดพฤติกรรม
การวิ บั ติ ข องเสาสั้ น หรื อ อาคารบางส่ ว นมี ก าร
เคลื่อนตัวมากเกินไป
4. ระบบโครงสร้าง จะต้องมีความมัน่ คงแข็งแรง
เมือ่ เกิดการสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว ส่วนต่าง ๆ                                                                  
ของโครงสร้างจะ
ต้ อ งสามารถโยก
ตัวไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งหลังได้ ข้อต่อ
หรือส่วนต่อของ
แต่ละส่วนต้องมี
ความมั่นคง แข็ง
แรง ตลอดจนมี
การยึดโยง (Bracing) โครงสร้างที่
เหมาะสม
5. โครง
หลั ง คา การยึ ด
ส่วนต่าง ๆ ของ
โครงหลังคา ไม่วา่

จะเป็นหลังคา แป จันทัน อกไก่ หรืออเส จะต้องมี
การยึดอย่างมั่นคง นอกจากนี้ควรท�ำการยึดโยง
(Bracing) โครงหลั ง คาให้ มี เ สถี ย รภาพในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว
6. รายละเอียดของโครงสร้างอาคารส่วนต่าง ๆ
เช่น ฐานราก กรณีทใี่ ช้ฐานรากแผ่ ฐานรากดังกล่าว
จะต้องตัง้ อยูบ่ นชัน้ ดินเดิมทีม่ กี ำ� ลังแบกทานสูง แต่
หากใช้ฐานรากเสาเข็มต้องมีการเชือ่ มยึดทีเ่ พียงพอ
ระหว่างฐานรากและเสาเข็ม และค�ำนึงถึงความ
สามารถ ในการรับแรงด้านข้างของเสาเข็มแต่ละต้น
ด้ ว ย ในส่ ว นของเสา ส� ำ หรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดเล็กและสูงไม่เกิน 2
ชั้น ขนาดของเสาไม่ควรน้อยกว่า 20 เซนติเมตร
และพืน้ ทีห่ น้าตัดเหล็กเสริมตามยาวของเสาไม่ควร
น้อยกว่า 0.01 และไม่ควรมากกว่า 0.06 ของพื้นที่
หน้าตัดทัง้ หมดของเสาและของอของเหล็กปลอกให้
มีส่วนปลายยื่นไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเหล็กปลอก แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 5
เซนติเมตร ส�ำหรับข้อต่อระหว่างเสาและคาน เหล็ก
เสริมตามขวางหรือเหล็กปลอกของเสาและคานจะ
ต้องมีปริมาณเพียงพอในบริเวณข้อต่อระหว่างเสา
และคานที่จะรัดรอบแกนคอนกรีต ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความเหนียวและสามารถต้านทานแรงเฉือนที่เกิด
ขึน้ จากแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดยระยะ
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เรียงของเหล็กปลอกในเสาและในคานบริเวณข้อต่อ
ดังกล่าวไม่ควรเกิน 10 เซนติเมตร และควรเพิ่ม
เหล็กปลอกในข้อต่ออีก 3 ปลอก
แม้การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยอาจ
ฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภัย
พิบัติชนิดนี้ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย การ
ป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ คือการเตรียมความพร้อมรับมือเมือ่
เกิดเหตุการดังกล่าวขึน้ หากเรามีความรูค้ วามเข้าใจ
มีการเตรียมพร้อมที่ดี ก็จะช่วยบรรเทาความเสีย
หายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้
ที่มา : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุอนิยม
วิทยากร / กรมทรัพยากรธรณี / คู่มือปฏิบัติเกี่ยว
กับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ส�ำหรับเจ้าพนักงานท้องถิน่ โดย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

คลายปมเวนคืนทีด่ นิ
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
เดินหน า้ ต่อพรอ้ มเปดให บ้ ริการป 2566
s p ec i al REPORT
จากกรณีที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย
บางใหญ่ - กาญจนบุรี เกิดปัญหาล่าช้าจากแผนงาน ในระยะเวลา
ร่วม 3 ปี และมีความคืบหน้าไปเพียงไม่กเี่ ปอร์เซ็นต์เท่านัน
้ ซึง่ ปัญหา
หลักเกิดจากการที่ทางกรมทางหลวงไม่สามารถเวนคืนที่ดินเพื่อ
พัฒนาโครงการได้ ซึ่งต้นตอที่แท้จริงมาจากสภาพเมืองที่ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การพัฒนาทีด
่ น
ิ เปลีย
่ นแปลงไปในปัจจุบน
ั
จึงพบว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ประเมินไว้ตอนต้นนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริง จึงทำ�ให้เป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้โครงการดังกล่าวเกิดการล่าช้า
นายสราวุธ ทรงศิวิไล
อธิบดีกรมทางหลวง

โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นเส้นทางโลจิสติกส์
สายส�ำคัญของประเทศไทยที่จะกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โซนภาค
ตะวัน ตก รองรับแผนการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะเชือ่ มต่อระหว่างฐานการผลิตและการส่งออก
ของประเทศเพือ่ นบ้านฝัง่ ตะวันตก เชือ่ มต่อโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย ใน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาหลายคนจึงเห็นความส�ำคัญของโครงการนี้ว่า
ส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้ มี เ ศรษฐกิ จ ที่ เข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มก้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมของภูมภิ าคและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ใน
การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่าย
คมนาคมสู่ภาคตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข
9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพืน้ ที่ อ�ำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อ�ำเภอท่ามะกา และไปสิน้ สุดที่ อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง
รวม 96.410 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง
6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาทโครงการก่อสร้างงาน
โยธา มีจำ� นวนทัง้ หมด 25 สัญญา ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง โดยผลงาน
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ก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ร้อยละ 25.08  ช้ากว่าแผน 56.00%
นายสราวุธ ทรงศิวไิ ล  อธิบดีกรมทางหลวง
ได้ อ อกมาเปิ ด เผยถึ ง ความคื บ หน้ า โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี หลังจากทีค่ ณะรัฐมนตรี
ไทย อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032 ล้านบาท จาก
วงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดัง
กล่าวว่า “ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้รับจ้าง
เข้าพื้นที่ท�ำงานได้เพียง ร้อยละ 31 จากพื้นที่
ก่ อ สร้ า งทั้ ง หมด เนื่ อ งจากกรอบวงเงิ น ค่ า จั ด
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอ เมื่อได้รับอนุมัติ
กรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะได้ส่งมอบ
พื้นที่เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าท�ำงานต่อตามแผนงาน
และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญา ในต้นปี พ.ศ.
2566 โดยงานจั ด กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติ เป็นเงิน 5,420 ล้านบาท ปัจจุบันได้เบิกจ่าย
ไปหมดแล้วแต่ยงั ขาดอีก 12,032 ล้านบาทรวมเป็น
เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด 17,452 ล้านบาท
เป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกรอบวงเงินเดิมที่ได้
รับการอนุมัติ ในปี พ.ศ 2558 ได้จากการประมาณ
ราคาค่าเวนคืนเบื้องต้น โดยใช้ราคาประเมินทุน
ทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการ
เข้าไปส�ำรวจพื้นที่จริง ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
ต้นไม้ อย่างละเอียดและค้นพบว่ามีจำ� นวนมากกว่า
ทีไ่ ด้ประมาณการเบือ้ งต้นประกอบกับมีการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว และเกิดโครงการส�ำคัญ
ตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์และบริเวณใกล้เคียง
จึงส่งผลท�ำให้สภาพการใช้พนื้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิมมาก คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบือ้ งต้น จึงได้
ก�ำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสภาพความ
เป็นจริง โดยได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทุก
ประการ ส่งผลให้วงเงินสูงเพิ่มมากขึ้น เมื่อคณะ
รัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวง
ก็จะท�ำการเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืน
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ครบทุกราย”
ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมทางหลวง ยังได้กล่าวต่อ
ไปอีกว่า “นอกจากงานโยธาและงานจัดกรรมสิทธิ์

Contractors’ Times | March-April 2020

34

special Report

ทีด่ นิ แล้ว ยังมีการลงทุนงานระบบต่าง ๆ ซึง่ จะรวมอยูใ่ นขอบเขตของสัญญาการ
ให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP ในส่วนของการด�ำเนินงาน และบ�ำรุงรักษา (โอ
แอนด์เอ็ม) เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน
- นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการ
จราจรและด่านชัง่ น�ำ้ หนักคาดว่าจะเซ็นสัญญา โอแอนด์เอ็ม ได้ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 และกระทรวงคมนาคมทีจ่ ะมีแผนทีจ่ ะเปิดให้บริการตลอดสาย ภายใน
ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะท�ำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยัง
ภาคตะวันตกของประเทศสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้มสี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในภูมภิ าคให้ดขี นึ้ และจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน”
ซึ่งทางโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ที่เกิดการติดหล่ม
มาร่วม 3 ปี ประเทศไทยได้เสียโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
หมุนเวียนงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไปมาก แต่ส่วนส�ำคัญที่สุดคือความ
เดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นีถ้ อื ว่าการแก้ไขปัญหาของ นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
จะสามารถเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญให้โครงสร้างพืน้ ฐานเดินหน้าตามแผนสูก่ ลไก
ที่พร้อมจะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยได้ในอนาคต
โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเป็นประธานกดปุ่มสตาร์ตจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่ กาญจนบุรี เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมาหลังจากประชาชนรอคอย
มานานหลายปี และหลังจากนั้นวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม
ด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ก็ได้
ร่วมด�ำเนินการจ่ายเงินให้กับประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดนนทบุรี ตามล�ำดับจนครบทุกราย
ทั้งนี้ถือว่าปมการเวนคืนที่ดินของโครงการสาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี
สามารถจบลงได้ดว้ ยดี และพร้อมเดินหน้าต่อเร่งเปิดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตเข้มแข็งและก้าวหน้าตาม
นโยบายของรัฐบาล พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค
และเป็นเส้นทางโลจิสติกส์สายส�ำคัญของประเทศไทยในอนาคต
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งานแถลงข่าวและโครงการประชุมสัมมนา
การจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
		 นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแถลง
ข่าวและโครงการประชุมสัมมนาการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ
ห้องประชุมคเชนทร์ ชัน้ 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
ศาลายา

เข้าพบอธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ นาย
ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่ออวยพรในโอกาส
ปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในด้านต่างๆ อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6

MLIT หารือเกีย
่ วกับความต้องการด้านโครงสร้างพืน
้
ฐานในประเทศไทย
บริษัท คูนิเอะ คอร์ปอเรชั่น ผู้แทนจากกระทรวงที่ดินโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of
Land Infrastructure Transport and Tourism, MLIT)
เข้าหารือกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยมีนาย
ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริหาร รับมอบหมายจากท่านนายก
สมาคม ร่วมให้ข้อมูล

การประชุมหารือแนวทางการดำ�เนินการด้านอากาศ
สะอาด
นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผูแ้ ทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
หารือแนวทางการด�ำเนินการด้านอากาศสะอาด ณ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมครัง้ นี้ จัดขึน้ เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางและมาตรการที่
เกีย่ วข้องของภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันระยะ
เร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ผลักดันและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาเพื่อความยั่งยืนต่อไป
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งานแถลง ข่าวร่วมกับภาคเอกชนในการระดมสมอง
เสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5
นายกลิ น ท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา
หอการค้ า แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวร่วมกับภาคเอกชนในการ
ระดมสมองเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายๆ ด้าน
อาทิ ด้านเกษตร ด้านขนส่ง ด้านภาษี ด้านกฎหมาย และด้านก่อสร้าง
ทั้งนี้ ในส่วนของด้านก่อสร้าง นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช
อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ร่วมให้ขอ้ มูลแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยภาครัฐจะต้อง
ก�ำกับดูแลให้พนื้ ทีก่ อ่ สร้างทีอ่ ยูใ่ นโซนทีม่ คี า่ มลภาวะทางอากาศวิกฤติให้
ปฏิบัติต ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม มาตรการของภาครัฐ
ในการขยา ย เขตพื้นที่จ�ำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ และการห้ามรถ
บรรทุกเข้ าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ แม้ว่าจะเป็นมาตรการที่ดีในช่วง
วิกฤติ แต่อาจจะท�ำให้เกิดรถสะสมและเกิดความแออัดตามมา ดังนัน้ ขอ
ให้รัฐพิ จ ารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เช่น

การประชุ มกลุ่ มย่อย “การพัฒ นามาตรฐานแรงงาน
ด้านแรงงานเด็กสำ�หรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย”
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การยูนเิ ซฟ ประเทศไทย และสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดประชุมกลุ่มย่อย “การพัฒนา
มาตรฐานแรงงานด้านแรงงานเด็กส�ำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย”
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานสมาคมฯ อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น
3 ถนนวิทยุ
โดยได้เรียนเชิญบริษทั สมาชิกสมาคมฯ และผูป้ ระกอบการก่อสร้าง
ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำโครงการพัฒนา
มาตรฐานแรงงานด้านแรงงานเด็กส�ำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เพื่อยก
ระดับศั ก ยภาพและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านการ
จัดการแรงงานเด็กให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
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การขยายเวลาก่อสร้างโครงการภาครัฐให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ต้องหยุด
เดินรถเข้าเขตพื้นที่ที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการก่อสร้างก็จะต้องด�ำเนิน
การตามแผน EIA อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่สร้าง
มลพิษทางอากาศ

ให้การต้อนรับกลุม
่ ผูค
้ า้ วัสดุเครือ
่ งมือเครือ
่ งจักรจาก
ประเทศญี่ปุ่น
สมาคมอตุ สาหกรรมกอ่ สร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนาย
อังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม, นายพลพัฒ กรรณสูต ที่ปรึกษาและ
นายปิยะดิษฐ์ อศั วศิรสิ ขุ กรรมการบริหารให้การต้อนรับกลุม่ ผูค้ า้ วัสดุ
เครือ่ งมอื เครือ่ งจกั รจากประเทศญปี่ นุ่ ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถนนวิทยุ
เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา
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การประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเรื่อง
การกระทำ�การทุจริตและประพฤติมิชอบ วุฒิสภา
นายกฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง และนางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช
อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเรื่อง
การกระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบ วุฒิสภา เรื่อง การศึกษาการ
บังคับใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กรณีศึกษามาตรการในการป้องกัน
การกระท�ำก า รทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารสัญญา รวม
ตลอดจนกรณีการคุ้มครองผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างที่ได้รับความเสียหาย
ในการด�ำเนินธุรกิจอันเกิดจากผูว้ า่ จ้างไม่ขยายระยะเวลาโดยไม่เป็นธรรม
ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

เข้าพบอธิบดีกรมทางหลวง
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้
แสดงความยินดี แก่ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ใน
โอกาสเข้ า รับต�ำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนา
วงการอุต ส าหกรรมก่อสร้างร่วมกัน ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา

การสัมมนากา ร นำ�เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ
นายสมชัย สั น ตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมสัมมนาการน�ำ
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพของต่าง
ประเทศ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม
โดยการสัมม น า ครั้งนี้ เป็นการน�ำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของต่างประเทศ จ�ำนวน 3 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย และ ฟิลิปปินส์ มาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย มีผทู้ รงคุณวุฒจิ ากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

TCA News :: เรียนท่านสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ และ
ผู้ประกอบการก่อสร้าง
เนื่องจากสมาคมฯ ได้ย้ายบัญชี Line@ ไปยัง
LINE Official Account ใหม่ ท่านสมาชิกสามารถกดเพิ่มเพื่อนเพื่อ
รับข่าวสารในวงการก่อสร้าง Update ก่อนใคร !
ได้ที่ link : https://lin.ee/iGAh4dP หรือ
ค้นหาไอดีไลน์ : @tca_thaicontractor (มี @)
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special Report

เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

กระตุ น้ เศรษฐกิจไทย รถไฟทางคูส่ ายตะวันออก
เชือ่ มขนส่งทางรางสู ่ 3 ท่าเรือ

ยกระดับโครงข่ายโลจิสติกส ์
s p ec i al REPORT

เ ชื่ อ ม โ ย ง โ ค ร ง ข ่ า ย
ค ม น า ค ม ใ น พื้ น ที่ เ ข ต
พั ฒ นาพิ เ ศษภ า ค ตะวั น
ออก (EEC) แหล่งท่อง
เ ที่ ย ว แ ล ะ พื้ น ที่
อุตสาหกรรมห ลั กกับ 3 ท่าเรือ โดยมี
ท่าเรือแหลม ฉ บัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
และท่าเรืออุ ต สาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งถือ
เป็นการช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง
และกระจายสินค้าไปยังทุกภูมภ
ิ าคอาเซียน
ซึ่ ง เป็ น การ พั ฒนาระบบขนส่ ง และ
โครงสร้างพื้ น ฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เชื่ อ มโยงกั น อ ย่ า งไร้ ร อยต่ อ สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย นับเป็นกลไกทีช
่ ว
่ ย
เพิ่มศักยภา พ ใ นพื้นที่ EEC ทั้งนี้ยังได้
รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าจากทัว
่
ประเทศอีกด้วย

รถไฟทางคสูายตะวนัออก
ชวงหวัหมาก - ฉะเชงิเทรา - ศรีราชา
และรถไฟทางคู ชวงศรราชา - มาบตาพด
208 kilometers in length

ปายหยดุรถไฟ
ระดบัพื้นดนิ 5 สถานี

จำนวน 33 สถานี
33 stations

ปายหยดุรถไฟยกระดบั
2 สถานี

2 raised railway halts

สถานรีถไฟ
ระดบัพื้นดนิ 25 สถานี

สถานรีถไฟระดบัพื้นดนิ
ชานชาลายกระดบั 1 สถานี

ระยะทาง 208 กโิลเมตร

TRAIN STATION

25 at-grade stations

5 railway halts

1 raised platform station

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เร่งด�ำเนินโครงการรถไฟทางคูส่ ายตะวันออก ช่วงหัวหมาก
- ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา และรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา - มาบตาพุด เป็นระยะทาง 202 กิโลเมตร จ�ำนวน
18 สถานี ผ่ า นพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง เพือ่ เชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แหล่งท่อง
เที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับ 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังทุกภูมิภาค
อาเซียนได้ ส ะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปยังมาบตาพุดระยะ
เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง และคาดว่าจะมีปริมาณผูโ้ ดยสารประมาณ 2.3 ล้านคนต่อปี ในปีทเี่ ปิดให้บริการ
และอาจจะเพิ่ มขึ้นอีกประมาณ 5.9 ล้านคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2598 และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการ
ขนส่งสินค้า 83 ล้านตันต่อปี ในปีที่เปิดให้บริการอีกด้วย และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 250 ล้านตัน
ต่อปี ในปี พ.ศ. 2598 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง 2 โครงการ ยังเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงต้องมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อยู่เสมอ
นายสมเกียรติ เตรียมแจ้งอรุณ ผู้จัดการโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกได้กล่าวว่า “การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้ความส�ำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกขัน้ ตอนของ
โครงการ เพ ร า ะถือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินโครงการ เพื่อให้
โครงการสามารถด�ำเนินไปได้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนความต้องการ
ของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง”
ซึ่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีการจัดการประชุม
ใหญ่ขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการสรุปผลการออกแบบรายละเอียดโครงการงาน
ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ โดยทางโครงการได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม
ความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา - มาบตาพุด
โดยมี “นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ” ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขตบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่ง
ภายในงานยั ง ไ ด้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนได้เข้าร่วมการประชุม
เป็นจ�ำนวนมาก และในทีป่ ระชุมยังได้นำ� เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากโครงการเพือ่ ลดผลก
ระทบทัง้ ต่อการด�ำเนินชีวติ และความปลอดภัยของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ไข
ปัญหาจุดตัด ท า งรถไฟด้วยการสร้างสะพาน และทางลอดเพื่อความปลอดภัยการเดินทางและขนส่ง
ทางรถไฟ ลดผลกระทบด้านการจราจร และการก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางป้องกันไม่ให้ประชาชน
และสัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากการถูกรถไฟชนหรือถูกรถไฟดูด
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นายสมเกียรติ เตรียมแจ้งอรุณ
ผู้จัดการโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออก
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นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขตบางกะปิ

สมทุรปราการ
Samut Prakan

ฉะเชงิเทรา
Chachoengsao

ดอนสนีนท
Don Si Non

ปายหยดุร
Railway halt

ชลบรุ
Chon Buri

ปายหยดุรถไฟยกระดบั
Raised railway halt

แสนสขุ
Saensuk

ระดบัพนดนิ
ถไฟระดบัพนดนิ

ชลบรุ
Chon Buri

บางพระ
Bang Phra
เขาพระบาท
Khao Phrabat
ศรราชา
Si Racha

พทัยา
Pattaya
พทัยาใต
South Pattaya
ตลาด ำ 4 ภาค
บานหวยขวาง
Ban Huai Khwang

ทาเรือ
Port
ทาอากาศยาน
Airport

แหลมฉบงั
Laem Chabang
ทาเรอแหลมฉบงั
Laem Chabang Port
บางละมงุ
Bang Lamung

อาวไทย
Gulf of Thailand

สถานรีถไฟ
At-grade station
สถานรีถไฟ
ชานชาลายกระดบั
Raised platform station

พานทอง
Phan Thong

ระดบัพนดนิ

สญ
ั ลกัษณ
Legend

ระยอง
Rayong

ญาณสงัวราราม
Yannasang Wararam
สวนนงนชุ
Nong Nooch Garden

Map Ta Phut
บานฉาง
ชมุทางเขาชจีรรย
Ban Chang
Khao Chi Chan Junction
มาบตาพด
Map Ta Phut
บานพลตูาหลวง
Ban Phlu Ta Luang
ทาอากาศยานอตะเภา
U-Tapao Airport
จกเสมด็
แสมสาร
Chuk Samet
Samaesan
ทาเรอพาณชิยสตัหบี
ทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด
Map Ta Phut Industrial Port
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นอกจากนี้ยั ง ได้มีการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ใ ห้ก�ำหนดมาตรการป้องกัน ทั้งการ
ควบคุมน�้ำท่ ว ม และการระบายน�้ำ  โดยบริเวณ
ก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่นำ�้ ต้องมีตาข่ายรองรับ
โครงสร้างสะพานป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น
ลงในล�ำน�้ำ  แล ะ ยังได้จัดให้มีแนวป้องกันน�้ำฝน
ระบบระบายน�ำ 
้ พร้อมกับบ่อตกตะกอน เพือ่ รองรับ
น�้ำฝนก่อนระบายอ อ ก สู่ท่อระบายน�้ำสาธารณะ
และทีส่ ำ� คัญได้มกี ารจัดการเครือ่ งสูบน�ำ้ เพือ่ ป้องกัน
น�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย ส่วนทางด้านคุณภาพอากาศ
ได้มีการออกมาตรการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
รถบรรทุก รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพที่สมบูร ณ์ พร้อมใช้งาน พร้อมให้มีการ
ฉีดพรมน�้ำควบคุมฝุ่ น ล ะอองอย่างสม�่ำเสมออย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง ส่ ว นทางด้านคุณภาพเสียง ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประ ช า ชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
แนวเส้นทางโครงการเกี่ ยวกับรายละเอียดของการ
กิจกรรมก่อสร้าง โดย เ ฉ พาะกิจกรรมที่มีเสียงดัง
รวมทั้งติดตั้งก�ำแพง กั นเสียงทั้งประเภทชั่วคราว
และถาวรในพื้นที่ก่อสร้ างอีกด้วย และยังแถมด้วย
การจัดตั้งศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดย
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ป ระจ�ำ  24 ชั่วโมง เพื่อให้มีการ
แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและทางด้านการคมนาคม
ขนส่ง อุบัติเหตุ และ ค ว า ม ปลอดภัยก็ได้มีการ
ก�ำหนดให้มีการวางแผนการจัดการจราจรระหว่าง
การก่อสร้าง รวมทั้งติ ด ตั้ งเครื่องหมายจราจร ไฟ
เตือน ป้ายเตือน ตัง้ แต่กอ่ นถึงบริเวณก่อสร้างจนถึง
บริเวณก่อสร้าง พร้อมจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ให้ผู้ สั ญ จ รไปมาได้รับความ
ปลอดภัย และสะดวกในการเดินทางมากที่สุด
ซึง่ โครงการดังกล่าวถือเป็นการกระตุน้ ให้เกิด
การลงทุนทางธุรกิจและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว ซึง่
จะก่อให้เกิดรายได้แก่ ป ระชาชน พร้อมช่วยสร้าง
เสริมเศรษฐกิจไทยให้เติ บ โตมากยิ่งขึ้น และหัวใจ
ส�ำคัญของโครงการเชื่อม 3 ท่าเรือ ถือเป็นการส่ง
เสริมให้เป็นศูนย์กลางโ ล จิ ส ติกส์ของภูมิภาคและ
ของอาเซียนอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลและภาพ :
www.doubletracktomaptaphut.com

Contractors’ Times | March-April 2020

40

Focus

เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

กระทรวงคมนาคมเล็งเปด PPP
ดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน กว่า 2.5 หมืน่ ล้านบาท

โครงการท่าอากาศยานนครปฐม
fo c us

กรมท่ า อากาศยาน จั ด
สั ม ม น า ท ด ส อ บ ค ว า ม
สนใจของภาคเอกชน
(Market Sounding)
โครงการท่ า อากาศยาน
นครปฐม โดยมี น ายถาวร เสนเนี ย ม
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธี นอกจากนีย
้ งั มี ดร.จรุณ
มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้
บริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมท่ า อากาศยาน
หน่วยงานภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้า
ร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรม
เซ็ น ทาราแกรนด์ แ อทเซ็ น ทรั ล พลาซ่ า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายถาวร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชน
(Market Sounding) โครงการท่าอากาศยานนครปฐมว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ด�ำเนินโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมการจัดตัง้ สนามบินนครปฐม เพือ่ แบ่งเบาความแออัดการจราจรทางอากาศและ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจและท่องเที่ยว เนื่องจากแนวโน้มปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินเชิง
พาณิชย์ของไทยเติบโตต่อเนือ่ ง รวมถึงมีเครือ่ งบินส่วนตัว (Private Jet) และเช่าเหมาล�ำ กว่า 2,000
เที่ยวต่อปี ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น แม้ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขยาย
ขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอ
ก่อสร้างบนพื้นที่ 3,500 ไร่ ใช้งบประมาณ ราว 25,000 ล้านบาท
การสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการท่าอากาศยาน
นครปฐม ในครัง้ นีถ้ อื เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตัง้ สนามบินนครปฐม
ที่กรมท่าอากาศยานได้ด�ำเนินการขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการใช้ท่าอากาศยาน และเปรียบเทียบ
พื้นที่ทางเลือกที่มีศักยภาพในการก่อสร้างสนามบิน โดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ
วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งส�ำรวจ ออกแบบ และจัดท�ำแบบ
ก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานหลัก และอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะต้องเวนคืนที่ดิน
ชาวบ้าน ประมาณ 300 แปลง คิดเป็นจ�ำนวน 200 ครัวเรือน ค่าเวนคืน ประมาณ 3,461.52 ล้าน
บาท คือพืน้ ทีใ่ นอ�ำเภอบางเลน (ต�ำบลบางระก�ำ ต�ำบลล�ำพญา) และอ�ำเภอนครชัยศรี (ต�ำบลบางแก้ว
ฟ้า ต�ำบลบางพระ ต�ำบลวัดละมุด) ซึ่งห่างจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี
ประมาณ 5.3 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที
ซึ่งจากการออกแบบโครงการ จะมีพื้นที่ขนาด 3,500 ไร่ ทางวิ่งขนาด 45×2,500 เมตร อาคารที่พัก
ผู้โดยสาร 3 อาคาร พื้นที่ประมาณ 115,740 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5,100 คนต่อชั่วโมง
อาคารและลานจอดรถ จอดรถได้ประมาณ 4,200 คัน
ส�ำหรับงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินโครงการท่าอากาศยานนครปฐม กรมท่าอากาศยานใน
ฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการได้มีการคิดค�ำนวณและประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ด�ำเนินโครงการ เป็นจ�ำนวนเงิน 25,457.61 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าเปิดให้
บริการในปี พ.ศ. 2569
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นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ดร.จรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

เล็งเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ
รัฐเอกชนร่วมลงทุน
(Public Private
Partnership หรือ PPP)
ดร.จรุณ กล่าวว่า ส�ำหรับรูปแบบการลงทุน
กรณี ใ ห้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น พั ฒ นาท่ า อากาศยาน
นครปฐมส�ำหรับการบิน ได้ท�ำการศึกษา วิเคราะห์
เป็น 3 กรณี ได้แก่
1. รัฐลงทุนค่าทีด่ นิ เอกชนลงทุนการก่อสร้าง
ทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้ภาครัฐ 5% จะ
มีระยะเวลาคืนทุน 18.67 ปี ผลตอบแทนทางการ
เงิน FIRR 11.71%
2. รัฐลงทุนทีด่ นิ และงานระบบโครงสร้างพืน้
ฐาน (ยกเว้นลานจอดเครื่องบิน) เอกชนลงทุน
อาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน
ลานจอดเครือ่ งบินทัง้ หมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้
ให้ภาครัฐ 50% จะมีระยะเวลาคืนทุน 20.25 ปี
FIRR 11.35%
3. รั ฐ ลงทุ น ที่ ดิ น งานระบบโครงสร้ า ง                  
พื้นฐาน งานอาคารที่พักผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ ลาน
จอดเครื่องบินพาณิชย์ ด้านเอกชนลงทุนอาคาร               
ผู้โดยสารส�ำหรับเครื่องบินเชิงธุรกิจหรือเครื่องบิน
ส่วนตัว อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอด
เครื่องบินธุรกิจ โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้ภาครัฐ
52% จะมีระยะเวลาคืนทุน 20.17 ปี FIRR 11.47%

แนวทางการร่วมลงทุนของ
ภาคเอกชน และคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
ท่าอากาศยานนครปฐม
• แนวทางการร่วมลงทุนของภาคเอกชน
ส�ำหรับแนวทางในการให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การลงทุน โครงการท่าอากาศยานนครปฐมนั้น ใน
เบือ้ งต้นสามารถก�ำหนดรูปแบบในการร่วมลงทุนได้
ดังนี้
1) กรณีที่รัฐเป็นผู้ลงทุนด้านงานโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด โดยให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในส่วนของงานบริการต่าง ๆ เช่น งานดูแล
ภาคพื้นดิน งานบ�ำรุงรักษาอากาศยานงานบริหาร
ท่าอากาศยาน เป็นต้น
2) กรณีรฐั เป็นผูล้ งทุนในส่วนของงานบริการ
ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน โดยให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในส่วนของงานด้านโยธาและโครงสร้างพื้น
ฐานทั้งหมด
3) กรณีที่รัฐเป็นผู้ลงทุนเฉพาะในส่วนที่เป็น
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ซึง่ เป็นสถานทีต่ งั้ ท่าอากาศยาน โดย
ให้ เ อกชนเป็ น ผู ้ ล งทุ น ทั้ ง ในด้ า นงานโยธา งาน
โครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด และงานบริการต่าง ๆ
ทั้งหมดของท่าอากาศยาน
• คุณสมบัติของเอกชนที่จะเข้าร่วมลงทุน
ในโครงการท่าอากาศยานนครปฐม ภาคเอกชนที่
จะเข้าร่วมลงทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลราย
เดี ย ว (Being the single juristic person)
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นิตบิ คุ คลหลายรายรวมกันเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium) หรือกิจการร่วมค้าทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลใหม่ (Joint Venture)
2) คุณสมบัติทั่วไป กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคล
รายเดียว (General Qualifications) จะต้องมีผถู้ อื
หุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยอย่างน้อย 1 ราย
และถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด และนิติบุคคลนั้นจะต้องจด
ทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อ
เสนอ ส่วนกรณีผู้ยื่นเสนอเป็นนิติบุคคลหลายราย
รวมกันเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium) หรือ
กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
(Joint Venture) ต้องมีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลไทย
อย่างน้อย 1 ราย ที่มีสัดส่วนในการลงทุนในกิจการ
เกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนเงินลงทุนทั้งหมด
และสมาชิกแต่ละรายของกิจการทั้งสองประเภทนี้
ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
3) คุณสมบัติทางการเงิน แบ่งเป็น
3.1) มูลค่าสิทธิรวมของทรัพย์สนิ มีตวั ตน
(Net Tangible Worth) ผู้ยื่นเสนอที่เป็นนิติบุคคล
รายเดียว ต้องมีมลู ค่าสิทธิรวมของทรัพย์สนิ มีตวั ตน
ซึ่งค�ำนวณจากผลรวมของทรัพย์สินรวม หักด้วย
ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและหนี้สิน รวมเป็นเงินจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท โดยจะพิจารณาจาก
งบการเงินคิดเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีสิ้น
สุดล่าสุด ในส่วนของกรณีผู้ยื่นเสนอเป็นนิติบุคคล
หลายรายรวมกันเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)
หรือกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
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ใหม่ (Joint Venture) ต้องมีมูลค่าสิทธิรวมของทรัพย์สินมีตัวตนถัวเฉลี่ยตาม
สัดส่วนการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย ซึ่งค�ำนวณจากผลรวมของสินทรัพย์ หัก
ด้วยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและหนีส้ นิ รวม เป็นจ�ำนวนเงินรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000
ล้านบาท โดยพิจารณาจากงบการเงินคิดเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีสิ้นสุด
ล่าสุด
3.2) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการด�ำเนินโครงการ
(Funding capability for project operationalization) ผู้ยื่นเสนอต้องแสดง
หนังสือแสดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะให้การสนับสนุนเงินกู้ (Letter of Intent) จากสถาบัน
การเงินของไทยหรือต่างประเทศ จากงบการเงินคิดเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี
3 ปีสิ้นสุดล่าสุด ผู้ยื่นเสนอต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่า ผู้ยื่นเสนอได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบุคคลทีจ่ ะให้การสนับสนุนเงิน
ทุนในส่วนของทุนดังกล่าวตามที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจนหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่า ผู้ยื่นเสนอมีความสามารถที่จะระดมทุนในส่วนของทุนได้
• ประสบการณ์ (Experience)
1) ต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีม่ มี ลู ค่าโครงการ
ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท อย่างน้อย 1 โครงการ หรือคิดเฉลี่ยในรอบระยะ
เวลาบัญชี 3 ปีสิ้นสุดล่าสุด
2) ต้องมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ โดย
เป็นผู้พัฒนาจัดหาเงินทุนหรือเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือ
มีประสบการณ์ในด้านการให้บริการออกแบบหรือก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการไม่
น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท อย่างน้อย 1 โครงการ
3) ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาและการก่อสร้างสนามบินแบบครบ
วงจร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทัง้ นี้ ภายในงานมีการตอบข้อซักถามระหว่างเอกชนผูเ้ ข้าร่วมงานและทีม
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เงิน ผู้ช�ำนาญการสิ่งแวดล้อม ร่วมตอบข้อซักถาม
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บรรยากาศในงาน เอกชนสอบถามถึงจุดทีต่ งั้
ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวัน
ออกจะเป็นการแข่งขันกันหรือไม่ และค�ำนวณฐาน
ผูโ้ ดยสารจากสนามบินอูต่ ะเภาหรือยัง ซึง่ ทางทีมที่
ปรึกษาตอบว่า “ไม่เป็นการแข่งขันกัน เพราะกลุ่ม
เป้ า หมายของสนามบิ น นครปฐมเน้ น ผู ้ โ ดยสาร
ไพรเวตเจ็ตและเชิงพาณิชย์บางส่วนเท่านั้น ส่วนอู่
ตะเภามีกลุ่มเป้าหมายกว้างกว่า โดยค�ำนวณเทียบ
เคียงกับฐานผู้โดยสารของสนามบินอู่ตะเภาแล้ว”
และมีเอกชนบางส่วนถามถึงรูปแบบการ
ลงทุนโดยเฉพาะสัดส่วนผู้ร่วมทุน เช่น นิติบุคคล
สัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต�่ำกว่า 1 รายและต้องถือ
มากกว่า 25% ซึ่งส่วนใหญ่ในที่ประชุมน�ำไปเทียบ
เคียงกับโครงการของอูต่ ะเภา โดยทีมทีป่ รึกษาตอบ
ว่า ไม่สามารถน�ำไปเทียบเคียงได้ เนือ่ งจากโครงการ
สนามบินอูต่ ะเภาเป็นการพัฒนาภายใต้ พ.ร.บ. เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และรูปแบบ
การลงทุนของเป็นการประมูลแบบนานาชาติด้วย
และยังถามถึงการเชื่อมต่อกับระบบราง เช่น รถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพ-หัวหินและรถไฟทางคู่
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แม้ว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่แสดงความสนใจ
ในโครงการ แต่จากข้อมูลทีร่ บั ฟังยังไม่ครบถ้วนมาก
นัก จึงต้องขอกลับไปหารือกับบริษัทอีกครั้งเพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ปัจจุบนั โครงการท่าอากาศยานนครปฐมอยู่
ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการศึกษา
ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน ตามพระ
ราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2562 และเมื่อได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จะต้องน�ำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ไปถึงการน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการและงบประมาณในการลงทุนต่อไป
ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.
com/DepartmentOfAirports/
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

อุตสาหกรรมเหล็กไทย
กับรถไฟฟาความเร็วสูง
s p ec i al REPORT

ท่ า มกลางการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจ การลงทุน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
รางของประเทศไทย ทั้ง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ล้วนเป็น
โครงการที่ต้องใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญในการก่อสร้าง

รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมโยธา เชิญวิศวกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมสัมมนา เรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง” ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อน�ำเสนอองค์ความรู้ด้านมาตรฐานเหล็ก
เส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติ และความแตกต่างระหว่างเหล็กตัว “T” และไม่มี “T” สถานการณ์การ
ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญอย่าง รศ.เอนก ศิรพิ านิชกร ประธาน
สาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และคุณธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล เป็นวิทยากร
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติ และความแตกต่างระหว่างเหล็ก
ตัว “T” และไม่มี “T”
รศ.เอนก อธิบายว่า เหล็กข้ออ้อยในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน
บังคับ มอก. 24-2548 ซึ่งได้รับการปรับปรุงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :
เหล็กข้ออ้อย ที่ มอก.24-2536 สาระส�ำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของเหล็กข้อ
อ้อยในครั้งนี้ ได้แก่ การอนุญาตให้มีการผลิตเหล็กข้ออ้อยโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment rebar หรือ tempcored rebar) โดยก�ำหนดให้ผู้ผลิตต้องจัดท�ำเครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อยโดย
ใช้สัญลักษณ์ “T” ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กตามหลังชั้นคุณภาพที่ผลิตขึ้น ดังนั้นเหล็กข้อ
อ้อยที่ผลิตด้วยกรรมวิธีนี้ในชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 จึงปรากฏสัญลักษณ์ตัวนูนเป็น SD40T และ
SD50T ตามล�ำดับ ดังที่ก�ำหนดไว้ตามข้อ 7.1 ในหมวดของเครื่องหมายและฉลากของมาตรฐานบังคับ
ฉบับดังกล่าว
ภายหลังจากอนุญาตให้ผลิตเหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐานนี้เมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั ผูผ้ ลิต
ส่วนใหญ่ได้ปรับมาใช้วธิ กี ารผลิตเหล็กข้ออ้อยด้วยกรรมวิธคี วามร้อนทัง้ สิน้ ท�ำให้เหล็กข้ออ้อยการผลิต
ในชัน้ คุณภาพ SD40 และ SD50 ทีป่ ราศจากตัวนูนอักษร “T” มีปริมาณน้อย การพิจารณาถึงข้อก�ำหนด
ในรายการประกอบแบบ (specification) ทีร่ ะบุชนั้ คุณภาพไว้เป็นเพียง SD40 และ SD50 จึงเป็นปัญหา
ด้านการยอมรับจากเจ้าของโครงการ ทั้งส่วนราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๆ ที่การระบุอักษร
“T” เป็นเพียงการท�ำให้ผู้ใช้ทราบถึงกรรมวิธีการผลิตเท่านั้น ไม่ได้เป็นชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อยแต่
อย่างใด ทั้งนี้มีประเด็นในข้อสงสัยประกอบไปด้วย การต่อเหล็กเส้น (bar splices) โดยการเชื่อมไฟฟ้า
(welding) หรือการท�ำเกลียวเพือ่ ท�ำข้อต่อทางกล (mechanical coupler) การดัดโค้ง (bending) และ
ความทนทานต่อไฟ (fire resistance)
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(ก) เหล็กเสนที่ผลิตโดยกรรมวิธีความรอน

1. การผลิตเหล็กเส้นโดยกรรมวิธีความร้อน
หลักการผลิตและขั้นตอนการผลิตเหล็กข้อ
อ้อยทีผ่ า่ นกรรมวิธที างความร้อนนัน้ จะเริม่ ต้นด้วย
กระบวนการรีดร้อนเช่นเดียวกับเหล็กข้ออ้อยปกติ
โดยภายหลังจากการรีดร้อนแท่นสุดท้ายที่ท�ำให้
เหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยมี ข นาดตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรมแล้ ว เหล็ ก เส้ น ดั ง กล่ า วจะผ่ า น
กระบวนการท�ำให้เย็นโดยการฉีดสเปรย์น�้ำ  เหล็ก
เส้นจะเกิดการเย็นตัวเร็วกว่าการเย็นในอากาศปกติ
จนได้การเย็นตัวที่เหมาะสมพอแล้วจึงหยุดการฉีด
สเปรย์น�้ำ โครงสร้างของเหล็กเส้นบริเวณขอบด้าน
นอกที่โดนน�้ำจึงเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นเฟสที่มีความ
แข็งสูง ในขณะทีโ่ ครงสร้างบริเวณใจกลางของเหล็ก
เส้ น จะยั ง คงมี ค วามร้ อ นอยู ่ และยั ง ไม่ เ กิ ด การ
เปลีย่ นเฟส บริเวณแกนกลางของเหล็กเส้นก็จะเริม่
เย็นตัวในบรรยากาศ และแผ่ความร้อนจากด้านใน
ออกมาบริเวณผิวของเหล็กข้ออ้อย ด้วยความร้อน
ดั ง กล่ า วจึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการอบคลาย
ความเครียดของโครงสร้างบริเวณขอบของเหล็ก
เส้นที่มีความแข็ง ในขณะที่โครงสร้างบริเวณแกน
กลางของเหล็กเส้นก็จะเย็นตัวจนถึงอุณหภูมิห้อง
และท้ายทีส่ ดุ จึงได้เหล็กเส้นทีม่ สี มบัตทิ างกลตามที่
ต้องการ และเรียกเหล็กเส้นที่ผลิตชนิดนี้ว่าเป็น
“TEMP-CORE” ซึ่งแสดงถึงกรรมวิธีที่ท�ำให้เย็น
ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว บริ เ วณขอบ และอบคลาย
ความเครียดตกค้าง การแผ่ความร้อนจากแกนกลาง

45

(ข) เหล็กเสนที่ผลิตจากเหล็กกลาคารบอน
รูปที่ 1 หนวยแรง และความเครียดของเหล็กเสนที่ถูกอบ ณ อุณหภูมิตาง ๆ

ออกมาด้านนอก
จั ด เป็ น กรรมวิ ธี
ทางความร้ อ น
(Heat Treatment) ประเภท
ห นึ่ ง ด ้ ว ย
กระบวนการผลิต
ดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้
ท� ำ ใ ห ้ ไ ด ้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
เหล็กเส้นที่มีการ
เติมธาตุ C และ
Mn ที่ น ้ อ ยกว่ า
รูปที่ 2 กำลังดึงของเหล็กเสนเสริมคอนกรีตกับลวดอัดแรง
การผลิตเหล็กข้ออ้อยด้วยการปรุงแต่งทางเคมีปกติ โดยที่เหล็กข้อ ท�ำการทดสอบแรงดึง ได้ผลทดสอบดังแสดงในรูป
อ้อยยังมีสมบัติทางกลทั้งในด้านความแข็งแรงและ ที่ 1
ผลการศึกษา พบว่า ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 700 ºC และ
ความเหนียวที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเหล็กเส้น
ทีผ่ ลิตจากกรรมวิธที างความร้อนจะมีความแข็งแรง 850 ºC ก�ำลังดึงของเหล็กเส้นทั้ง 2 ประเภท จะลด
มากทีข่ อบมากกว่าแกนใน จึงควรหลีกเลีย่ งการกลึง ลงมากเมื่อเทียบกับก�ำลังที่อุณหภูมิ 202 ºC โดย
ก�ำลังครากของเหล็กเส้นที่ผ่านกรรมวิธีความร้อน
หรือลดขนาดเหล็กอย่างมากก่อนน�ำไปใช้งาน
จะลดลงจาก 496 MPa เหลือประมาณ 300 MPa
2. ความทนไฟของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จากการศึกษาเพื่อหาก�ำลังของเหล็กเส้นที่ ที่อุณหภูมิ 850 ºC ส่วนก�ำลังครากของเหล็กเส้น
ผ่านกรรมวิธที างความร้อน (temped core rebar) ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนจะลดลงจาก 427 MPa
เปรี ย บเที ย บกั บ เหล็ ก เส้ น ที่ ผ ลิ ต จากเหล็ ก กล้ า เหลือประมาณ 320 MPa ที่อุณหภูมิ 850 ºC ซึ่ง
คาร์บอน (carbon steel rebar) โดยน�ำไปอบ ณ จากงานวิจัยนี้จะพบว่าก�ำลังของเหล็กเส้นทั้งสอง
อุณหภูมิต่าง ๆ และปล่อยให้เย็นตัว จากนั้นจึงมา ประเภท หลังถูกอบที่ 850 ºC จะมีก�ำลังครากลด
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ลงเหลือประมาณ 300-350 MPa จึงมีความแตก
ต่างด้านสมบัตกิ ารรับแรงดึงไม่มากอย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากรูปที่ 2 เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างก�ำลังดึงของเหล็กข้ออ้อยและลวดอัดแรง
(prestressing wire) ก� ำ ลั ง สู ง มากที่ ผ ลิ ต จาก
กระบวนการลดขนาดดึงเย็น (cold drawn) ณ
อุณหภูมิต่าง ๆ จะพบว่า ค่าก�ำลังดึงของเหล็กข้ออ้อยจะลดลงตามอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ และจะเริม่ ลดลง
อย่างมากที่อุณหภูมิประมาณ 400 ºC ในขณะที่
ก�ำลังของลวดอัดแรง จะลดลงตั้งแต่อุณหภูมิ 200
-300 ºC ดังนัน้ เหล็กเสริมคอนกรีตจึงมีสมบัตคิ วาม
ทนทานต่อไฟได้ดีกว่าลวดอัดแรง
เมื่ อ น� ำ เหล็ ก เส้ น มาใช้ เ สริ ม ก� ำ ลั ง ของ
คอนกรีต และมีระยะหุ้ม (concrete covering)
อย่ า งเพี ย งพอตามประเภทขององค์ อ าคารดั ง
ปรากฏอยู่ใน วสท. 1008-38 ข้อ 3407 แล้ว จะมี
อัตราการทนทานต่อสภาพแวดล้อมเพียงพอ และ
หากมีความจ�ำเป็นที่ต้องการสมรรถนะต่อการทน
ไฟ วสท. 1008-38 ข้อ 3407 (ฉ) ได้ก�ำหนดให้มี
ระยะหุม้ ไม่ตำ�่ ว่าค่าทีก่ ำ� หนดโดยบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
อาคาร ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 60
(พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ ำ� หนดความหนาน้อย
สุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมส�ำหรับแต่ละชนิด
ของโครงสร้างเอาไว้ เช่น เสาหรือคานต้องมีระยะ
หุ้ม 40 มิลลิเมตร เพื่อท�ำให้โครงสร้างหลักดังกล่าว
มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หรือแผ่น
พืน้ ทีต่ อ้ งมีระยะหุม้ อย่างน้อย 20 มิลลิเมตร เพือ่ ให้
มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2-3 ชั่วโมง  
3. การดัดโค้ง
การดัดเหล็กเส้นเพื่อท�ำเป็นของอมาตรฐาน
ในส่วนปลายของเหล็กเสริมเพือ่ ใช้ฝงั ยึดในคอนกรีต
ส�ำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วสท.1008-38
ข้อ 3403 (ก) ก�ำหนดว่าต้องใช้วิธีดัดเย็น (cold
bend) เท่านั้น และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่
เล็กสุดของวงโค้งทีด่ ดั ตาม วสท.1008-38 ข้อ 3402
ได้กำ� หนดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดของการดัดเป็น
6 เท่า 8 เท่า และ 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
เหล็กเส้นทีม่ ขี นาด 6-25 มิลลิเมตร 28-36 มิลลิเมตร
และ 44-57 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ และมีขนาดโตก

ว่าทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการทดสอบการดัดโค้ง (cold
bend test) ที่ระบุใน ตารางที่ 9 ข้อ 9.6 ใน มอก.
24-2548 ซึ่งหากการทดสอบการดัดโค้งตามข้อ
ก�ำหนดของ มอก.24-2548 แล้ว สามารถใช้เป็นงาน
เหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนั้ น ส� ำ หรั บ การก� ำ หนดรอยต่ อ
ก่อสร้างขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วสท.
1008-38 ข้อ 3403 (ข) ยังห้ามไม่ให้มีการดัดปลาย
เหล็กเส้นข้างที่โผล่จากคอนกรีตในที่ นอกจากจะ
แสดงไว้ในแบบหรือวิศวกรอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
4. การต่อเหล็กเส้น
ตามมาตรฐานส�ำหรับอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยวิธกี ำ� ลัง วสท.1008-38 ข้อ 4513 อนุญาต
ให้ท�ำการทาบเหล็ก (lapped splice) ได้เฉพาะ
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เหล็กเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่โตกว่า 36
มิลลิเมตร ซึ่งหากเหล็กเส้นมีขนาดโตกว่าที่ก�ำหนด
ไว้ ต้องท�ำการต่อเหล็กเส้นด้วยการต่อเชือ่ ม (welding) หรือการใช้ข้อต่อทางกล (mechanical coupler) ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงหากใช้เหล็กข้อ
อ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน  
4.1 การต่อเชื่อมของเหล็กข้ออ้อยที่ผ่าน
กรรมวิธีทางความร้อน (SD40Tและ SD50T)
เหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน
SD40T และ SD50T จะใช้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างจุลภาคของเหล็กภายหลังการรีดร้อนเพือ่
เพิม่ ความแข็งแรงในเหล็กเส้นแทนการเพิม่ ธาตุผสม
ลงในเนื้อเหล็ก จึงท�ำให้มีส่วนประกอบทางเคมี ที่
ได้แก่ Carbon และ Manganese ต�่ำกว่าเหล็กข้อ

special Report

อ้อย SD40 และ SD50 ซึ่งในการเชื่อมเหล็กที่มีค่า
คาร์บอนเทียบเท่า (carbon equivalent (CE)
ได้แก่ %C+% Mn/6) สูง จะท�ำการเชือ่ มได้ยากกว่า
เหล็กที่มีค่า CE ต�่ำ  จึงท�ำให้เหล็กข้ออ้อย SD40T
และ SD50T สามารถน�ำไปใช้ในงานเชื่อมได้ดีกว่า
เหล็กข้ออ้อย SD40 และ SD50 อย่างไรก็ตามเพื่อ
หลีกเลีย่ งการแตกร้าวของรอยเชือ่ มในเหล็กข้ออ้อย
ทีผ่ า่ นกรรมวิธที างความร้อนซึง่ รอยเชือ่ มเย็นตัวเร็ว
กว่าการอบอ่อน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดร้อยร้าว
ขนาดเหล็ก จึงควรพิจารณาด�ำเนินการป้องกันโดย
การบ่มทัง้ ในช่วงก่อนให้ความร้อน (pre-heat) และ
หลังจากเสร็จสิน้ การเชือ่ ม (post-heat) นอกจากนี้
ในการเชื่อมเหล็กนั้นก�ำลังของรอยเชื่อมจะขึ้นอยู่
กับชนิดลวดเชือ่ ม วิธกี ารเชือ่ ม ความเร็วในการเชือ่ ม
ความสามารถของผูเ้ ชือ่ ม โดยปกติความ                แข็ง
แรงของจุดทีเ่ ชือ่ มจะสูงกว่าความแข็งแรงของเหล็ก
เดิมมาก อันเนื่องมาจากเลือกใช้ลวดเชื่อมและสาร
เติม ที่เมื่อเชื่อมแล้วจะให้ความแข็งแรงของรอย
เชื่อมสูงกว่าเหล็กเดิม โดยเมื่อท�ำการเชื่อม ลวด
เชือ่ มจะหลอมละลายรวมกับเนือ้ เหล็กเดิม ท�ำให้ได้
รอยเชือ่ มทีแ่ ข็งแรงกว่าเนือ้ เหล็กทัง้ สองข้าง ซึง่ ตรง
กับข้อก�ำหนดของ วสท.1008-38 ข้อ 4513 (ค) 3
ทีร่ ะบุวา่ การต่อเชือ่ มอย่างสมบูรณ์ตอ้ งต่อชน (butt
joint) และเชือ่ มเพือ่ ให้สามารถรับแรงดึงอย่างน้อย
ร้อยละ 125 ของก�ำลังครากระบุของเหล็กเส้นนั้น

ซึ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำการทดสอบก�ำลังรับแรงดึงของ
รอยเชื่อมให้ได้ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นด้วย
4.2 การใช้ขอ้ ต่อทางกลเพือ่ ต่อเหล็กข้ออ้อย
ทีผ่ า่ นกรรมวิธที างความร้อน (SD40T และ SD50T)
จากความเข้าใจของผู้ใช้งานเหล็กข้ออ้อยที่
ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนที่ พบว่าความแข็งแรง
ของเหล็กข้ออ้อยตามชั้นคุณภาพต้องใช้งานเต็ม
หน้าตัดของเหล็กเส้น เหล็กเส้นที่ผ่านการลดขนาด
โดยการกลึงจะมีผลท�ำให้ได้ก�ำลังเท่ากับก�ำลังของ
เหล็กด้านกลางภายในทีอ่ าจมีกำ� ลังทีต่ ำ�่ กว่า แต่จาก
เทคโนโลยีและการค�ำนวณเพื่อหาระยะเกลียวสั้น
ทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้ระบบเกลียวมีความแข็งแรงเพียงพอใช้
งานโดยไม่เกิดความเสียหายจากแรงต่าง ๆ โดยจะ
พิจารณาจากก�ำลัง หรือความแข็งแรงของจุดต่อ ค่า
ความแข็งแรงและค่าก�ำลังดึงของจุดต่อที่ใช้ข้อต่อ
จะขึ้นอยู่กับขนาดของเกลียว ความแข็งแรงของ
เหล็กข้ออ้อย พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเส้นในการรับ
แรงดึงและแรงเฉือนต่อหน่วยความยาวของเกลียว
เหล็กเส้น
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการต่อเหล็กเสริมโดย
ข้อต่อทางกลที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ระบบ soft
cold forging ซึ่งเป็นการขึ้นรูปเย็นที่ปลายชิ้นงาน
ท�ำให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเดิม ก่อน
จะน�ำไปท�ำเกลียว เพื่อชดเชยพื้นที่ในการรับแรงที่
สูญเสียไปจากการท�ำเกลียว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
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เหล็ก SD40 SD50 หรือ SD40T SD50T จึงสามารถ
ใช้การเชื่อมต่อโดยข้อต่อทางกลได้โดยไม่มีผลกระ
ทบกับองค์อาคารหรือโครงสร้างอาคาร ทัง้ นีก้ ารต่อ
เหล็กเสริมนี้ต้องปฏิบัติตามข้อ ก�ำหนดของ วสท.
1008-38 ข้อ 4513 (ค) 4 ทีร่ ะบุวา่ การต่อโดยใช้ขอ้
ต่อทางกลอย่างสมบูรณ์ต้องสามารถรับแรงดึงหรือ
แรงอัดอย่างน้อยร้อยละ 125 ของก�ำลังครากระบุ
ของเหล็กเส้นนั้นซึ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำการทดสอบ
ก�ำลังรับแรงดึงของรอยต่อให้ได้ตามที่ระบุไว้ดัง
กล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะในการใช้เหล็กข้ออ้อยที่
ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน
1. เหล็กข้ออ้อยที่มีสัญลักษณ์ตัวนูน “T”
เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทีผ่ า่ นกรรมวิธที างความ
ร้อนเท่านั้น โดยยังคงมีชั้นคุณภาพตามที่ก�ำหนดไว้
ใน มอก. 24-2548 ทุกประการ
2. สมบัติทางกลของเหล็กข้อ อ้อยที่ผ่าน
กรรมวิธีทางความร้อนซึ่งประกอบไปด้วยก�ำลังดึง
ความยืด และการดัดโค้งไม่แตกต่างกับเหล็กข้ออ้อย
ที่ผลิตจากการปรุงแต่งด้วยธาตุ
3. สมรรถนะในการต่ อ เหล็ ก เส้ น ที่ ผ ่ า น
กรรมวิธีทางความร้อนไม่มีความแตกต่างกับเหล็ก
ข้ออ้อยที่ผลิตจากการปรุงแต่งด้วยธาตุ ทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องจัดให้มี
การทดสอบก� ำ ลั ง ดึ ง ของจุ ด ต่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดี
4. ความทนทานต่อไฟไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ และหากน�ำไปใช้เสริมคอนกรีต
และก�ำหนดระยะหุ้มให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
กฎหมายจะมีสมรรถนะในการต้านทานไฟที่ดี ไม่
แตกต่างกัน
ทำ�ความรู ้ จั ก เหล็ ก ไทยกั บ รถไฟฟ้ า
ความเร็วสูง
คุณธีรยุทธ ได้กล่าวถึง สถานการณ์การ
ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับอุตสาหกรรม
เหล็กไทย ว่ารัฐบาลมีโครงการขยายเชื่อมเส้นทาง
คมนาคม ในส่วนของการคมนาคมทางราง แบ่งเป็น
รถไฟทางคู่ วงเงินลงทุน 461,087.99 ล้านบาท
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เปรียบเทียบมาตรฐานเหล็กเสนกลม

ขนาดเสนผานศูนยกลาง
คุณสมบัติทางเคมี (%)
(คาสูงสุด)

GB 1499.1-2008

มอก. 20-2559

6-22 มม.
Grade HPB 300
C
Si
Mn
P
S
0.25 0.55 1.50 0.045 0.050
Residual Element:
Cr, Ni, Cu = 0.30% max.
เปรียบเทียบมาตรฐานเหล็กเสนกลม

ขนาดเสนผานศูนยกลาง
กรรมวิ
ต-การหลอมเหล็
ก
คุณสมบัธีกตารผลิ
ิทางเคมี
(%)
(คาสูงสุด)
คุณสมบัติทางกล
(คาต่ำสุด)

กรรมวิธีการผลิต-การหลอมเหล็ก
คุณสมบัติทางกล
(คาต่ำสุด)

GB 1499.1-2008

6-22 มม.
Oxygen Convert,
Arc Furnace
GradeElectric
HPB 300
C
Si
Mn
P
S
0.25 0.55 1.50 0.045 0.050
YS Element:
TS
EI
EI max load
Residual
MPa
Mpa
%
Cr, Ni, Cu = 0.30% max. %
300 420 25
10

Oxygen Convert, Electric Arc Furnace
YS TS
EI
MPa Mpa %
300 420 25

EI max load
%
10

ตาราง 1

หัวขอคุณสมบัติ

6-34 มม.
Grade SR 24
C
P
S
0.25
0.050
0.050
Residual Element:
Al = 0.3%, Mo = 0.08%, B = 0.0008%, Si = 0.6%, Cu
=0.4%, Ni = 0.3%, Cr = 0.3%, Nb = 0.06%, Co =
0.3%, Tiมอก.
= 0.05%,
Pb = 0.4%, W = 0.3%, Mn =
20-2559
1.65%, V = 0.1%, Zr = 0.05%
6-34 มม.
Oxygen Convert,
GradeOpen
SR 24Hearth, Electric Arc Furnace,
Induction
Furnace
C
P
S
0.25
0.050
0.050
YS Element:
TS
EI
Residual
Mpa= 0.08%,
% B = 0.0008%, Si = 0.6%, Cu
Al = Mpa
0.3%, Mo
235
385
=0.4%, Ni = 0.3%, Cr21= 0.3%, Nb = 0.06%, Co =
0.3%, Ti = 0.05%, Pb = 0.4%, W = 0.3%, Mn =
1.65%, V = 0.1%, Zr = 0.05%

ตาราง 1

หัวขอคุณสมบัติ

Oxygen Convert, Open Hearth, Electric Arc Furnace,
Induction Furnace
YS TS
EI
Mpa Mpa %
235 385 21

เปรียบเทียบมาตรฐานเหล็กขอออย

ขนาดเสนผานศูนยกลาง
คุณสมบัติทางเคมี (%)
(คาสูงสุด)

ขนาดเสนผานศูนยกลาง
คุณสมบัติทางเคมี (%)
(คาสูงสุด)
กรรมวิธีการผลิต-การหลอมเหล็ก
คุณสมบัติทางกล
(คาต่ำสุด)

กรรมวิธีการผลิต-การหลอมเหล็ก

6-50 มม.
Grade HRB 400 & HRB 500
C Si Mn P
S
0.25 0.8 1.60 0.045 0.045
Carbon Equivalent (Ceq):
Grade HRB 400, Ceq = 0.50%max.
บเทียบมาตรฐานเหล็กขอออย
Grade เปรี
HRBย500,
Ceq = 0.52%max.
NitrogenGB
= 0.012%max.
1499-2008

6-40 มม.
Grade SD40 & SD50
C
Mn
P
S
Ceq
SD40 1.80
0.050 0.050 0.55
SD50 1.80
0.050 0.050 0.60
Ceq = C+Mn/6
Residual Element:
Al = 0.3%,
= 0.08%, B = 0.0008%, Si = 0.6%,
มอก.Mo
24-2559
Cu =0.4%, Ni = 0.3%, Cr = 0.3%, Nb = 0.06%,
6-50 มม.
มม. Pb = 0.4%, W = 0.3%,
Co = 0.3%, Ti6-40
= 0.05%,
Mn = 1.65%,
0.1%, Zr = 0.05%
Grade HRB 400 & HRB 500
Grade
SD40 &V =SD50
C Si Mn P
S
C
Mn
P
S
Ceq
ไมไดกำหนด
Oxygen Convert,
Open Hearth,
Furnace,
0.25 0.8 1.60 0.045
0.045
SD40
1.80
0.050 Electric
0.050Arc 0.55
Induction
Furnace
Carbon Equivalent (Ceq):
SD50 1.80
0.050 0.050 0.60
Grade HRB 400, Ceq = 0.50%max.
Ceq = C+Mn/6
YS CeqTS= 0.52%max.
EI
EI max load Residual YS
EI
Grade HRB 500,
Element:TS
MPa
Mpa
%
%
Mpa
Mpa
Nitrogen = 0.012%max.
Al = 0.3%, Mo = 0.08%, B %= 0.0008%, Si = 0.6%,
HRB400 400 540 16
9
SD40
560 Cr =150.3%, Nb = 0.06%,
Cu
=0.4%,390Ni = 0.3%,
HRB500 500 630 15
9
SD50
490
620 Pb13= 0.4%, W = 0.3%,
Co = 0.3%, Ti = 0.05%,
TS/TS ≥ 1.25
Mn = 1.65%, V = 0.1%, Zr = 0.05%
TS/400 ≤ 1.30 (HRB400)
TS/500 ≤ 1.30 (HRB500)
ไมไดกำหนด
Oxygen Convert, Open Hearth, Electric Arc Furnace,
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คุณธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล

รถไฟความเร็วสูง วงเงินลงทุน 1,734,690.83 ล้าน
บาท รถไฟฟ้า วงเงินลงทุน 813,357 ล้านบาท โดย
ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการก็จะแบ่งเป็น 3
ช่วง คือ แผนระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2560-2564 แผน
ระยะกลาง ปี พ.ศ. 2565-2569 และแผนระยะยาว
ปี พ.ศ. 2570-2579 ในส่วนที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 2,506 กิโลเมตร
ส่ ว นรถไฟทางคู ่ มี ร ะยะทางรวมทั้ ง สิ้ น 2,936
กิโลเมตร ซึง่ เป็นโครงการทีป่ ระเทศไทยด�ำเนินการ
ร่วมกับประเทศจีน
ส�ำหรับโครงการรถไฟทางคู่สามารถใช้เหล็ก
มอก. มาตรฐานของประเทศไทยได้ เพียงแต่ข้อ
ก�ำหนดคือ ไม่ให้ใช้เหล็กที่เป็นตัว T ซึ่งมาตรฐาน
เหล็กที่ใช้กับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กล่าวถึงในการ
สัมมนานี้ เน้นไปทีเ่ หล็กเส้นกับเหล็กเสริมคอนกรีต
เท่านั้น ได้แก่
• Hot-Rolled Low Carbon Wire Rod
(GB701-2008)
• Hot-Rolled Plain Bar for Reinforced
Concrete (GB1499.1-2008)
• Hot-Rolled Ribbed Bar for Reinforced
Concrete (GB1499-2008)
• Remained Heat Treatment Ribbed
Rebar for Reinforced Concrete (GB 130142013)
• Steel Wire for Pre-Stressed Concrete
(GB/T 5223-2014)
• Steel Strand for Pre-Stressed Concrete (GB/T 5224-2014)

• Heat treated Bar for Pre-Stressed
Concrete (GB 4463)
ในส่ ว นของประมาณการการใช้ เ หล็ ก ใน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง พบว่า ในแผนระยะ
เร่งด่วน (พ.ศ. 2560-2564) ประมาณการจ�ำนวน
เหล็กเส้นที่ใช้คือ 1,248,000 ล้านตัน แผนระยะ
กลาง (พ.ศ. 2565-2569) ประมาณการจ�ำนวนเหล็ก
เส้นที่ใช้คือ 499,000 ล้านตัน และแผนระยะยาว
(พ.ศ. 2570-2579) ประมาณการจ�ำนวนเหล็กเส้น
ที่ใช้คือ 759,000 ล้านตัน โดยรวมใช้เหล็กเส้น
ประมาณ 2.5 ล้านตัน
ส่วนการประมาณการการใช้เหล็กโครงการ
รถไฟทางคู่ ในแผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560-2564)
ประมาณการจ�ำนวนเหล็กเส้นทีใ่ ช้คอื 700,000 ตัน
แผนระยะกลาง (พ.ศ. 2565-2569) ประมาณการ
จ�ำนวนเหล็กเส้นทีใ่ ช้คอื 1.5 ล้านตัน และแผนระยะ
ยาว (พ.ศ. 2570-2579) ประมาณการจ�ำนวนเหล็ก
เส้นที่ใช้คือ 400,000 ตัน โดยรวมใช้เหล็กเส้น
ประมาณ 2.6 ล้านตัน ทั้งโครงการรถไฟความเร็ว
สูงและโครงการรถไฟทางคู่ ประมาณการการใช้
เหล็กรวมกว่า 5.1 ล้านตัน
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต กับ
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ เ หล็ ก HotRolled Plain Bar for Reinforced Concrete
(GB1499.1-2008) และ Hot-Rolled Ribbed Bar
for Reinforced Concrete (GB1499-2008) ซึ่ง
เป็นมาตรฐานของประเทศจีน กับเหล็กเส้นเสริม
คอนกรีต-เหล็กเส้นกลม มอก. 20-2559 และเหล็ก
เส้นเสริมคอนกรีต-เหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2559 ที่
เป็นมาตรฐานของประเทศไทย จากตารางที่ 1
เปรียบเทียบมาตรฐานเหล็กเส้นกลม โดยดูจากองค์
ประกอบทางเคมี พบว่า เมือ่ เทียบกับคุณสมบัตทิ าง
กลหลัก ๆ แม้ว่าเหล็กของประเทศไทยจะก�ำหนด
คุณสมบัติทางเคมีน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้มีความแตก
ต่างกันมากนัก ในส่วนของสารมลทินแปลกปลอม
(Residual Element) ของมาตรฐานประเทศจีนกับ
ประเทศไทยที่มีเหมือนกันคือ Cr, Ni, Cu ซึ่งตาม
มาตรฐานประเทศจีนก�ำหนดไว้สงู สุดไม่เกิน 0.30%
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แต่ค่ามาตรฐาน สาร Cu ของประเทศไทยก�ำหนด
ไว้ที่ 0.4% ซึ่งมีมากกว่า จึงถือว่าคุณภาพด้อยกว่า
ค่ามาตรฐานที่ประเทศจีนก�ำหนด
ส่วนกรรมวิธีการผลิตในกระบวนการหลอม
เหล็ก ข้อก�ำหนดในมาตรฐานของประเทศจีนได้
ก�ำหนดไว้ว่า การหลอมเหล็กเส้นกลมต้องเป็นเตา
หลอมเหล็ก Oxygen Converter, Electric Arc
Furnace เท่ า นั้ น ส่ ว นมาตรฐาน มอก. ของ
ประเทศไทย จะเป็นเตาหลอมเหล็ก Oxygen Converter, Open Hearth, Electric Arce Furnace,
Induction Furnace ซึ่งเตาหลอมชนิด Open
Hearth ปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว
ในส่ ว นของคุ ณ สมบั ติ ท างกล จะเห็ น ว่ า
มาตรฐานของประเทศจีนได้ก�ำหนดค่าอัตราความ
ยื ด EI (Elongation) ไว้ สู ง กว่ า มอก. ของ
ประเทศไทย อีกทั้งยังก�ำหนดค่า El max load ไว้
ด้วยซึ่ง มอก. ของประเทศไทยไม่ได้ก�ำหนดไว้ จึง
ท�ำให้เหล็กตามมาตรฐานของประเทศจีนมีความ
เหนียวกว่า ในส่วนนี้จึงท�ำให้มาตรฐานของเหล็ก
ประเทศจีนมีคุณภาพกว่า มอก. ของประเทศไทย
จากการเปรียบเทียบมาตรฐานเหล็กข้ออ้อย                                                                        
ดังตารางที่ 2 จะเห็นว่าค่า Carbon Equivalent
(Ceq) หรือความสามารถในการเชือ่ ม ตามมาตรฐาน
ของประเทศจีนส�ำหรับ Grade HRB 400 ก�ำหนด
สูงสุดไว้ที่ 0.50% และ Grade HRB 500 ก�ำหนด
สูงสุดไว้ที่ 0.52% ในขณะที่ SD40 และ SD50 ตาม
มาตรฐาน มอก. ของประเทศไทยก�ำหนดค่าไว้สูง
กว่า ซึ่งถ้าค่า Carbon Equivalent สูงหมายถึง
โอกาสในการแตกหักจะสูงกว่า ในจุดนี้จึงท�ำให้
เหล็กข้ออ้อยของประเทศไทยไม่ได้คุณสมบัติตาม
ข้อก�ำหนดของประเทศจีน
ในส่วนของการเปรียบเทียบมาตรฐานเหล็ก
ข้ออ้อย จะเห็นว่าค่า Carbon Equivalent (Ceq)
หรือความสามารถในการเชื่อม ตามมาตรฐานของ
ประเทศจีนส�ำหรับ Grade HRB 400 ก�ำหนดสูงสุด
ไว้ที่ 0.50% และ Grade HRB 500 ก�ำหนดสูงสุด
ไว้ที่ 0.52% ในขณะที่ SD40 และ SD50 ตาม
มาตรฐาน มอก. ของประเทศไทยก�ำหนดค่าไว้สูง
กว่า ซึ่งถ้าค่า Carbon Equivalent สูงหมายถึง
โอกาสในการแตกหักจะสูงกว่า ในจุดนี้จึงท�ำให้
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• การผลิ ต เหล็ ก เส้ น เสริ ม คอนกรี ต ของ
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ไทยตามมาตรฐานที่ ก� ำ หนด
สามารถท�ำได้โดยการผลิตด้วยวิธี Electric Arc
Furnace ซึ่งมีกระบวนการผลิตเริ่มจากการหลอม
เศษเหล็กทั่วไป > การท�ำให้บริสุทธิ์ >การปรับแต่ง
ส่วนผสมทางเคมี > การหล่อ > การอบและรีด ส่วน
การผลิตด้วยวิธี Induction Furnace เริ่มจากน�ำ
เศษเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูงมาหลอม > การหล่อ
> การอบและรีด
• การหลอมเหล็กด้วยวิธี Induction Furnace เป็นการน�ำเศษเหล็กเก่ามาหลอมซ�ำ้ ใหม่ หาก
วัตถุดิบมีส่วนผสมทางเคมีที่เกินค่าก�ำหนดหรือมี
สารอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการ จะก�ำจัดออกไปไม่ได้เหมือนกับ
การหลอมเหล็กด้วยวิธี Electric Arc Furnace ซึ่ง
มีขนั้ ตอนท�ำให้เหล็กบริสทุ ธิ์ ดังนัน้ เศษเหล็กวัตถุดบิ
ที่ใช้ของการผลิตด้วย Induction Furnace จึง
จ�ำเป็นต้องมีความบริสุทธิ์สูง

เหล็กข้ออ้อยของประเทศไทยไม่ได้คุณสมบัติตาม
ข้อก�ำหนดของประเทศจีน
ทางด้านคุณสมบัติทางกลเมื่อเปรียบเทียบ
แล้วมาตรฐานของประเทศจีนจะก�ำหนดค่า Tensile Strength (TS) และค่า Yield Strength (YS)
ไว้มากกว่าหรือเท่ากับ 1.25 ส�ำหรับ HRB400 และ
HRB500 ก�ำหนดค่า TS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.30
ข้อนี้จะเป็นหลักประกันในเรื่องของความเหนียว
ของเหล็ก ซึ่งตามมาตรฐาน มอก. ของประเทศไทย
ไม่ได้ระบุไว้ ในส่วนนี้ คุณธีรยุทธ ให้ความเห็นว่า ผู้
ผลิตเหล็กในประเทศไทยก็สามารถปรับคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานของประเทศจีนได้ เพีย งก�ำหนด
มาตรฐานขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู ้ ผ ลิ ต ใน
ประเทศไทยท�ำตาม แต่จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการ
ผลิตเพราะใช้ต้องใช้อุปการณ์มากขึ้น ใช้ทรัพยากร
มากขึ้น
ในการผลิตเหล็กของประเทศไทยจะใช้การ
ผลิตด้วยเตาไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) และ
การผลิตด้วยเตาเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า (Induction Furnace) โดยใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการหลอม

การผลิตด้วยเตา Electric Arc Furnace จะ
มีกรรมวิธที เี่ ริม่ ด้วยการน�ำเศษเหล็กทัว่ ไปมาหลอม
ท�ำให้บริสุทธิ์ ปรับแต่งส่วนผสมทางเคมี จากนั้น
หล่อเป็นเหล็กแท่ง แล้วจึงน�ำไปอบให้ความร้อน
และรีด
ในส่วนของการผลิตด้วยเตา Induction
Furnace เริม่ จากการน�ำเศษเหล็กทีม่ คี วามบริสทุ ธิ์
สูงมาหลอม หล่อเป็นแท่ง แล้วจึงน�ำไปอบให้ความ
ร้อนและรีด หรือรีดโดยไม่ต้องอบให้ความร้อน
ข้อสรุปเรื่องคุณภาพเหล็กเส้นเสริม
คอนกรีตของอุตสาหกรรมไทย
• โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ก�ำหนดให้
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน GB 1499.1-2008 และ GB 14992008 โดยมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มอก.
20-2559 และ มอก. 24-2559 ของ สมอ. มีความ
แตกต่างจากมาตรฐานของประเทศจีน
• คุ ณ สมบั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกล ซึ่งมีความ
สัมพันธ์กัน
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ประเทศไทยสามารถผลิ ต เหล็ ก เส้ น
ตามมาตรฐาน GB เพื่อใช้ในโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้
ทางด้านสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย โดย
นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นชัย นายกสมาคมฯ ชี้แจงว่า
ทางสมาคมฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งนี้ และทางผู ้
ประกอบการก็ยินดีผลิตเหล็กเส้นให้ได้มาตรฐาน
GB ของประเทศจีนตามที่รัฐก�ำหนด เพื่อใช้ใน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
“ก่อนอืน่ ก็ตอ้ งบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง
เป็นโปรเจกต์ทปี่ ระเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน จึงมีการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนมาเป็นที่ปรึกษาให้
ดังนัน้ วัสดุตา่ ง ๆ ทีท่ างทีป่ รึกษาของจีนก�ำหนดขึน้
เราก็ต้องท�ำตาม การที่ภาครัฐก�ำหนดให้เราต้องใช้
เหล็กตามมาตรฐาน GB ทางผู้ผลิตในประเทศไทย
ก็ ยิ น ดี ป ฏิ บั ติ ต าม ซึ่ ง ขณะนี้ ท างผู ้ ป ระกอบการ
โรงงานทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตเหล็กเส้นในประเทศไทยก็มกี าร
ยื่นขอคอนซัลต์ที่จะส่งเหล็กตามมาตรฐาน GB
เข้าไปตามโปรเจกต์ต่าง ๆ แล้ว ซึ่งมีผู้ประกอบการ
โรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ประมูล
โครงการเฟสแรกได้แล้วเช่นกัน
จริง ๆ แล้วเหล็กมาตรฐาน มอก. ของไทยเราก็
ถือว่า เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน
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นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นชัย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

สากล เพียงแต่วา่ เหล็กตามมาตรฐาน GB เป็นเหล็ก
ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าเหล็กทั่วไป ถ้าเราพูดถึง
เหล็กมาตรฐาน มอก. เช่นเหล็กเส้นก่อสร้างตึก
ทั่วไป ก็มีมาตรฐานตามหลักสากล แต่เนื่องจาก
เหล็กมาตรฐาน GB เป็นเหล็กที่ภาครัฐก�ำหนดมา
ส�ำหรับใช้ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเท่านัน้ จึง
ต้องมีการก�ำหนดบังคับให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน
GB ซึ่งต่างจากมาตรฐานเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง
ทั่ว ๆ ไป”

ผูป
้ ระกอบการไทยยืนยัน ผลิตเหล็กมี
คุณภาพ ราคาย่อมเยา และปริมาณ
เพียงพอเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง
นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสมาคมฯ
ยืนยันว่าผูป้ ระกอบการในประเทศไทยการสามารถ
ผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GB ที่รัฐ
ก�ำหนด ราคาย่อมเยา และปริมาณการผลิตเพียง
พอต่อความต้องการใช้ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงแน่นอน
“จริง ๆ แล้วเหล็กตามมาตรฐาน GB ทางเรา
สามารถผลิตได้ภายในประเทศ มี 4-5 โรงงานที่
พร้ อ มที่ จ ะท� ำ ได้ ทั น ที ซึ่ ง ผมทราบมาว่ า มี 3-4
โรงงาน ขณะนี้ก�ำลังแอปพรูฟอยู่ และมีแนวโน้มว่า
น่าจะผ่าน เพราะฉะนั้น เราสามารถซัปพอร์ตกับ
ผูร้ บั เหมาได้ตลอด ไม่ตอ้ งกลัวว่าเหล็กจะขาดแคลน
เพราะว่าจริง ๆ แล้วทัง้ โปรเจกต์นี้ ใช้เหล็กเพียง 2.5
ล้านตันเท่านัน้ แต่วา่ ในประเทศไทยส�ำหรับการผลิต
เหล็กเส้นที่ผ่านมา เราผลิตได้เกินความต้องการมา
เกือบสิบล้านตันต่อปี เพราะฉะนั้น ก�ำลังการผลิต
ส่วนทีเ่ หลือสามารถทีจ่ ะซัปพอร์ตได้แน่นอนอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ ทางสมาคมฯ อยากบอกไปทางผูร้ บั เหมาหรือ
ทางรัฐบาลว่า ไม่ตอ้ งเป็นกังวลว่าเหล็กจะขาด หรือ
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ว่าเราไม่มีเหล็กที่จะไปซัปพอร์ตให้กับโครงการใน
อนาคต เพราะว่าปริมาณการใช้ในโครงการนี้น้อย
มาก มั่นใจว่าผลิตได้เพียงพอ เพราะว่าโครงการนี้
ใช้เหล็กเพียง 2.5 ล้านตัน ในระยะเวลาการด�ำเนิน
โครงการ 3-5 ปี ตกเดือนหนึ่งใช้เหล็กไม่กี่หมื่นตัน
ทางผูป้ ระกอบการเองก็ยนิ ดีทจี่ ะปรับปรุงคุณสมบัติ
ของเหล็กเส้นให้ได้ตามมาตรฐาน GB ที่ทางภาครัฐ
ก�ำหนดอยู่แล้ว เราได้คุยกับคอนซัลต์ของจีนตั้งแต่
แรกเริ่มแล้ว เพราะว่าตอนแรกที่เขาเข้ามา เขาเห็น
มาตรฐานเราก็ เ ป็ น กั ง วลว่ า เหล็ ก ของเราจะไม่
สามารถเข้าไปซัปพอร์ตในโครงการนี้ได้ เราก็มีการ
คุยกันตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้ว และก็มีการส่งตัวอย่าง
เหล็กของเราที่ผลิตในประเทศไปเทสกับคอนซัลต์
ของจีน ซึง่ ทางคอนซัลต์ของจีนก็ยอมรับว่าเหล็กเรา
มาตรฐานเทียบเท่า GB เราจึงมั่นใจว่าสามารถผลิต
เหล็กให้ได้คุณสมบัติตามที่รัฐก�ำหนด เพื่อใช้ใน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างแนนอน” นาย
ทวีศักดิ์ กล่าว
ทีม่ า : https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic/article/1417
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

มองต่างมุม โครงการก่อสร า้ งเทอร ์มินลั 2
ด้านทิศเหนือ สนามบินสุวรรณภูมิ
s p ec i al REPORT
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ทสภ.) หรื อ สนามบิ น
สุ ว รรณภู มิ เรี ย กได้ ว ่ า
เป็ น ท่ า อากาศยานหลั ก
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ถู ก
ออกแบบให้ มี ขี ด ความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปีเมื่อ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ.
2549 ในขณะทีผ
่ โู้ ดยสารทีม
่ าใช้บริการท่า
อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ใ นช่ ว งเวลาดั ง
กล่าวมีปริมาณ 43 ล้านคนต่อปี และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำ�ให้
สนามบินเกิดความแออัด

ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
อดีตกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จ�ำกัด

เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารให้ได้ 60 ล้านคนต่อปี บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จึงมีโครงการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ด้านทิศเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ
แต่โครงการดังกล่าว ยังมีหลายกลุ่มองค์กรออกมาทักท้วง ไม่เห็นด้วย รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา
สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ...หายนะสุวรรณภูมิ?”
ขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี โดยมี ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
อดีตกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จ�ำกัด ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
วิศวกรผูร้ ว่ มจัดท�ำแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมริ ว่ มเสวนา มีผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมจาก 12 องค์กรวิชาชีพ รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้เชิญ ทอท. เข้า
ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย แต่ถูกปฏิเสธค�ำเชิญเข้าร่วมเสวนาตามแถลงการณ์ ทอท.
สร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ มีข้อเสียมากกว่า?
ดร.สมเจตน์ วิเคราะห์ว่า “เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ” ไม่ได้เพิ่มขีดความสามารถให้สนามบิน
สุวรรณภูมิ ในการรองรับผู้โดยสาร ในทางกลับกันจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น
1) ไม่ท�ำให้สนามบินมีความจุเพิ่มขึ้น เพราะ ทอท. ไม่สามารถก่อสร้างหลุมจอดเครื่องบินเพิ่ม
เติมได้ เนื่องจากพื้นที่หลังเทอร์มินัล 2 ตัดแปะคับแคบ ท�ำให้เครื่องบินวิ่งเข้า-ออกหลุมจอดอย่างยาก
ล�ำบาก และไม่สามารถท�ำหลุมจอดเพิ่มเติมได้ ท�ำให้เทอร์มินัล 2 ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารตามเป้า
หมายที่วางไว้ได้
2)  ผู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินที่จอดรออยู่ที่หลุมจอดใกล้เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ จะต้องไปขึ้น
เครื่ อ งบิ น ที่ อ าคารเที ย บเครื่ อ งบิ น รองหลั ง ที่ 1 (Satellite 1) ซึ่ ง อยู ่ ห ่ า งออกไป
ประมาณ 2.2 กิโลเมตร จ�ำเป็นจะต้องใช้รถไฟฟ้าไร้คนขับ (Automated People Mover หรือ APM
) ถึง 3 สาย ได้แก่ สายลอยฟ้า 2 สาย และสายใต้ดิน 1 สาย ท�ำให้เกิดความยุ่งยากท�ำให้ผู้โดยสาร
ทุลักทุเล และสับสนวุ่นวายก่อนจะได้ขึ้นเครื่องบิน
3) ท�ำให้เพิม่ ปัญหารถติดบนมอเตอร์เวย์ เนือ่ งจากเทอร์มนิ ลั 2 ตัดแปะ จะตัง้ อยูด่ า้ นมอเตอร์เวย์
ผูข้ บั ขีส่ ว่ นใหญ่จงึ เลือกใช้มอเตอร์เวย์เข้า-ออกสนามบิน ท�ำให้กรมทางหลวงต้องเสียงบประมาณ เตรียม
ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ชั้นที่ 2 เหนือมอเตอร์เวย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
โดยใช้งบประมาณถึง 37,500 ล้านบาท เป็นต้น

Contractors’ Times | March-April 2020

special Report

53

ปัญหาเหล่านี้อาจท�ำให้การจัดอันดับสนาม
บิ น ดี เ ด่ น ของโลกเปลี่ ย นไป จากที่ ส นามบิ น
สุวรรณภูมิเคยได้รับการจัดอันดับสนามบินดีเด่น
ของโลกให้อยู่ในอันดับที่ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดย
Skytrax ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ร่วงลงมาอยูท่ อี่ นั ดับ
36 และในปี พ.ศ. 2562 ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 46
ขยายเทอร์มน
ิ ล
ั 1 ตามแผนแม่บทเดิม
ทำ�ได้ ทั น ที ประหยั ด งบ รองรั บ ผู ้
โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง
ด้าน ดร.สามารถ กล่าวว่า ตนได้มีส่วนใน
การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป้าหมายของการออกแบบ
เพือ่ ให้สมมาตร มีอาคารผูโ้ ดยสาร (เทอร์มนิ ลั ) ด้าน
เหนือและใต้ รวมทั้งยังมีทางวิ่ง (รันเวย์) ด้านละ 2
เส้น
ปัจจุบนั แผนแม่บทดังกล่าวได้เริม่ พัฒนาแล้ว
มีรันเวย์ 2 เส้น มีเทอร์มินัล 1 หลัง สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี ส่วนแผนการพัฒนา
ในช่วงถัดไปตามแผนแม่บท ทอท. จะต้องขยาย                                                                               
เทอร์มินัล 1 ด้านทิศตะวันออก-ตก สามารถเพิ่ม
ความจุผู้โดยสารได้อีก 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งก่อนหน้านี้
เมื่อปี พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้
ทอท. เดินหน้าขยายพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของ               
เทอร์มนิ ลั 1 เพือ่ รองรับผูโ้ ดยสารแล้ว แต่กไ็ ม่ทราบว่า
เพราะเหตุใด ทอท. จึงยังไม่ลงทุนพัฒนาในส่วนนี้
เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาส่วนต่อขยาย            
เทอร์มินัล 1 ตามแผนแม่บทเดิม จะพบว่าสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี เช่นเดียวกับ
การก่อสร้างเทอร์มินัลด้านทิศเหนือ (เทอร์มินัล 2
ตัดแปะ) ที่ ทอท. ก�ำลังจะด�ำเนินการ ก็สามารถจุผู้
โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี แต่มพี นื้ ทีอ่ าคารถึง 3.4
แสนตารางเมตร โดยหากมีการขยายเช่นนี้ แต่กลับ
ไม่มีการเพิ่มหลุมจอด ส่วนตัวมองว่าไม่มีประโยชน์
เพราะจะแออั ด เหมื อ นเดิ ม ไม่ ส ามารถรองรั บ
ปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากหลุมจอดที่
จะประชิดอาคารใหม่ เป็นหลุมจอด 14 หลุมเดิม ที่
เคยเป็นหลุมจอดระยะไกล เพียงแค่เปลี่ยนเอามา
เป็นหลุมจอดประชิดอาคาร
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ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
วิศวกรผู้ร่วมจัดท�ำแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ

หากเทียบต้นทุนในการก่อสร้างของทั้งสอง
ส่วน พบว่า การสร้างส่วนต่อขยายเทอร์มินัล 1 ทั้ง
ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ตะวั น ตก จะใช้ ง บ
ประมาณ 12,000 ล้านบาท สามารถจุผู้โดยสารได้
30 ล้านคนต่อปี แต่ถา้ พัฒนาเทอร์มนิ ลั แบบใหม่ จะ
ต้องใช้งบประมาณสูงถึง 42,000 ล้านบาท มีส่วน
ต่างมากกว่า 30,000 ล้านบาท จุผู้โดยสารได้ 30
ล้านคนต่อปีเช่นเดียวกัน รวมทัง้ การพัฒนาตามแผน
แม่บทเดิมก็ผ่านการเห็นชอบจากส�ำนักงานสภา
พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ่ ง
ชาติ (สศช.) และ ครม. แล้ว สามารถด�ำเนินการ
ก่อสร้างได้ทนั ที แต่การก่อสร้างเทอร์มนิ ลั แบบใหม่
ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒน์ และยังไม่มี
การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แต่
อย่างใด อีกทัง้ ยังใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 6 ปี
ซึ่งจะไม่ทันต่อการขยายตัวของผู้โดยสาร
ดร.สามารถ กล่าวเพิม่ เติมถึงสาเหตุทไี่ ม่ควร
สร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ เนื่องจากแผนแม่บทเดิม
ที่จัดท�ำเมื่อปี พ.ศ. 2536 ไม่มีเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ
อยู่ในแผน มีเพียงอาคารหลักผู้โดยสาร 2 อาคาร
คือ เทอร์มินัล 1 ด้านทิศเหนือ ฝั่งมอเตอร์เวย์ และ
เทอร์มินัล 2 ด้านทิศใต้ ฝั่งถนนบางนา-ตราด มี
รันเวย์ 4 เส้น สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 100 ล้าน
คนต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างเทอร์มินัล 1 และ
มีรนั เวย์ 2 เส้น สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 45 ล้าน
คนต่อปี ส่วนกรณีรองรับผู้โดยสาร 150 ล้านคนต่อ
ปีตามข้อมูลของ ทอท. จุดนี้ขอชี้แจงว่า ด้วยขนาด
พื้ น ที่ ข องสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ไ ม่ ส ามารถท� ำ ได้
นอกจากจะต้องมีรันเวย์ไม่น้อยกว่า 6 เส้น ซึ่งพื้นที่

ก่อสร้างมีไม่เพียงพอ ขณะที่ในพื้นที่โซนนี้ปัจจุบัน
มีแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในพื้นที่อีอีซี มี
ขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนต่อปี
มีสนามบินดอนเมือง รองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้าน
คนต่อปี รวม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ
และอู่ตะเภา) รองรับผู้โดยสารได้ 200 ล้านคนต่อ
ปี ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ไปอีกเป็นสิบปี
ICAO แนะ เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ
สร้างได้ แต่มีเงื่อนไข
ดร.สมเจตน์ กล่าวว่า การที่ ทอท. ระบุว่า
แผนแม่บทพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิที่เปลี่ยนมา
5 ครั้งนั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งสามารถสอบถาม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ผู้
บริห ารการจราจรทางอากาศได้ เพราะใช้แผน
แม่บทเดียวกัน และจากการที่ ทอท. เผยแพร่ขอ้ มูล
อย่างเป็นทางการ ระบุว่า ต�ำแหน่งที่จะก่อสร้างเท
อร์มนิ ลั 2 ตัดแปะนี้ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ อี่ งค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระบุว่าเป็นพื้นที่
ส�ำหรับท�ำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารได้ (Area
reserved for optional terminal) และ Optional Terminal และ Concourse A Annex สามารถ
พัฒนาได้บนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน แต่ ทอท. พูดรายละเอียด
ในสิ่งที่ ICAO แจ้งไว้ไม่ครบ
ICAO ชี้ แจงว่ า ในการก่ อ สร้ า งอาคารใน
ต�ำแหน่ง Concourse A Annex นั้น มีเงื่อนไขอยู่
ด้วย ได้แก่ ใช้ในกรณีที่บริหารสนามบินเดียว (Single Airport) แต่ปัจจุบันบริหารแบบสนามบิน
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สุวรรณภูมคิ สู่ นามบินดอนเมือง (Duo Airport) และ
เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Domestic)
เป็นหลัก และหากจะสร้างจะต้องมีรันเวย์เพิ่มอีกกี่
รันเวย์ จากผังรวม เท่ากับรันเวย์จะอยู่เลยนอกเขต
สนามบิน ซึ่งจะต้องมีการถมคลองหนองงูเห่า และ
หากจะยึดตามค�ำแนะน�ำของ ICAO เมื่อปี พ.ศ.
2554 ทอท. จะต้องก่อสร้างเทอร์มนิ ลั 2 ในต�ำแหน่ง
ตัดแปะนีใ้ ห้เสร็จก่อนปี พ.ศ. 2558 ซึง่ ขณะนีก้ ลาย
เป็นคนละเรื่องกันแล้ว
ทอท. ได้เคยแถลงข่าวว่า Optional Terminal และ Concourse A Annex เป็นพื้นที่เดียวกัน
ท�ำให้ก่อสร้างอาคารตรงนั้นได้ โดยจะสร้างแบบที่
ทอท. ต้องการ แต่ข้อเท็จจริง ICAO ชี้แจงว่าในการ
ก่อสร้างอาคารตรงจุดนีม้ เี งือ่ นไข แต่หากจะท�ำนอก
เหนือเงื่อนไขจะต้องศึกษากันใหม่ ดังนั้น ทอท.จะ
อ้าง ICAO โดยบิดเบือนข้อมูลไม่ได้
ทอท. ยืนยันสร้างเทอร์มินัล 2
ด้านทิศเหนือ แม้ถก
ู กระทรวงคมนาคม
และสภาพัฒน์ทักท้วง
ดร.สามารถ เปิดมุมมอง หากย้อนกลับไป
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้มี
หนั ง สื อ ถึ ง ปลั ด กระทรวงคมนาคม ลงวั น
ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ทกั ท้วงและเสนอแนะ
ให้ ทอท. ด�ำเนินการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมติ าม
แผนแม่บทที่วางไว้ ดังนี้
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นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ทอท. ตอบข้อสงสัย พร้อมเดินหน้า
โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
ด้านทิศเหนือ (North Expansion)
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
ในส่วนของ ทอท. ได้มกี ารแถลงเดีย่ วในกรณี
ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ที่
ส� ำ นั ก งานใหญ่ ทอท. โดยมี น า ย นิ ติ นั ย                                
ศิรสิ มรรถการ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้แถลง
โดยได้ชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. เร่ ง ขยายเทอร์ มิ นั ล 1 ด้ า นทิ ศ ตะวั น
ออก ซึ่งออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(อีไอเอ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ส�ำคัญ คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2. เตรียมโครงการขยายเทอร์มนิ ลั 1 ด้านทิศ
ตะวันตก
3. เร่งก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท
ซึ่งจะอยู่ทางทิศใต้ของเทอร์มินัล 1 บนฝั่งถนน
บางนา-ตราด ไม่ใช่บนต�ำแหน่งที่ผิดแผนแม่บท ซึ่ง
อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทอร์มนิ ลั 1 บน
ฝั่งมอเตอร์เวย์
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 มีการเสนอข่าวว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ให้สมั ภาษณ์วา่
กระทรวงคมนาคมได้สง่ ความเห็นของสภาพัฒน์ไป
ให้ ทอท. พิจารณา และให้ดำ� เนินการตามความเห็น
สภาพัฒน์

“ผมไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างการพัฒนา
สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องการให้สนามบินสุวรรณภูมิ
นั้นได้รับการจัดอันดับเป็นสนามบินดีเด่นอันดับต้น
ๆ ของโลก เวลานี้ (พ.ศ. 2562) เราอยู่ล�ำดับที่ 46
ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2561) อยู่ที่ 36 ของโลก แต่เราเคย
อยู่ล�ำดับที่ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ผมกังวลจริง ๆ
ผมมีความรักต่อ ทอท. ต่อสนามบินสุวรรณภูมิ
เพราะฉะนั้น แผนแม่บทนั้นเปลี่ยนได้ แต่เปลี่ยน
แล้วต้องดีกว่าเดิม ไม่ได้สร้างปัญหาตามมา ค�ำ
แนะน�ำของผมก็คือ ขยายเทอร์มินัล 1 ก่อน ทั้ง 2
ฝั่ง ให้เสร็จภายใน 3 ปี พ.ศ. 2565 ได้ใช้ ไล่ทัน
จ�ำนวนผู้โดยสารได้ ต่อไป การก่อสร้างเทอร์มินัล 2
ด้านทิศใต้ บนฝั่งถนนบางนา-ตราด ซึ่งตรงกับค�ำ
แนะน�ำหรือข้อเสนอแนะของสภาพัฒน์ ส่วนค�ำถาม
ถึง ทอท. นั้น ผมก็ฝากถามไปถึง ทอท. ด้วยเช่นกัน
ว่าท�ำไมไม่ท�ำตามแผนแม่บท” ดร.สามารถ กล่าว
ปิดท้าย

• ท�ำไม ทอท. จึงไม่ปฏิบัติตามแผนแม่บทเดิม
ในประเด็นนี้ ทอท. ขอชี้แจงว่า ทอท.ปฏิบัติ
ตามหลักการของแผนแม่บทเดิม ซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
การปรับปรุงทุก 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ทอท. ได้เริม่ จัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) ทสภ.
ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation                          
Organization : ICAO) และสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่ า งประเทศ (International Air                                                      
Transport Association : IATA) ได้ศึกษา และ
แนะน�ำให้มีการปรับปรุงแผนแม่บทท่าอากาศยาน
ทุก ๆ 5 ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป โดย ทอท. ได้เร่งรัดด�ำเนินการตามหลักการของ
แผนแม่ บ ทเดิ ม ซึ่ ง ยั ง คงด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า
อากาศยานจากด้านทิศเหนือไปยังทิศใต้ โดยมิได้มี
การชะลอโครงการแต่อย่างใด แต่เมื่อ ICAO ได้
ปรับปรุงแผนแม่บทตามเกณฑ์กรอบระยะเวลาดัง
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กล่าวข้างต้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นภาวะที่ ทสภ.
รองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถนั้น ICAO ได้
แนะน�ำให้ปรับปรุงแผนแม่บทเดิม โดยมีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อกั ษรในแผนแม่บทฉบับดังกล่าวว่า
“จากข้อเสนอเดิมที่ให้ขยายอาคารที่ปลายทั้งฝั่ง
ตะวันออกและตะวันตกนัน้ จะยากมากส�ำหรับการ
ด�ำเนินการเมื่ออาคารยังถูกใช้งานที่เต็มขีดความ
สามารถอยู่ ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือการย้าย
กระบวนการผู้โดยสารในประเทศไปยังบริเวณอื่น
และปรับบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่บริการผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศทดแทน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการ
บริการน้อยกว่า”

โดย ICAO ได้ให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมว่า “วิธี
การทีด่ ที สี่ ดุ ในระยะสัน้ คือ การพัฒนาอาคารทีแ่ ยก
เป็นอิสระต่อเนื่องกับอาคารเทียบเครื่องบิน A เพื่อ
รองรับผู้โดยสารในประเทศทั้งขาเข้าและขาออก”
ซึ่งแผนแม่บทปัจจุบันที่เขียนขึ้นในภาวะที่ ทสภ.
รองรั บ ผู ้ โ ดยสารเกิ น ขี ด ความสามารถเช่ น กั น
แนวทางการก่ อ สร้ า งจึ ง ยั ง ยึ ด หลั ก การเดิ ม ของ
ICAO ทีแ่ นะน�ำให้ตอ่ ขยายอาคารเทียบเครือ่ งบิน A
ออกไปในต�ำแหน่งเดิมที่ ICAO เคยแนะน�ำทางด้าน
ทิศเหนือ จะมีปรับก็เพียงวิธีการบริหารจัดการ
อาคารดังกล่าวให้เหมาะสมกับจ�ำนวนและแนวโน้ม
ผูโ้ ดยสารตามค�ำแนะน�ำของผูใ้ ช้งานโดยตรงรวมถึง
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IATA ซึ่งเป็นผู้แนะน�ำให้มีการปรับปรุงแผนแม่บท
ทุก 5 ปีดว้ ยเช่นกันเท่านัน้ ดังนัน้ ทอท. จึงขอยืนยัน
ว่า ในอุตสาหกรรมทางการบิน ไม่จำ� เป็นต้องยึดติด
กับแผนแม่บทที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง โดยองค์กรระหว่างประเทศแนะน�ำให้ต้อง
ปรั บ ปรุ ง แผนแม่ บ ทให้ ทั น สมั ย ทุ ก 5 ปี เพื่ อ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งานทีเ่ ปลีย่ นไป
ตามสถานการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรมการบิ น อย่ า ง
แท้จริง
• ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) แก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่
ในการขยายอาคารไปทางทิศเหนือตามค�ำ
แนะน�ำของ ICAO นี้ ทอท. ได้มุ่งแก้ปัญหาความ
แออัดทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั โดยเอาปัญหา (Pain Point)
ของผู ้ ใช้ ง านเป็ น ที่ ตั้ ง เพื่ อ รวบรวมความเห็ น จาก                                                               
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึง
มั่นใจได้ว่า จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยยัง
ได้มุ่งเน้นการบรรเทาที่เกิดขึ้นจากแผนแม่บทฉบับ
ก่อนหน้าควบคู่กันไปด้วย ทอท. ได้พูดคุยกับผู้ใช้

special Report

บริการ สายการบิน และผู้ประกอบการใน ทสภ. ถึง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ต่อการใช้บริการ ทสภ. เช่น การจราจร
ติดขัดบริเวณชานชาลาอาคารผูโ้ ดยสาร การใช้เวลา
รอนานทัง้ ในขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ซึง่ มี
จ� ำ นวนเคาน์ เ ตอร์ จ� ำ กั ด จุ ด รั บ กระเป๋ า และ
เคาน์เตอร์เช็กอินไม่เพียงพอ โดย ทอท. ได้เร่งแก้ไข
ปั ญ หาเหล่ า นี้ โดยมี ก ารหารื อ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติที่
มีสดั ส่วนเทีย่ วบินมากทีส่ ดุ สมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport
Association : IATA) ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความ
สะดวกและความปลอดภัยในการบิน และส่งเสริม
มาตรฐานการบริ ก ารด้ า นการขนส่งทางอากาศ
คณะกรรมการด�ำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline
Operators Committee: AOC) Board of Airline
Representatives Business Association (BAR)
คณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน (Airport
Consultative Committee: ACC) และประชุม
หารือร่วมกับส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (กยผ.) ส�ำนักงาน
ปลั ด กระทรวงคมนาคม และส� ำ นั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่องการพัฒนาที่ดินแปลง
ด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) เป็นอาคารผู้โดยสาร (Optional Terminal) ตามที่ระบุในแผนแม่บทการพัฒนา ทสภ.
ของ ICAO ฉบับปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2554

และมีความเห็นสอดคล้องกับ ทอท. ในการด�ำเนิน
การก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North
Expansion) ทสภ. ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่
ด�ำเนินการได้รวดเร็วและส่งผลกระทบน้อยที่สุด
นอกจากการแก้ปญ
ั หาจากค�ำแนะน�ำของผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องโดยตรงข้างต้นแล้ว ส่วนต่อขยายทาง
ทิศเหนือ (North Expansion) ยังบรรเทาปัญหาที่
มีอยู่เดิม อาทิ การมีหลุมจอดด้านตะวันออก (จุดที่
จะมีการต่อขยาย) แต่อากาศยานต้องไปขึ้นทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งเดิมจะท�ำให้เกิดการตัดของการจราจร
ทัง้ รถบัสทีไ่ ปส่งผูโ้ ดยสารขึน้ เครือ่ งบิน และเกิดการ
ตัดของการจราจรอีกครั้งเมื่อเครื่องบินจะมาขึ้นใน
ทางวิ่ง (Runway) ด้านตะวันออก เมื่อมีส่วนต่อ
ขยายทางทิศเหนือแล้ว ก็จะสามารถลดปัญหาเดิม
ที่ จ ะต้ อ งน� ำ รถบั ส ไปส่ ง ผู ้ โ ดยสารขึ้ น เครื่ อ งได้
เป็นต้น
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น� ำ มาซึ่ ง กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
รวบรวมข้อเสนอแนะจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องข้าง
ต้น และยืนยันว่า ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการ
ลงทุนของประเทศทุกขั้นตอน
แม้จะมีเสียงทักท้วงการก่อสร้างเทอร์มนิ ลั 2
ทางด้านทิศเหนือของสนามบินสุวรรณภูมจิ ากหลาย
องค์กร แต่ ทอท. ยังคงเดินหน้ายื่นเรื่องเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และที่ประชุมฯ ลงมติเห็น
ชอบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นเรื่อง
เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณา หากกระทรวง
เห็นชอบ ก็จะรายงานไปยังส�ำนักพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ศสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณา ส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้น คงเป็นเรื่อง
ที่ต้องติดตามต่อไป

ทีม่ า : https://www.airportthai.co.th/en/ความ
ก้าวหน้าในการศึกษา/
• ทอท.ไม่ได้เมินหน่วยงานรัฐ
ทอท. ยืนยันด�ำเนินการตามกระบวนการ
โดยหลังจากนี้จะต้องขอความเห็นชอบจากหน่วย
งานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป มิได้ข้ามขั้นตอน หรือ
สามารถจะมีอภิสิทธิ์เหนือกฎเกณฑ์ใด ๆ ส�ำหรับ
ประเด็นที่ว่า ทอท. ไม่สนใจค�ำทักท้วงและข้อเสนอ
แนะนั้น ทอท. ขอยืนยันว่า นอกจาก ทอท. ต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองตามขัน้ ตอนทาง
กฎหมายแล้ว ทอท. ได้ด�ำเนินการโครงการนี้ตาม
สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้
มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ อัน
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m e m b e r ta l k

เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม

กลอรี่ คอนสตรัค๊ ชัน่ เชือ่ มัน่ ใน
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร า้ งไทยฯ

พรอ้ มมัน่ ใจการเปนสมาชิกคือใบเบิกทางทีด่ ี
m e m b e r ta l k
ในฉบับนี้ ขอแนะนำ�คอลัมน์น้องใหม่ของเรา Member Talk คอลัมน์แกะกล่องที่จะขอเล่าเรื่องราวเส้นทางการ
ดำ�เนินงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และบริษัทแรกที่เราจะพาคุณผู้อ่านไปทำ�ความรู้จักนั่นก็คือ บริษัทกลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น หมายเลข
สมาชิก R1393 บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดยได้รับเกียรติในการเล่าเรื่อง
ราวต่าง ๆ จาก คุณเผ่าภพ รักตพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น

จุดเริ่มต้นของกลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น
คุณเผ่าภพ รักตพงศ์ไพศาล ได้กล่าวว่า “ได้เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2533
ซึง่ ในตอนแรกก็จะมีคยี แ์ มนคือคุณพ่อ และพาร์ตเนอร์ของคุณพ่อเป็นเพือ่ นกัน
ร่วมก่อตั้งมาด้วยกัน ซึ่งโปรเจกต์แรกที่เริ่มท�ำคือโครงการเกศินีวิลล์ แล้วก็
ท�ำงานมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันครับ”
กลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน
“จะแบ่งเป็นระดับในการก่อสร้าง ก็คือเราค่อนข้างมีช่องทางในการหา
งานกับทางเอกชน ดั้งเดิมเรารับงานจากของเพื่อน คนรู้จักของเพื่อนเป็นครั้ง
คราว แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการดูแลโครงการเอกชน ไม่ว่าจะเป็น
คอนโด หรือรับเหมาให้ตัวเองก็ตาม เพราะทางเราเองก็มีเป็นบ้านจัดสรรอยู่
ด้วย เราก็เหมือนใช้ค่าแรงตัวเอง ใช้คนงานตัวเองท�ำ เป็นการท�ำของตัวเองไป
เลย ซึง่ แบบนีก้ จ็ ะเป็นส่วนของบริษทั กลอรี่ คอนสตรัค๊ ชัน่ และถ้าเป็นการสร้าง
บ้ า นโดยเฉพาะก็ จ ะเป็ น บริ ษั ท กลอรี่ แมนเนจเม้ น ท์ ที่ เ ป็ น การท� ำ
อสังหาริมทรัพย์ การซื้อที่ท�ำบ้านขาย ท�ำคอนโด หมู่บ้านจัดสรรขายนั่นเอง”
แนวทางในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง
“ต้องขอบอกก่อนเลยว่าในปัจจุบันการบริหารต้นทุนค่อนข้างนักหนา
ล�ำบากมากขึ้น เพราะว่าค่าแรงขั้นต�่ำ 300 บาท เราแอบซอร์บมาหลายปีแล้ว
เราโดนมาก่อนหน้านัน้ เราจ่ายค่าแรง 300 บาท มาตัง้ แต่กอ่ นมีนโยบายค่าแรง
ขัน้ ต�ำ่ นีอ้ กี เพราะว่าถ้าไม่จา่ ยก็จะไม่มคี นท�ำงานให้เรา ต้องพูดเลยว่าตอนนีค้ า่
วัสดุก่อสร้างไม่ค่อยขยับ ไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์เลย แต่ส่วนใหญ่ที่เราโดนหนัก ๆ
คือเรื่องค่าแรง ถ้าเราคุมไทมไลน์ในการก่อสร้างไม่ได้ส่วนที่ค่าใช้จ่ายจะบานปลายก็จะไม่ใช่ค่าวัสดุอาจจะเป็นค่าแรงแทน ดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้ได้ก็
คือ เรามีกำ� หนดเอาไว้วา่ ค่าแรงเท่าไร ค่าวัสดุเท่าไร ระยะเวลาเท่าไรต่อโครงการ
และเราก็มาดูวา่ ทุกอย่างตรงกันหรือเปล่ากับทีเ่ ราก�ำหนดไว้ แต่ถา้ เกิดค่าใช้จา่ ย
ดูเยอะแปลก ๆ เราต้องมาดูแล้วว่าท�ำไมเยอะกว่าที่เราประมาณการไว้ วิธีนี้ก็จะ
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ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นก็ต้องค่อย ๆ ปรับขึ้นเรื่อย ๆ
ก็จะมี โปรเจกต์ เมเนเจอร์ ที่คอยดูแลด้านตัวเลขให้ผมอยู่ด้วย แต่หลัก ๆ คือ
เราพยายามควบคุมค่าแรงรายวัน ค่าแรงเหมา โฟร์แมน ให้ได้ เพราะถ้าเรา
ควบคุมได้ทั้งหมดก็จะท�ำให้การบริหารต้นทุนกระชับขึ้น”

m e m b e r ta l k

คุณเผ่าภพ รักตพงศ์ไพศาล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น

ความล่าช้าคืออุปสรรคที่สำ�คัญของ
การดำ�เนินงาน
“อุปสรรคค่อนข้างจะมีหลายรูปแบบ เช่น
การส่งมอบพืน้ ทีช่ า้ แบบของเจ้าของงานล่าช้า และ
ปัญหาวัสดุการเคลียแบบในหน้างาน ซึ่งปัญหาเรื่องนี้
เราไม่คอ่ ยเจอเนือ่ งจากว่าเราจะเคลียแบบกันตัง้ แต่ตน้
ส่วนใหญ่ทเี่ จอปัญหาก็จะพบเจอทีห่ น้างานมากกว่า
ตัวอย่างเช่น การมอบพื้นที่ให้เราหน้างาน สมมติว่า
ผมท�ำสัญญาวันนี้แต่ส่งมอบพื้นที่จริงให้ผมล่าช้า
มา1เดือน เหล่านี้ก็จะเกิดผลกระทบแล้ว แต่ส่วน
เรื่องการบริหารหน้างานเราจะไม่ค่อยเจอเท่าไร”
ผลงานอันโดดเด่น
“หลัก ๆ เลยคือภายในระยะเวลา 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา
เราจะรับงานของการไฟฟ้าเป็นสถานีย่อยรถไฟฟ้า
โดยมีการรับงานหลายที่ ซึง่ จะเป็นลักษณะของ คอน
ซอร์เทียม จอยต์เวนเจอร์ ซับคอนแทรกต์ ก็จะมีที่
อ�ำเภอท่าลี่ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดราชบุรี เป็นหลัก ซึง่ เราก็จะมีงานต่อเนือ่ งมา
ประมาณ 5 - 6 ปีแล้ว โดยได้ร่วมท�ำกับบริษัทที่จัด
ท�ำโรงย่อยไฟฟ้า เราก็จะเป็นบริษัทที่ก่อสร้างร่วม
กับสถาปัตยกรรมด้วย เราเองจะท�ำเหมือนเปลือก
นอกเป็นโครงสร้างไปให้เขาเลย เขาก็แค่นำ� ของวัสดุ
ต่าง ๆ เข้ามาแค่นั้นโรงงานก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว”
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การเลือกรับงานทีส
่ ามารถทำ�ได้จริง ๆ
คือจุดแข็งของบริษัท
“หลัก ๆ เลยคือทีมงานของเรา นั่นก็คือคุณ
พ่อและเพื่อน ๆ คุณพ่อ จะคอยมาหารือกันตลอด
เวลาว่างานไหนท�ำได้หรือไม่ได้บา้ ง เพราะตัวผมเอง
ไม่ได้เป็นวิศวกรโดยตรงเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับด้าน
การเงินอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างมาก
แต่ก็ทราบคร่าว ๆ ซึ่งหัวใจหลักจริง ๆ ก็คือเราเป็น
บริษัทก่อสร้างแต่เราก�ำลังจะมีแพลนที่จะลดงาน
ก่อสร้างลง และหันไปเพิม่ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ แทน เนือ่ งจากทุกวันนีร้ าคาการก่อสร้างแข็ง
มาก ซึ่ ง ค่ า เงิ น ลดลงตามสภาวะการแข่ ง ขั น ใน
ปัจจุบนั แต่กย็ งั คงมีจดุ ยืนในด้านการก่อสร้างอยูแ่ ต่
แค่ปรับตัวลงไป เราก็จะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปครับ
ในปัจจุบนั และหันไปท�ำทางทีเ่ ราสามารถท�ำได้ดว้ ย
จะดีกว่า”

ส�ำนักงาน เรียกได้ว่าผู้รับเหมาขนาดเล็กเขาก็จะมี
โอเวอร์เฮดน้อยหน่อย แต่ของเราก็จะเป็นผูร้ บั เหมา
ขนาดกลางที่มีโอเวอร์เฮดมากหน่อย ดังนั้นบริษัท
ขนาดใหญ่เขาจะมีความสามารถรับงานได้เยอะกว่า
เรามาก ก็จะสามารถแบ่ง ดิวิชันได้ ซึ่งต้องบอกเลย
ว่าตอนนี้ในแวดวงผู้รับเหมาก่อสร้างเรียกว่าค่อน
ข้างล�ำบากเพราะเจ้าของงานเองก็เข้มงวดขึน้ ในการ
ประกอบราคา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจอาจจะมี
การจ่ายวางบิลล่าช้าไปบ้าง แต่สว่ นทางเราจะเลือก
เจ้าของงานทีม่ สี ถานะการเงินทีค่ อ่ นข้างมัน่ คงครับ
ที่เขาสามารถจะซัพพอร์ทค่าใช้จ่ายเราได้ทุกเดือน
อย่างล่าสุดได้ร่วมท�ำโครงการกับทางแมคโนเลียที่
บางนา มีโครงการท�ำคอนโดที่บางเสร่ อย่างเจ้า
เหล่านีก้ จ็ ะมีการตกลงพูดคุยกันตลอด อาจจะมีการ
ล่าช้าบ้างแต่ก็ไม่มาก สามารถพูดคุยตกลงกันได้
เรียกว่าโดยรวมธุรกิจการก่อสร้างมีการคาดหวังการ
เจริญเติบโตได้น้อยครับ แต่ถ้าอยากโตจริง ๆ ต้อง
การแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งใน เป็นแบบรับงานโครงสร้างของทางราชการ เช่น ท�ำ
ปัจจุบัน
ถนน สาธารณูปโภค ทางด่วนหรือรถไฟฟ้า กลุม่ พวก
“ต้องบอกก่อนว่าบริษัทก่อสร้าง ต้นทุนจะ นี้จะอยู่ได้แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามตัวไปด้วย”
เกิดขึ้นเมื่อเรามีโฟร์แมน แรงงาน จะเป็นเรื่องของ
ค่าแรง โดยสเกลของงานมีการสร้างบ้านทีเ่ ล็กหน่อย ก้าวเข้าสู่สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรม
เป็นผูร้ บั เหมาเองทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มาก ก็อาจจะพอ ก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อยู่ได้ไม่เหนื่อยเท่าไร แต่ของเราเองเป็นเหมือนกับ
“ก็ ข อเล่ า ตั้ ง แต่ ที่ เรารั บ งานกั บ ทางการ
วัวที่อ้วนขึ้นเรื่อย ๆ จะวิ่งก็วิ่งไม่เร็วแถมเป็นวัวที่ เคหะฯ เราก็มีการไปประมูลงานบ้านเอื้ออาทรกับ
มีอายุมากแล้ว เพราะฉะนั้นเงินค่าแรงสูงขึ้นเราก็ เขาอยูห่ ลายที่ ทีนผี้ มเองจะมีพาร์ตเนอร์เป็นบริษทั
ต้องหาเงินขัน้ ต�ำ่ มาเลีย้ งบริษทั ให้ได้ให้ไปได้เรือ่ ย ๆ หนึง่ เขาก็ได้มาชวนให้ไปลงชือ่ สมัครกับทางสมาคมฯ
อย่างเช่น ค่าสวัสดิการ ค่าของเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายใน ผมเองก็ได้ไปลงชื่อไว้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
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พ.ศ. 2555 ก็เป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว ซึ่งเราเองก็ได้
รับข่าวสารทุกเดือน แล้วสามารถจะใช้เป็นทีอ่ า้ งอิง
ตัวเองได้อีกด้วย ว่าบริษัทเรามีชื่ออยู่ในสมาคมฯ
เนือ่ งจากในปัจจุบนั เรือ่ งการหลอกหรือการโกงค่อน
ข้างเยอะ เมือ่ เราได้เข้ามาเป็นสมาชิกก็เหมือนว่าเรา
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะก่อนที่เราจะเข้าไป
เป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ เขาก็จะตรวจสอบเรา
ก่อนโดยสอบถามข้อมูลอย่างละเอียด ดังนัน้ ก็จะได้
ประโยชน์จากการยืนยันตัวเองมาก ๆ ขอบอกเลย
ว่าเป็นใบผ่านทางที่ค่อนข้างดีในการยืนยันตัวเอง
ครับ”
ความคาดหวังจากสมาคมฯ
“อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าในปัจจุบันเมื่อมี
การกระทบในด้านเศรษฐกิจ มีการลงทุนทีช่ ะลอตัว
คือเราไม่ได้แย่แค่คนเดียวแต่แย่ด้วยกันทั้งหมด ซึ่ง
ถ้าทางต่างประเทศไม่เข้ามาท�ำโรงงานในประเทศ
เราก็จะไม่มงี านก่อสร้าง ก็ตอ้ งไปแก่งแย่งงานอืน่ ๆ
กัน ต้องตัดราคากันสิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดผลไม่ดี ดัง
นั้นสิ่งที่คาดหวังจากทางสมาคมฯ คือ อยากให้ทาง
สมาคมฯ ลองคุยกับสมาคมฯ ที่คล้าย ๆ กันในต่าง
ประเทศ ว่ า สามารถจะท� ำ โครงข่ า ยข้ อ มู ล กั น
ระหว่างประเทศได้หรือไม่ อย่างประเทศรอบข้าง
เรา ผมก็อยากให้มคี นช่วยประสานงานให้เรานิดนึง
เพราะอย่างเราไปถึงทีเ่ องเราก็ตอ้ งหาคนช่วยวิง่ งาน
หรือคนซัปพอร์ตเอง เลยอยากให้ทางสมาคมฯ ช่วย
หาช่ อ งทางในการซั ป พอร์ ต เรื่ อ งการติ ด ต่ อ กั บ
ประเทศอื่น ๆ ครับ”

ปัญหา PM 2.5 กับการดำ�เนินงาน
ของเรา
“สิ่งหนึ่งที่เราท�ำได้ในไซต์งานของเราเองใน
ฐานะผู ้ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ฝุ ่ น นั่ น ก็ คื อ เวลาเราท� ำ งาน
ก่อสร้างเราก็ตอ้ งกัน้ รัว้ โดยรอบให้มดิ ชิด ถ้าไซต์งาน
ของเราติ ด กั บ บ้ า นเรื อ นผู ้ อื่ น เราก็ ต ้ อ งติ ด แชลง
ปัจจุบนั แชลงประมาณ 3 ชัน้ ซึง่ ของเรานอกจากจะ
คุยกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็ยังต้อง
พูดคุยเจรจากับชุมชนโดยรอบข้าง เราอาจจะท�ำให้
เกิดแสงสีเสียง เรียกว่าเราเข้าไปพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณ
นัน้ จริงซึง่ ผลกระทบก็ตอ้ งมีอยูแ่ ล้ว ส่วนเรือ่ งฝุน่ เรา
ก็ทำ� แนวรอบป้องกันอย่างดี เพราะปัจจุบนั จะมีพระ
ราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แต่ผมจะไม่ค่อยโดนอะไรในเรื่องเหล่านี้เพราะส่วน
มากผมจะท�ำแนวราบเป็นก�ำแพงชัว่ คราว เนือ่ งจาก
ปัจจุบันนี้อาจไม่พอผมก็เลยใช้วิธีโดยการน�ำต้นไม้
มาวางไว้รอบ ๆ และใช้นำ�้ ราดพืน้ เช้าเย็นเพือ่ ให้เกิด
ความชุ่มชื้น ซึ่ง pm 2.5 เกิดขึ้นมาทุกปีแต่ปีนี้อาจ
จะหนักสุด แต่แน่นอนเราต้องท�ำโครงสร้างพื้นฐาน
อยูแ่ ล้วแต่ถา้ ไม่ทำ� ก็ไม่ได้ หลาย ๆ ทีก่ ม็ กี ารท�ำแบบ
นี้แต่แน่นอนมันช่วยลดฝุ่นมากไม่ได้ ดังนั้นต้องให้
ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมานั่งคุย
กันใหม่เพือ่ หาแนวทางป้องกัน เพือ่ ลดผลกระทบใน
ปัจจุบัน เพราะถ้าเราท�ำตามต�ำราอย่างดีแล้วและ
ยังเกิดผลกระทบอยู่ก็อาจจะต้องหารือแล้วว่ามีวิธี
ไหนอีกที่สามารถท�ำได้มากกว่านี้ ผมก็ไม่ทราบว่า
เครื่องฟอกอากาศช่วยได้ขนาดไหนแต่ก็เป็นการ
แสดงออกถึงความห่วงใยประชาชน”
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ในอนาคตถ้ามีประกาศต้องชะงักการ
ก่ อ สร้ า งที่ เ ราดำ�เนิ น การอยู ่ จ ะเกิ ด
ผลกระทบอย่างไร
“คืออย่างไรเราก็ตอ้ งท�ำตามข้อบังคับอยูแ่ ล้ว
ถ้าคนทีโ่ ดนแสดงว่าเขาไม่ได้ทำ� ตามทีท่ างหน่วยงาน
ก�ำหนดให้ท�ำ เราท�ำให้เขาเกิดผลกระทบเราก็ต้อง
รับผิดชอบ แต่สว่ นใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาทีใ่ ช้ระยะ
เวลาในการแก้ไขไม่นาน 2 - 3 วันก็หาวิธีแก้ไขได้
แล้ว ถามว่าจะมีการล่าช้าไหม ก็ตอ้ งมีอยูแ่ ล้วเพราะ
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องล่าช้า เพราะถ้าผมไม่ล่าช้าก็อยู่
ไม่ได้เขาก็ไปฟ้องผม ผมก็มปี ญ
ั หากับเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผู้คนรอบข้าง โดยรวมแล้วเราคุมง่ายครับเพราะเรา
ไม่ได้เน้นเป็นโครงการตึกสูง เราเป็นโครงการทีเ่ ป็น
แนวราบหรือโครงการพิเศษ ดังนั้นเราก็จะมีวิธีใน
การไม่ให้เวลาด�ำเนินการก่อสร้างมีผลต่อบ้านเรือน
ทีอ่ ยูร่ อบข้างเพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหาในเรือ่ งของ
มลพิษ”

ชมบทสัมภาษณ์ คุณเผ่าภพ รักตพงศ์ไพศาล
ได้จาก QR Code นี้

real life

เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี
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“ซือ
่ กินไม่หมด คดกินไม่นาน”

หัวใจสำ �คัญในการดำ�เนินธุรกิจให ป
้ ระสบความสำ �เร็จ
ของ “คุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล”
R ea l life

REAL LIFE ฉบับนี้ พบ
กั บ “คุ ณ สมเกี ย รติ
ตั น ดิ ล ก ต ร ะ กู ล ”
กรรมการบริหารสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธาน
บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำ�กัด จะมา
แ บ ่ ง ป ั น เ รื่ อ ง ร า ว ชี วิ ต ส ่ ว น ตั ว ชี วิ ต ส่ ว นตั ว และเส้ น ทางสู ่ ธุ ร กิ จ รั บ กีฬากอล์ฟคืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ
ทางด้านไลฟ์สไตล์ส่วนตัว คุณสมเกียรติมี
ประสบการณ์การทำ�งาน มุมมองในการ เหมาก่อสร้าง
คุ
ณ
สมเกี
ย
รติ
ตั
น
ดิ
ล
กตระกู
ล
จบการศึ
ก
ษา
กีฬาโปรดคือ การตีกอล์ฟเป็นงานอดิเรก และมัก
ประกอบธุรกิจ รวมถึงได้แสดงความคิด
ระดั
บ
มั
ธ
ยมปลายที
่
โ
รงเรี
ย
นสวนกุ
ห
ลาบวิ
ท
ยาลั
ย
เข้าร่วมกิจกรรมตีกอล์ฟในงานต่าง ๆ ทุกครั้งที่มี
เห็นในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างน่าติดตาม

คุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

และจบปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละ
บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น
ศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พอจบ
การศึกษาก็มาด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็น
กิจการของครอบครัว
“ผมเรียนมัธยมปลายทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย จบปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วก็ไป
ต่อโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่นิด้า หลังจาก
เรียนจบก็มาช่วยดูแลกิจการต่อจากคุณพ่อ ซึ่งเป็น
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเล็ก ๆ ในท้องถิน่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2528 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ผมยังศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่น
โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร
ทางด้านการบริหารบุคคล การบริหารงานก่อสร้าง
ของสถาบันการเงินต่าง ๆ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อน�ำความรู้ที่ได้มาบริหาร
จัดการภายในองค์กร”

โอกาส

“งานอดิเรกปัจจุบนั นีก้ ม็ ี ตีกอล์ฟ โดยเฉพาะ
ตอนนีส้ มาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ ของเราก็มจี ดั
กอล์ฟการกุศลทุกปี ผมก็ได้เข้าร่วมทุกครัง้ และโดย
ส่วนตัวก็ชอบอยูแ่ ล้วครับ ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการบ้าง
ในกลุม่ วงการการเมืองบ้าง ผมก็ไปร่วมในงานกอล์ฟ
อยู่เรื่อย ๆ ครับ ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่ชอบ”
คำ�แนะนำ�จากผูม้ ปี ระสบการณ์และการใช้
วิจารณญาณในการบริหารงาน ช่วย
แก้ปญ
ั หาและอุปสรรคในการทำ�งานได้
ด้านการท�ำงาน เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค
ในการท�ำงาน คุณสมเกียรติมีวิธีการแก้ปัญหาโดย
ปรึกษาผู้มีประสบการณ์และใช้วิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา
“ปัญหาทีเ่ จอช่วงแรก ๆ ในการท�ำงานมีเยอะ
ทีเดียว เพราะว่าผมไม่ได้จบทางด้านวิศวกรรม
ศาสตร์มาโดยตรง ผมก็จะปรึกษาหารือกับน้องของ
คุณแม่ ท่านเป็นวิศวกรอยูท่ กี่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นผู้ที่ให้ค�ำปรึกษาหลักเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ผมก็ศกึ ษาจากค�ำแนะน�ำของท่าน นอกจาก
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นี้ ยังใช้วิจารณญาณมาประกอบกัน การรับเหมา
ก่อสร้างก็ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณในการบริหารงานเป็น
หลักด้วยเช่นกัน โดยส่วนตัว ผมใช้วจิ ารณญาณและ
วิชาความรูท้ างด้านก่อสร้างจากผูม้ ปี ระสบการณ์คอื
คุณน้าของผม มาประกอบกันในการแก้ปัญหาต่าง
ๆ”
“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
ดำ�เนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
นำ�พาสู่ความสำ�เร็จ
คุณสมเกียรติ มีแนวคิดการท�ำงานอย่างตรงไป
ตรงมา ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกุญแจ
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
“จากการด�ำเนินธุรกิจทีผ่ า่ น ๆ มา ส่วนใหญ่
ผมรับงานจากทางราชการเป็นหลัก ของเอกชนเล็กน้อย
สิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือมาโดยตลอดคือ ท�ำงานให้ได้
คุ ณ ภาพ ตรงตามความต้ อ งการของผู ้ จ ้ า ง และ
ประหยัดต้นทุนของเราโดยการท�ำงานให้รวดเร็ว สิง่
ทีท่ ำ� ให้ผมด�ำเนินธุรกิจมาได้ถงึ ทุกวันนี้ คือเรือ่ งของ
ความซือ่ สัตย์ตอ่ อาชีพและการท�ำธุรกิจอย่างตรงไป
ตรงมา ผมให้ความส�ำคัญกับสองเรือ่ งนีเ้ ป็นหลัก ผมมี
คติในการท�ำงานคือ ‘ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน’
หากมีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องก็มาปรึกษาหารือ พูด
ความจริง แล้วช่วยกันแก้ไขปัญหา ก็สามารถด�ำเนินงาน
ให้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ อีกส่วนหนึง่ คือการมีลกู น้อง มีทมี
งานที่ดี ซึ่งเป็นคนที่ท�ำงานด้วยกันมานาน ท�ำงาน
ด้วยใจ ก็ชว่ ยให้งานประสบความส�ำเร็จด้วยเช่นกัน”
บริหารงานแบบครอบครัว จากรุน
่ สูร่ น
ุ่
ช่วยให้ดำ�เนินกิจการได้อย่างต่อนื่อง
ในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากรใน
บริษัท คุณสมเกียรติมีแนวทางในการบริหารธุรกิจ
แบบครอบครัว ดูแลพนักงานเสมือนเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ดังนัน้ เมือ่ ลูกหลานของพนักงานจบการ
ศึกษาแล้ว จึงมาช่วยท�ำงานให้กับบริษัท
“นับว่าโชคดีที่ในองค์กรของผม พนักงานที่
อยู่มา ส่วนใหญ่จะอยู่มาเป็นระยะเวลานาน เข้าออก น้อยมาก เราอยูก่ นั แบบครอบครัวไม่ใหญ่ ไม่ใช่
บริษัทขนาดใหญ่ เรามีพนักงานไม่มาก แต่ละคนก็

อยู่กันมานาน ลูกหลานใครที่เรียนจบมาแล้ว บาง
คนก็ ม าท� ำ งานกั บ เรา ทางด้ า นพนั ก งานพวกที่
ท�ำงานเครื่องจักร เมื่ออายุมากขึ้น บางทีรุ่นลูกของ
เขาก็มาท�ำงานต่อที่บริษัทผม เราจึงท�ำงานอยู่ด้วย
กันมานานแบบเป็นครอบครัว ได้พนักงานเหล่านี้ที่
ช่วยให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และงานก็
ส�ำเร็จลุล่วงไป เวลาขาดคน บางทีพนักงานเก่า ๆ ก็
ไปช่วยหาคนที่รู้จักเข้ามาช่วยงาน ท�ำให้กิจการ
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง”
ปัญหาใดในสายงานก่อสร้าง
ที่ต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแล
หรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ส�ำหรับสิง่ ทีอ่ ยากจะฝากถึงภาครัฐให้ชว่ ยเข้า
มาดูแล ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คุณสมเกียรติ ฝาก
ให้พิจารณาไว้ 2 เรื่อง คือ 1. ปัญหาการพิจารณา
ราคากลาง และ 2. ปัญหาการแก้ไขแบบ
“สิง่ ทีอ่ ยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ เรือ่ งที่ 1. คือ
การพิจารณาราคากลาง แต่ละภูมิภาคก็มีต้นทุน
แตกต่างกัน งานบางประเภท ราคากลางใช้ของ
หน่วยงานเดียว เช่น พาณิชย์จงั หวัด บางทีเอาราคา
ของพาณิชย์จังหวัดไปค�ำนวณราคากลาง ไม่ค่อย
ตรงกับสภาพความเป็นจริงของราคาในท้องตลาด
กระทรวงพาณิชย์หรือพาณิชย์จงั หวัดอาจมีราคาซึง่
ก�ำหนดเป็นราคากลางของทางราชการให้ใช้ตรงนี้
แต่ในราคาของอุตสาหกรรมผู้ขายวัสดุก่อสร้างจริง
ๆ ราคาในท้องตลาดตอนนั้นจะมากกว่า ส่วนใหญ่
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จะสูงกว่าราคาทีพ่ าณิชย์จงั หวัดตัง้ ไว้ จึงเป็นปัญหา
ท�ำให้การค�ำนวณราคากลางต่อหน่วยทีจ่ ะใช้ในการ
ประกวดราคาจึงต�่ำ ดังนั้น บางยูนิตจึงเป็นราคาที่
ขาดทุน อยากให้ทางภาครัฐพิจารณาให้ราคาของ
พาณิชย์จังหวัดมีความยืดหยุ่น อยากให้ราคาของ
พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด กั บ แหล่ ง วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ
สอดคล้อง สมดุลกัน แล้วจึงน�ำไปคิดเป็นราคากลาง
ของงานก่อสร้าง ผมอยากให้แต่ละท้องถิ่นได้มี
โอกาสน�ำเสนอราคาของท้องถิ่นด้วย แล้วไปเฉลี่ย
กับราคาทีพ่ าณิชย์จงั หวัดก�ำหนด แล้วจึงมาก�ำหนด
เป็นราคากลาง จากนัน้ จึงเกิดการจ้างเหมาก่อสร้าง
ก็จะท�ำให้เรียกได้ว่าเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง และผู้ว่า
จ้างที่เป็นหน่วยงานนั้นๆ ก็ไม่อึดอัด เพราะมีฐาน
อ้างอิง น�ำจากราคาจริงในท้องตลาดบวกราคาของ
พาณิชย์จังหวัดแล้วมาเฉลี่ยกัน ผมอยากให้ภาครัฐ
ปรับปรุงเรื่องของราคาให้เป็นธรรม นี่คือเรื่องแรก
ส่วนเรื่องที่ 2. คือปัญหาเรื่องการแก้ไขแบบ อยาก
ให้ ค ณะกรรมการคุ ม งาน ตรวจรั บ งานมี ค วาม
ยืดหยุ่น หรือมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
สภาพหน้ า งานที่ ไ ม่ ต รงกั บ แบบ บางครั้ ง การ
ออกแบบไว้ในระยะเวลา 1 ปี และอีก 1-2 ปี จึงได้
ไปด�ำเนินงานก่อสร้าง ก็มีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพพื้นที่ แต่ยังใช้แบบชุดเดิมที่ออกแบบไว้นาน
แล้ว เมื่อถึงเวลาด�ำเนินงานจริงจึงมีปัญหาและ
อุปสรรค บางครัง้ การทีจ่ ะแก้ไขแบบ ใช้เวลามากจน
กระทั่งหมดสัญญา การต่อสัญญาออกไปบางทีก็ไม่
เพียงพอกับระยะเวลาที่แก้ไข เช่น สภาพพื้นที่งาน
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ก่อสร้างไปอยู่ในล�ำน�้ำ 2-3 ปีมีการเปลี่ยนแปลง
ต้องแก้ไขแบบ ผูท้ จี่ ะมาออกแบบแก้ไขใหม่จากส่วน
กลางที่เป็นคณะกรรมการแก้ไข ใช้เวลาถึง 6 เดือน
จนบางครัง้ เปลีย่ นฤดูกาลไปแล้ว เช่น เราจะท�ำงาน
ในฤดูแล้ง กว่าจะแก้ไขแบบเสร็จก็เป็นฤดูฝน เวลา
6 เดือนผ่านไป ปรากฏว่ายังท�ำงานไม่ได้อีก รออีก
6 เดือนข้างหน้า กลายเป็นหมดเวลาไปอีก 1 ปี
ท�ำให้ไม่สามารถท�ำงานให้เสร็จตามแผนงานได้ ผม
อยากให้ ผู ้ ค วบคุ ม งานหรื อ ผู ้ ต รวจรั บ งานจ้ า งมี
อ�ำนาจในการแก้ไขแบบตามความเหมาะสม เพื่อ
การท�ำงานที่รวดเร็วขึ้น นี่เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่
อยากฝากให้ทางภาครัฐพิจารณาครับ”
กรณีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน หาก
รัฐมีนโยบายระงับการก่อสร้าง ซึง่ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาผู้รับเหมาทำ�งานไม่
เสร็จตามกำ�หนด สมาคมฯ มีคำ�แนะนำ�
หรือแนวทางช่วยเหลือผู้รับเหมาใน
เรื่องนี้อย่างไร
จากกรณีคา่ ฝุน่ PM 2.5 เกินมาตรฐาน ท�ำให้
ภาครั ฐ อาจจะมี น โยบายระงั บ การก่ อ สร้ า งใน
โครงการต่าง ๆ คุณสมเกียรติ ได้แสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ดังนี้
“ทางสมาคมฯ ก็เคยหารือกันเรือ่ งนีใ้ นช่วงที่
ผ่านมา จริง ๆ ก็ไม่เห็นด้วยหากทางภาครัฐมีการ
ออกกฎข้อบังคับให้ระงับการก่อสร้างเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว เพราะว่าผลกระทบทีต่ ามมาจะท�ำให้ผรู้ บั เหมา

ได้รบั ความเสียหายอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ
การท�ำงานล่าช้า ไม่เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา
ซึง่ อาจจะถูกฟ้องร้องได้ การหยุดจ้างงานของลูกจ้าง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท�ำให้ลูกจ้างขาดรายได้
ในส่วนของการควบคุมเรื่องการก่อสร้างที่
ท�ำให้เกิด ฝุ่นละออง ทางผู้รับเหมาก่อสร้างถูก
ควบคุมวัสดุที่เข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตามแนะน�ำว่าควร
ออกมาตรการเพิ่มเติม เช่น มีการฉีดน�้ำเพิ่มขึ้นเพื่อ
ลดฝุ่น นอกจากนี้ อาจจะลดเวลาท�ำงานช่วงฤดูที่
เกิดฝุน่ PM 2.5 มาก ๆ เช่นในฤดูแล้ง เนือ่ งจากการ
เกิดฝุ่น PM 2.5 มักจะเกิดในฤดูแล้งจัด ดังนั้นอาจ
ลดเวลาการท�ำงานตอนกลางวันลง เป็นต้น หากทาง
ภาครัฐออกกฎข้อบังคับให้ระงับการก่อสร้างขึ้นมา
จริง ๆ ผู้ประกอบการท่านใดมีความเดือดร้อน ก็
สามารถส่งเรื่องความเดือดร้อนและแนวทางแก้ไข
มาทีส่ มาคมฯ โดยระบุชื่อบริษัท ระบุถงึ ปัญหาและ
ระยะเวลางานของตน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ชัดเจน เพือ่ ทางสมาคมฯ จะได้รวบรวมน�ำเสนอทาง
ภาครัฐต่อไป”
สิ่งที่อยากฝากถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
คุณสมเกียรติ อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบ
อาชี พ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง สมั ค รเป็ น สมาชิ ก ของ
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกันในสายอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง และเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการ
ประกอบธุรกิจ
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“สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์กเ็ ป็นองค์กรซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้อปุ ถัมภ์ ผมอยากให้ผปู้ ระกอบการ
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในประเทศไทย ได้เห็นถึง
องค์กรทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างพึง่ พาได้ เป็นองค์กรทีจ่ ะ
ท�ำให้เรารวมตัวเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันได้ อยากให้
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ กัน
เยอะ ๆ ผมดูจากการจดทะเบียนของกระทรวง
พาณิชย์ เรามีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเป็น
หมื่น ๆ ราย แต่สมาชิกในสมาคมฯ มีเพียงหลักพัน
บางท่านอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์จากการสมัคร
เป็นสมาชิกของสมาคมฯ แต่การทีไ่ ด้มาเป็นสมาชิก
สมาคมฯ แล้ว หากท่านมีความเดือดร้อน มีปัญหา
เรื่องการประกอบกิจการ สามารถสื่อสารมาที่สมาคมฯ
ได้ เรามีคณะกรรมการ ถึงแม้มีเพียง 20 กว่าท่าน
แต่ทุกท่านก็สละเวลามาเป็นกรรมการและมีความ
ทุ่มเทอยากท�ำงานเพื่อส่วนรวมให้กับสมาชิกผู้รับ
เหมาก่อสร้างทีป่ ระสบปัญหา อยากจะเชิญชวนผูร้ บั
เหมาก่อสร้างทัว่ ประเทศมาเป็นสมาชิกสมาคมฯ มา
ลองสมัครสมาชิกแบบรายปีหรือแบบสามัญก่อน
ก็ได้ หากท่านเห็นว่าสมาคมฯ ช่วยเหลือท่านได้ หรือ
ท่านสามารถช่วยเหลือสมาคมฯ ได้ จึงค่อยมาสมัคร
เป็นแบบตลอดชีพต่อไป การที่เราท�ำงานก่อสร้าง
นอกจากจะเป็ น การประกอบอาชี พ เพื่ อ เลี้ ย งดู
ครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างงานและสร้างความ
เจริญให้ประเทศชาติดว้ ย มาร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กนั
นะครับ”
และนี่ คื อ เรื่ อ งราวของคุ ณ สมเกี ย รติ                         
ตั น ดิ ล กตระกู ล กรรมการบริ ห ารสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบั บ หน้ า จะเป็ น เรื่ อ งราวของกรรมการบริ ห าร               
สมาคมฯ ท่านใด โปรดติดตามค่ะ

ชมบทสัมภาษณ์
คุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
ได้จาก QR Code นี้
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เขียนโดย : สุนันทา สุนันธภักดี

เปดมุมมองการศึกษา และการผลิต

บุคลากรอาชีวะไทยในสายงานก่อสร า้ ง
s p ec i al REPORT

การพั ฒ นาประเทศมั ก
เ ริ่ ม จ า ก ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเป็ น
ลำ�ดับแรก บุคลากรใน
ส า ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ก่อสร้างจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น การศึกษาใน
สายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจึงมีบทบาท
สำ�คั ญ ในการผลิ ต และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของบุคลากรในสายงานก่อสร้าง ตั้งแต่
ระดับช่างเทคนิคหรือระดับปฏิบัติการ ไป
จนถึงระดับผู้คุมงาน จึงอาจกล่าวได้ว่า
บุ ค ลากรในสายงานก่ อ สร้ า งเป็ น ส่ ว น
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ต่างจาก
บุคลากรในสายงานอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ฉบับนี้ จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ กั บ
บุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษา สาขาวิชา
ช่ า งก่ อ สร้ า งและสาขาวิ ช าช่ า งโยธา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และสาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เปิดสอนสาขาทีเ่ กีย่ วกับสายงานก่อสร้าง ทัง้ สาขาวิชาช่างก่อสร้างและสาขาวิชาช่างโยธา โดยสาขา
วิชาช่างก่อสร้าง เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระบบปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี โดยมีอาจารย์สมชัย ทาเขี่ยง เป็นหัวหน้าแผนก และอาจารย์จริน รัตนกาล
ครูประจ�ำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ในส่วนของสาขาวิชาช่างโยธา เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)
ระบบปกติ มีอาจารย์บุญช่วย สัจจะผลกุล เป็นหัวหน้าแผนก
วิทยาลัยฯ มีแนวทางการสอนโดยยึดตามหลักสูตรของ
สำ�นักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ แนวนโยบายของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยหลักสูตรของส�ำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในปัจจุบันก�ำหนด คือ 1. ระดับ ปวช. เป็นหลักสูตร พุทธศักราช 2562 ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
104 หน่วยกิต และ 2. ระดับ ปวส. เป็นหลักสูตร พุทธศักราช 2557 ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ส�ำหรับผูท้ จี่ บ ปวช. สายตรง และไม่นอ้ ยกว่า 101 หน่วยกิต ส�ำหรับผูท้ จี่ บ ปวช. สาขาอืน่ หรือมัธยมปลาย
ทางด้านนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ
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อาจารย์สมชัย ทาเขี่ยง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำ� หนดนโยบาย
4 พลิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเป้าหมายผลิตผู้
เรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้
1) พลิกความเชือ่ โดยเฉพาะเรือ่ งภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา การทะเลาะวิวาทและ
เด็กไม่มคี ณ
ุ ภาพ วิทยาลัยฯ ใช้วธิ กี ารออกหน่วย Fix
it center การออกหน่วยตรวจจุดเสี่ยง การร่วม
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพต่าง ๆ การออกหน่วย
จิตอาสา
2) พลิกนโยบาย เรือ่ งการรับนักเรียน หาแรง
จูงใจให้เด็กมาเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น โดยวิทยา
ลัยฯ ได้จัดกิจกรรม Open House
3) พลิกการด�ำเนินงานทีต่ อ้ งท�ำในเชิงรุก คือ
เดินเข้าไปหาเด็กนักเรียนและประสานงานกับหน่วย
งานเครือข่ายต่าง ๆ เช่น โรงเรียนที่ิอยู่ในพื้นที่หรือ
ใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน บริษัทต่าง ๆ
4) พลิ ก เป้ า หมาย จ� ำ นวนเด็ ก มาเรี ย น
อาชีวศึกษาเพิม่ ขึน้ เด็กมีพฤติกรรมทีด่ ี โดยวิทยาลัยฯ
มีการออกแนะแนวสัญจรไปตามโรงเรียนต่าง ๆ
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2564 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนด
นโยบายละจุดเน้นส�ำคัญคือ
• การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูก
ฝั ง ผู ้ เรี ย นให้ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต

จิตอาสา วิทยาลัยฯ ใช้โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการลูกเสืออากาศจิตอาสา
• สร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุน
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก�ำลังแรงงานที่มี
คุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศทั้ ง ใน
ปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ สนับสนุนให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครือ่ งมือปฏิบตั ทิ ที่ นั สมัย
และสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์จริน รัตนกาล
ครูประจ�ำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ฝึกงานตามโครงสร้าง
ที่หลักสูตรกำ�หนด
ในระดับ ปวช. ต้องออกฝึกงานในภาคเรียน
ที่ 5 หรือภาคเรียนที่ 6 โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า
320 ชั่วโมง ก�ำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต ส่วน
ในระดับ ปวส. ต้องออกฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ภาค
เรียน โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
อาจารย์บุญช่วย สัจจะผลกุล
ก�ำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต ซึ่งในการออก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา
ฝึกงาน นักเรียนต้องไปหาสถานประกอบการเอง แล้ว
วิทยาลัยฯ จะท�ำเอกสารส่งตัวนักเรียน นักศึกษาไป งานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา
ให้สถานประกอบการ โดยจะมีการท�ำข้อตกลงร่วม
กัน วิทยาลัยฯ จะมีครูออกไปนิเทศ สถานประกอบ ปัญหาหรืออุปสรรค
การมี ค รู ค วบคุ ม การฝึ ก มี ก ารบั น ทึ ก กิ จ กรรม ในการเรียนการสอน
ระหว่างการฝึกงานในสมุดบันทึกการฝึกและปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการเรียนการสอนโดยทัว่ ไปพบปัญหา
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อยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือปัญหาทางด้านวินัย ความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ปัญหาที่ 2 คือการที่เด็กติด
โทรศัพท์มอื ถือจนไม่สนใจการเรียน และสุดท้ายคือ
ปัญหาด้านครอบครัว เช่น เด็กบางคนไม่มีพ่อแม่
ฐานะไม่ค่อยดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน
ซึง่ ทางวิทยาลัยฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา
ตามความจ�ำเป็นของเด็กเหล่านี้
ในส่ ว นของนโยบายของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปัจจุบันก�ำหนดให้ผู้
เรียนออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการทั้งเทอม
โดยเฉพาะในระบบทวิภาคี อาจารย์สมชัย มีความ
เห็นว่า ควรสอนพืน้ ฐานให้เด็กมีพนื้ ฐานทีแ่ น่นก่อน
จะออกไปฝึกงาน เด็กบางคนอาจยังไม่มคี วามพร้อม
หรือมีความรู้วิชาพื้นฐานที่เพียงพอ แต่ต้องออกไป
ฝึ ก งานกั บ สถานประกอบการตามนโยบายของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจท�ำให้
เด็ ก ได้ เ พี ย งประสบการณ์ ก ารท� ำ งานในสถาน
ประกอบการ แต่อาจขาดความรูด้ า้ นวิชาการซึง่ เด็ก
ส่วนมากต้องใช้เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า จึง
อยากให้ทางภาครัฐพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการ
ฝึกงาน กล่าวคือ จากที่ก�ำหนดให้ฝึกงานทั้งปี ก็
อยากให้เด็กมีเวลาเข้ามาเรียนวิชาพื้นฐานในสถาน
ศึกษาด้วย เพื่อให้เด็กมีความรู้ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านปฏิบัติควบคู่กันไป
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ เด็กที่เรียนสาย
อาชี ว ศึ ก ษามั ก มี ค วามสนใจในการเรี ย นภาษา
อังกฤษค่อนข้างน้อย ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษมี
ความจ�ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันทุกสาขา
อาชีพล้วนมีโอกาสท�ำงานกับชาวต่างชาติ แม้ในสาย
งานช่างก่อสร้างก็ตาม การมีความรู้พื้นฐานภาษา
อังกฤษโดยเฉพาะศัพท์เทคนิค ศัพท์เฉพาะทางใน
สายอาชีพ ช่วยให้การสือ่ สารการท�ำงานกับชาวต่าง
ชาติราบรื่นขึ้น
ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษที่สอนระดับ
ปวช. ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษในชีวติ
จริง ภาษาอังกฤษฟัง-พูด การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ�ำวัน ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน และภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท�ำงาน
ส่วนวิชาภาษาอังกฤษทีส่ อนระดับ ปวส. ของ

วิทยาลัยฯ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง ที่พักแรมฯ ตามล�ำดับ
ในส่วนของศิษย์ปจั จุบนั นายอิศรา บุญธรรม
ธุรกิจและสังคม ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
นักศึกษาสาขาช่างก่อสร้างระดับ ปวช. ปี 3
ความสำ�คัญของการศึกษาสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มีความคิดเห็นหรือมุม
ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา และอัตรา มองอย่างไรกับการเรียนสาขานี้ เรามาดูกัน
การมีงานทำ�
อาจารย์สมชัยและอาจารย์บญ
ุ ช่วย มีความ ทั้งความชอบและพื้นฐานครอบครัว
เห็นว่า การศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้างหรือช่าง เป็ น แรงบั น ดาลใจในการเรี ย นสาขา
โยธายังคงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากสาขา ช่างก่อสร้าง
ด้ ว ยความที่ มี พื้ น ฐานครอบครั ว ประกอบ
ช่างก่อสร้างเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล ต้องใช้คนที่ส�ำเร็จการ อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ตนได้เห็นการท�ำงานของ
ศึกษาสาขาช่างก่อสร้างในการด�ำเนินกิจกรรมทาง ทางบ้านตัง้ แต่เด็ก และรูส้ กึ ภูมใิ จในการสร้างสรรค์
ด้านการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามา งานสักชิ้นจนส�ำเร็จ จึงมีความฝันอยากท�ำงานใน
มากมาย แต่การศึกษาทางด้านก่อสร้างหรือโยธาก็ สายนี้ ท�ำให้ตดั สินใจมาเรียนสาขาช่างก่อสร้าง “ผม
ยังมีความจ�ำเป็น เพือ่ พัฒนาคนให้ทนั กับเทคโนโลยี รู้สึกภูมิใจเวลาเราสร้างอะไรสักอย่างส�ำเร็จ”
ด้านการก่อสร้าง
ส่วนอัตราการมีงานท�ำของผู้ที่จบสาขาช่าง มีความสุข สนุกกับสิ่งที่เรียน ความ
ก่อสร้างหรือช่างโยธา จากการส�ำรวจภาวะการ ยาก-ง่ายจึงไม่ใช่ปัญหา
ในด้านการเรียน มีทั้งส่วนที่ยากและส่วนที่
ท�ำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ของ
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ ง่าย หากมีความพยายามก็ไม่มีอะไรยาก “ส�ำหรับ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ภาวะการท�ำงานของ ผม มองว่าถึงแม้บางอย่างมีความยากแต่พอเราเรียน
ประชากรด้านการก่อสร้าง จัดอยู่ในล�ำดับที่ 5 โดย ไปมันสนุก พอเราท�ำอะไรแล้วมีความสุข เราจะท�ำ
มีประชากรจ�ำนวน 2 ล้านคน ท�ำงานด้านการ มันได้นานและอยูก่ บั มันได้จริง ๆ พอเราสนุกกับมัน
ก่อสร้าง จากจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด 37 ล้านคน ความยากมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ความยาก
รองมาจากอาชีพเกษตรกรรม การขายส่ง การผลิต กลายเป็นเรือ่ งเล็กไปเลย เพราะยิง่ สนุกเรายิง่ อยาก
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นายอิศรา บุญธรรม
นักศึกษาสาขาช่างก่อสร้างระดับ ปวช. ปี 3
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จะท�ำมัน ยิ่งพยายามกับมันมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนจุด
ที่ยากส�ำหรับตัวผมน่าจะเป็นการค�ำนวณความ
ละเอียดงานต่าง ๆ ด้วยความที่เป็นผู้ชายก็อาจจะ
ละเอียดน้อยหน่อย ส่วนวิชาที่ชอบคือวิชาส�ำรวจ
และเคยได้แข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้ล�ำดับที่ 5 เหรียญ
ทองระดับชาติ ตอนอยู่ปี 1 (พ.ศ. 2561) ครับ”
มีแบบอย่างที่ดีและมีเป้าหมายชัดเจน
ในการเรียน
เมื่อเข้ามาเรียนที่เทคนิคดอนเมือง ได้เห็น
แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์หลายท่าน จึงอยากเป็น
ครู และตั้งเป้าหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น “ผม
ได้แรงบันดาลใจ ทีอ่ ยากเป็นครู จากทีน่ ี่ ได้เห็นแบบ
อย่างทีด่ จี ากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน จึงอยากจะเรียน
ต่อคณะครุศาสตร์โยธา เพื่อมาสอนคนรุ่นใหม่ต่อ
ผมรูส้ กึ ว่าการเป็นครูมนั เป็นการให้ทรี่ สู้ กึ อบอุบ่ ผม
ชื่ น ชมและนั บ ถื อ อาจารย์ ทุ ก ท่ า นเสมื อ นพ่ อ
อาจารย์ทุกท่านเก่ง มีความรู้สึกว่าอยากเป็นแบบ
ท่านบ้าง จึงตั้งใจจะเรียนต่อในสาขาครุศาสตร์เพื่อ
น�ำความรู้มาสอนคนรุ่นต่อ ๆ ไปครับ”

ก่อสร้าง แม้ว่าสังคมจะมองว่านักเรียนอาชีวศึกษา
มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเสมอ แต่ก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนความตั้งใจของเขาที่จะเรียนในสาขานี้ได้
“การที่ผมมาเรียนสาขาช่างก่อสร้าง ครอบครัวก็
ยินดีและสนับสนุนเต็มที่ เพราะทางบ้านประกอบ
อาชีพในสายก่อสร้างอยูแ่ ล้ว และผมก็สนใจงานด้าน
ก่อสร้างมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จ�ำความได้ผมก็อยู่กับ
งานก่ อ สร้ า งมาตลอด ส่ ว นมุ ม มองในเรื่ อ งการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ ผมคิดว่า ถ้าไม่ได้
มาสัมผัสการเรียนสายอาชีวะหรือเทคนิคด้วยตัวเอง
จริง ๆ ก็คงจะมองแต่สิ่งที่สื่อน�ำเสนอไปในทางที่ไม่
ดี ทุกสังคมก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน มีทั้ง
ด้านดีและไม่ดี สังคมมักคุน้ ชินกับภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดี
เท่านัน้ เอง ทัง้ ทีจ่ ริงด้านดี ๆ ก็มี นักเรียนอาชีวะช่วย
งานจิตอาสาก็มีมากมาย ซึ่งสื่ออาจจะน�ำเสนอตรง
จุดนี้น้อย ส�ำหรับผมครอบครัวผมที่ท�ำธุรกิจด้าน
ก่อสร้าง มองว่า การที่เราเข้ามาเรียนสาขาอาชีพ
ช่างก่อสร้างเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนไป
เพื่อท�ำอะไร ในมุมมองผมคิดว่า ถ้ามีเป้าหมายที่
ชัดเจนแล้ว ก็ให้มุ่งเรียนในสาขานั้นไปเลย เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่เราต้องการ”

โอกาสเติ บ โตและมี ร ายได้ ที่ มั่ น คง ตราบใดที่
ประเทศยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานในสาย
ก่อสร้างก็จะเติบโตไปด้วยเช่นกัน “ผมมองว่าอาชีพ
ในสายงานก่อสร้างมีรายได้ดี เนื่องจากครอบครัว
ท�ำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ไม่ได้ลำ� บากอะไร เห็นหลาย ๆ คนทีจ่ บ
สาขานี้ไปก็มีหน้าที่การงาน ฐานะทางการเงินที่
มั่นคง และประสบความส�ำเร็จในชีวิต ผมมองว่าใน
อนาคตการเติบโตในธุรกิจสายงานก่อสร้างยังไปได้
อีกไกล ตราบใดที่ประเทศยังมีการพัฒนา การ
ก่อสร้างในด้านต่าง ๆ ก็ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
เติบโตของประเทศ”
เดินตามเป้าหมาย ทำ�ได้แน่นอน
นายอิศรา กล่าวทิง้ ท้ายว่า “ไม่วา่ เราจะเรียน
สาขาใดก็ตาม ถ้าเรามีเป้าหมายอยูแ่ ล้ว ให้เดินตาม
เป้าหมายไปเลย ไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรทั้งสิ้น
ถ้าเรารักและมีความตัง้ ใจในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ ผมเชือ่ ว่าทุก
คนท�ำได้ ทุกคนมีสมองและ 2 มือเท่ากัน ผมเชื่อว่า
ทุกคนท�ำได้อยู่แล้ว”
เปิดมุมมอง ประสบการณ์ในสายอาชีพช่าง
ก่อสร้าง กับคุณกฤษฎิ์ ภวิศ วงศ์สุวรรณเมธา                  
คุณระวี ศรีนรา คุณเกริก แก้วตระกูลพงษ์ และ          
คุ ณ กิ ต ติ พั น ธ์ สุ ข สมกิ จ ศิ ษ ย์ เ ก่ า แผนกช่ า ง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

มีใจรักในสาขาช่างก่อสร้าง
และทางครอบครัวคอยสนับสนุน
อาชีพในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ครอบครัวสนับสนุนเต็มทีใ่ นการเรียนสาขาช่าง สามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้
จบสาขาช่างก่อสร้าง สามารถนำ�ความ
อาชีพในสาขาช่างก่อสร้าง เป็นอาชีพที่มี รู้ไปต่อยอดอาชีพอื่น ๆ ได้
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ไม่ตอบโจทย์
ปัจจุบันเด็กที่เรียนจบระดับ ปวส. ส่วนมาก
เน้นศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า มากกว่าจบมาแล้ว
ท�ำงานเลย จึงท�ำให้บุคลากรระดับช่างเทคนิคที่จบ
ปวส. เช่น โฟร์แมน ขาดแคลนอย่างมาก ท�ำให้ผู้
ประกอบการบางแห่ ง ต้ อ งรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ บสาย
ก่อสร้างโดยตรงเข้ามาท�ำงานและต้องสอนให้เขา
เรียนรู้งานไปด้วย คนที่จบสายก่อสร้างมาโดยตรง
จะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการท�ำงานที่
รอบคอบกว่าคนทีไ่ ม่ได้จบสายก่อสร้างโดยตรง ส่วน
คนที่ไม่ได้จบสายก่อสร้างโดยตรงก็อาจท�ำงานได้
โดยอาศัยประสบการณ์ทมี่ มี า แต่จะขาดในเรือ่ งของ
วิธีการคิดวิเคราะห์ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับงานได้ ส�ำหรับคนที่ไม่ได้จบสายช่างก่อสร้างมา
โดยตรง อาจจะตอบโจทย์การท�ำงานในสายก่อสร้าง
ไม่ได้ทงั้ หมด กล่าวคือ คนทีจ่ บสายตรงจะท�ำงานได้
ตอบโจทย์ ม ากกว่ า เพราะมี ทั้ ง ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์สายตรง
ในฐานะผูป้ ระกอบการในสายงานก่อสร้าง มี
งานในสายอุตสาหกรรมก่อสร้างยังไป ความเห็นว่า หากเราสามารถผลิตบุคลากรระดับ
ได้อีกไกล ตราบใดที่ยังมีการเติบโต ช่างเทคนิค ปฏิบัติการได้จ�ำนวนมากเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ก็จะตอบโจทย์การท�ำงาน
ของเมือง
ในสายงานก่
อสร้างมากขึ้น
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเปลี่ยนไป
จากเดิมมาก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทัน
สมัยเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง จึงมองว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างยังไปได้อีกไกลมาก ตราบใดที่ยังมีการ
เติบโตของเมืองก็ยังมีการก่อสร้าง และสิ่งหนึ่งที่
บุคลากรในสายงานก่อสร้างต้องปรับตัวคือ ต้อง
เรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยีเหล่านั้น
ปั ญ หาใหญ่ อ ย่ า งหนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างขณะนี้คือ ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ช่างเทคนิค ในระดับ ปวส. มีน้อยมาก ปัจจุบัน ช่าง
เทคนิคก�ำลังขาดแคลนอย่างมาก การหาช่างเทคนิค
มาท�ำงานในระดับปฏิบัติการเป็นเรื่องที่ยากมาก
เนื่องจากผู้ที่จบทางด้านนี้แล้วท�ำงานเลย มีน้อย
และมีความเห็นว่า ในการเรียนการสอนควรพัฒนา
ด้านเทคนิคให้มาก เพื่อให้เด็กที่จบออกมาแล้ว
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหล่าศิษย์เก่า มีความเห็นว่า ผูท้ จี่ บสาขาช่าง
ก่อสร้างโดยมากได้ท�ำงานตรงสาย มีเพียงบางส่วน
ทีไ่ ปประกอบอาชีพอืน่ และบางคนสามารถน�ำความ
รู้ในสาขาช่างก่อสร้างไปต่อยอดอาชีพอื่น ทั้งรับ
ราชการและประกอบกิจการส่วนตัว อย่างศิษย์เก่า
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอนเมื อ งกลุ ่ ม นี้ บางท่ า นก็ รั บ
ราชการ บางท่านประกอบกิจการส่วนตัว บางท่าน
เป็นทนายความ จึงเห็นได้ว่า แม้จะจบสาขาช่าง
ก่อสร้างก็สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่มี
ไปประกอบอาชีพอื่นได้
อาชีพในสายงานก่อสร้างถือเป็นอาชีพทีห่ นัก
แต่สามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้ เป็นอาชีพที่มี
ความก้าวหน้าและเติบโตได้ แต่ต้องอาศัยความ
อดทน ขยัน และลงมือท�ำ  จึงท�ำให้ประสบความ
ส�ำเร็จในสายอาชีพนี้ได้ บางคนอาจไม่ได้เป็นผู้รับ
เหมาก่อสร้าง แต่เป็นทีป่ รึกษาด้านงานก่อสร้างก็ได้
แม้รายได้อาจจะน้อยกว่าอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง
แต่ถือว่าอยู่ได้

ผู้ที่ไม่ได้จบสาขาช่างก่อสร้างโดยตรง
สามารถทำ�งานในสายก่อสร้างได้ แต่
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ส�ำหรับผู้ที่จบสายสามัญแล้วศึกษาต่อสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มักถนัดในด้านทฤษฎีมากกว่า แต่
ผูท้ จ่ี บสายอาชีวศึกษาโดยตรงจะถนัดในด้านเทคนิค
หรือด้านการปฏิบัติมากกว่า ซึ่งปัจจุบันบุคลากรที่
มีความถนัดทั้ง 2 ด้าน ค่อนข้างมีน้อย
ในฐานะผู ้ ป ระกอบการและศิ ษ ย์ เ ก่ า
สาขาช่างก่อสร้าง อยากฝากอะไรถึง
ภาครัฐ
ศิษย์เก่ากลุม่ นี้ อยากจะฝากถึงภาครัฐว่าตอน
นีใ้ นวงการรับเหมาก่อสร้าง ประสบปัญหาผูร้ บั เหมา
รายย่อยทิ้งงานกันมาก ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหาย จึงอยากให้ทางภาครัฐก�ำหนดให้ผรู้ บั เหมา
รายย่อยต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตในการ
ท�ำงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบหากเกิดกรณีผู้รับ
เหมารายย่อยทิ้งงาน
คุณเกริก ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า อยากให้
ทางภาครัฐช่วยตรวจสอบในส่วนของวิศวกรชาว
ต่ า งชาติ ที่ เข้ า มาลงทุ น ในประเทศไทย ว่ า มี ใ บ
อนุญาตหรือไม่ เพราะจากประสบการณ์ทที่ ำ� งานมา
ส่วนใหญ่วิศวกรชาวต่างชาติแทบไม่มีใบอนุญาต
หรือการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องวิศวกรเลย แต่คน
ไทยมักคิดว่าชาวต่างชาติมีความสามารถกันทุกคน
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หารู ้ ไ ม่ ว ่ า วิ ศ วกรต่ า งชาติ บ างคนก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วาม
สามารถ และบางทีเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
วิศวกรชาวต่างชาติที่เข้ามา เป็นวิศวกรจริงหรือ
เปล่ า ทั้ ง นี้ จึ ง อยากให้ ท างภาครั ฐ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของวิศวกรต่างชาติที่เข้ามาลงทุนด้วย ดู
ว่าเขามีใบอนุญาตหรือไม่ และมองว่าวิศวกรของ
ไทยก็มีความรู้ความสามารถไม่ต่างจากกว่าวิศวกร
ต่างชาติเลย นอกจากนี้ ในส่วนของวิศวกรไทยที่
นอกจากจะมีการสอบใบอนุญาตแล้ว ตนอยากให้
สภาวิศวกรมีการก�ำหนดมรรยาทในวิชาชีพวิศวกร
ด้วย เนื่องจากตนท�ำงานทั้งด้านก่อสร้างและด้าน
กฎหมาย จึงเห็นกรณีที่มีการร้องเรียนวิศวกรเยอะ
เช่น วิศวกรทิง้ งานหรือขาดความรับผิดชอบต่องาน
ท�ำให้ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งเสียเวลา แต่ถ้าเรา
สามารถตรวจสอบมรรยาทวิศวกรโดยสภาวิศวกร
ได้ จะช่วยลดความเสียหายได้มาก
อีกเรื่องหนึ่งคือ อยากให้ทางภาครัฐเข้ามา
ตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพของสถาบั น
อาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบัน ที่เปิดใหม่หลายแห่ง
ซึ่งบางแห่งไม่มีใบอนุญาต ท�ำให้ผลิตบุคลากรออก
มาแล้วไม่ได้คุณภาพ ไม่มีความสามารถเพียงพอใน
การท�ำงาน จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในจุดนี้
ด้วย
ในด้ า นการศึ ก ษา อยากให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา เปิดทางให้นักเรียนใน
ระดับอาชีวศึกษาสามารถเป็นวิศวกรได้ เพื่อให้มี
บุคลากรในส่วนช่างเทคนิคหรือปฏิบัติการจ�ำนวน
มากเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ขณะเดียวกัน อยากให้สังคมมองภาพลักษณ์ดี ๆ
ของเด็กอาชีวะบ้าง เช่น การช่วยงานจิตอาสาหรือ
การช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่าง ๆ ในจุดนี้อยากให้
สื่อน�ำเสนอ เพื่อให้คนภายนอกได้เห็นว่าสังคม
นักเรียนอาชีวะไม่ได้มีแต่ด้านทะเลาะวิวาทย่าง
เดียว การที่สังคมรับรู้แต่เพียงด้านลบของนักเรียน
อาชีวะ ท�ำให้ผปู้ กครองไม่คอ่ ยสนับสนุนบุตรหลาน
ให้เข้าเรียนในสายนี้ ส่งผลให้การผลิตบุคลากรใน
ระดับเทคนิคปฏิบัติการที่มีจ�ำนวนไม่เพียงพออยู่
แล้ว ก็น้อยลงไปอีกเพราะผู้ปกครองไม่สนับสนุน
เนือ่ งจากเกรงว่าบุตรหลานของตนจะได้รบั อันตราย
จากการทะเลาะวิวาทตามที่เป็นข่าว ส่วนด้าน

วิชาการ คุณเกริก มีความเห็นว่า อยากให้เพิ่มวิชา
กฎหมายอาญาเบื้องต้นในหลักสูตร เพื่อให้เด็กมี
ความรู้กฎหมายพื้นฐานว่าการกระท�ำใดเป็นความ
ผิดทางอาญา เมือ่ เด็กมีความรูก้ ฎหมายเบือ้ งต้นอาจ
มีความยับยั้งชั่งใจไม่กระท�ำความผิด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เปิ ด สอนสาขาวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า งในระดั บ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี โดยมีอาจารย์ชาตรี                                                                    
ศรี ค งแก้ ว เป็ น หั ว หน้ า แผนก อาจารย์ อุ เ ทน                      
ระยะไมตรี ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ
อาจารย์พนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
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ส่วนแนวทางการสอนอืน่ ๆ ก็ใช้สอื่ เทคโนโลยี
อย่างสมาร์ตโฟนช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็ก
เนื่องจากปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนใช้กัน
ทุกคน ทางผู้สอนจึงพยายามหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้างต่าง ๆ มาให้เด็กดาวน์โหลด
ไว้ศกึ ษาเรียนรู้ เพือ่ ให้เด็กมีความรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เด็กก็ได้ใช้สมาร์ตโฟนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังพา
เด็กไปเยี่ยมชมสถานประกอบการจริง เพื่อให้เด็ก
ได้เรียนรู้ของจริงจากสถานประกอบการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เจ้าของสถานประกอบการของที่นี่ก็เป็นศิษย์
เก่าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ส�ำหรับอัตราการได้งานท�ำของนักศึกษาทีจ่ บ
จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ส่วนใหญ่แล้วได้งาน
ท�ำ  100% ซึง่ 90% ได้ทำ� งานตรงสายทีจ่ บมา ส่วนอีก
10% เลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า เนื่องจาก
บริบททางด้านครอบครัวของเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ผู้
ปกครองมีฐานะปานกลาง เด็กส่วนใหญ่ที่จบมาจึง
มุ่งหางานท�ำก่อน ท�ำงานในสถานประกอบการ
ประมาณ 1-2 ปี แล้วออกมาเป็นผูป้ ระกอบการหรือ
ศึกษาต่อ บางคนก็มพี นื้ ฐานครอบครัวท�ำอาชีพรับเหมา
ก่อสร้างอยูแ่ ล้ว พอเรียนจบก็มาช่วยกิจการทางบ้าน

เน้นการสอนเพื่อให้เด็กมีความรู้ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบ
การ
อาจารย์ชาตรี เล่าว่า แนวทางการเรียนการ
สอนของทางวิ ท ยาลั ย ฯ หลั ก ๆ เน้ น สอนตาม
หลั ก สู ต รและค� ำ อธิ บ ายรายวิ ช า และมี ก ารท� ำ
แผนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อผลิต
บุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบ
การโดยเน้นสอน งานไม้ก่อสร้าง งานปูน งานปฐพี การฝึกงานและผลตอบรับจากสถาน
กลศาสตร์ งานเทคนิคการก่อสร้าง ประมาณราคา ประกอบการ
ก่อสร้าง งานส�ำรวจ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
งาน CNC งานไม้ และงานควบคุมงานก่อสร้าง
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อาจารย์ชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

อาจารย์อุเทน ระยะไมตรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ทางด้านการฝึกงาน อาจารย์อุเทน เล่าว่า มี
การฝึกงานตามหลักสูตร คือ ระดับ ปวช. ฝึกงาน 1
ภาคเรียน ส่วนใหญ่ระดับ ปวช. จะให้เด็กฝึกงาน
ตอนปี 3 ระดับ ปวส. จะฝึกงานภาคฤดูรอ้ น 2 เดือน
ส่วนทวิภาคีมกี ารฝึกงาน 1 ปี และเรียน 1 ปี ซึง่ ทาง
วิทยาลัยฯ ได้ท�ำ  MOU ให้เด็กได้ฝึกงานกับหน่วย
งานทั้งราชการและเอกชน ด้านหน่วยงานราชการ
ก็มีทั้ง อบจ. อบต. และโยธา ในส่วนของเอกชนก็มี
สถานประกอบการ เช่น บริษัท ไทยสมุทร จ�ำกัด
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ชัยซิตี้ บริษทั กานดา พร็อพเพอร์
ตี้ จ�ำกัด เป็นต้น ในส่วนของการฝึกงาน จะมีทั้งเด็ก
ที่เลือกฝึกงานกับบริษัทที่ท�ำ  MOU กับวิทยาลัยฯ
และเด็กทีห่ าสถานประกอบการฝึกงานเอง ส่วนผล
ตอบรับที่ได้รับจากสถานประกอบการนั้นอยู่ใน
เกณฑ์คอ่ นข้างดี ได้รบั ค�ำชมเชยจากสถานประกอบ
การว่าเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน
ความสำ�คัญของการเรียนสายอาชีพ
ก่อสร้าง
อาจารย์พนธ์พนั ธ์ ให้ความเห็นว่า การเรียน
ในสาขาก่อสร้างเป็นสาขาที่จ�ำเป็น ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กมาเรียนมากกว่านี้ ปัจจุบันนี้งาน
ทางด้านสายก่อสร้างต้องการบุคลากรระดับเทคนิค
ปฏิบัติการค่อนข้างมาก โดนเฉพาะในระดับ ปวส.
ส่วนตัวมองว่าวงการก่อสร้างยังไปได้อีกไกล ทุกวัน
นี้จะเห็นว่ามีสถานประกอบการ โรงงานเกิดขึ้น
มากมาย นอกจากช่างกล ช่างไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ก็ยัง
ต้องมีช่างก่อสร้างหรือฝ่ายที่เรียกว่าอาคารสถานที่
คอยดู แ ลในเรื่ อ งงานก่ อ สร้ า งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือบริษทั ทัว่ ไป อีกทัง้ ในส่วนของการ

อาจารย์พนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
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รีโนเวตตึกเก่าทีม่ อี ยูม่ ากมายในปัจจุบนั ก็ยงั ต้องใช้
ผู้ควบคุมงานในระดับ ปวส. เข้าไปดูแลควบคุมการ
ก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการอยู่มาก
ฝากถึงภาครัฐ อยากพัฒนาเด็กอาชีว
ให้ดี ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนพร้อม
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการสอน อาจารย์
พนธ์พนั ธ์ กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บในการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร หลัก
ๆ ก็เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน
ทีม่ าล่าช้า วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ขาดแคลน ซึง่ ท�ำให้เป็น
อุปสรรคระหว่างฝึกสอน บางครั้งครูผู้สอนต้อง
รวบรวมเงิ น กั น เองเพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก าร
ฝึกสอน แต่อปุ กรณ์บางชนิดมีราคาสูง จึงไม่สามารถ
ช่วยจัดซือ้ จัดหาได้ ซึง่ ท�ำให้เด็กเสียประโยชน์ ไม่ได้
ฝึกอย่างเต็มที่
ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทางวิ
ทยาลัยฯ ที่มีการช�ำรุดเสียหาย เมื่อท�ำเรื่องขอซ่อม
บ�ำรุงไปก็ไม่ได้ ไม่ค่อยมีงบมาสนับสนุน จึงไม่ได้
ซ่ อ ม จะขอซื้ อ ทดแทนก็ ท� ำ ได้ ย าก เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ มี 40 กว่าเครือ่ ง พอจะ
ซ่อมก็ไม่มงี บ ท�ำให้จดั การเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่
อีกเรื่องหนึ่งคือ เครื่องมืออุปกรณ์การสอน
ล้าสมัย เช่น กล้องส�ำรวจ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไป
ไกลมากแต่อปุ กรณ์เครือ่ งมือการสอนทีม่ ยี งั ล้าหลัง
ส่งผลให้เด็กขาดประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เมื่อเด็กออกไปท�ำงานใน
สถานประกอบการจึ ง เกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการใช้
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เทคโนโลยี ไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของสถาน
ประกอบการ แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยน�ำทักษะ
พืน้ ฐานทีเ่ รียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เรือ่ งของวัสดุอปุ กรณ์
ทีใ่ ช้ฝกึ สอนในสถานศึกษาไม่ได้ตอบโจทย์กบั การไป
ท�ำงานในสถานประกอบการจริง
มุ ม มองของผู ้ ป กครองที่ มี ต ่ อ การ
เรียนสาขาก่อสร้าง
อาจารย์ชาตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามบริบท
ของจังหวัดสมุทรสาคร เด็กทีม่ าเรียนสาขาก่อสร้าง
มีน้อยมาก เนื่องจากมุมมองของผู้ปกครองยังไม่
เข้าใจเท่าที่ควรว่าสาขาช่างก่อสร้างเรียนไปเพื่อ
อะไร ผูป้ กครองมักคิดว่าเรียนช่างก่อสร้างไม่ใช่งาน
สบาย กลัวลูกล�ำบาก ท�ำงานหนัก แม้ว่าจะมีครูไป
แนะแนว สร้างความเข้าใจแล้ว ว่าเรียนช่างก่อสร้าง
ก็สามารถน�ำความรู้มาประกอบอาชีพท�ำงานเป็นผู้
ควบคุมงานได้ แต่กย็ งั ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงความ
คิดของผูป้ กครองบางท่านได้ ค่านิยมของผูป้ กครอง
ยังติดภาพว่าเรียนก่อสร้างนั้นเหนื่อย ล�ำบาก งาน
หนัก เพราะเห็นสภาพบุตรหลานของตนเนื้อตัว
มอมแมม สกปรกเลอะเทอะเวลากลับบ้าน ก็คิดว่า
บุตรหลานของตนเรียนล�ำบาก โดยไม่เข้าใจว่าเด็ก
ต้องฝึกปฏิบตั ใิ ห้มที กั ษะติดตัวไปเพือ่ น�ำไปประกอบ
อาชีพ การจะเป็นผู้ควบคุมงานได้ก็ต้องเคยลงมือ
ปฏิบัติงานนั้นมาก่อน ถ้าไม่เคยลงมือปฏิบัติก็จะไม่
เข้าใจและไม่สามารถท�ำงานในสถานการณ์จริงได้
มาดูในส่วนของมุมมองและความคิดเห็นที่มี
ต่อการเรียนสาขาวิชาช่างก่อสร้างของศิษย์ปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นางสาวลัลนา สนกรุด                                                              
นักศึกษา ปวส. ปี 1 นางสาวธัญญารัตน์ พวงเนียม
นักศึกษา ปวช. ปี 2 และนายสมรักษ์ อู๋ทรัพย์
นักศึกษา ปวช. ปี 1
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เรียนด้วยใจรัก
ให้อะไรมากกว่าที่คิด
นายสมรักษ์ เล่าว่า มีแรงบันดาลใจในการ
เรียนสาขาก่อสร้างคือ อยากสร้างบ้านด้วยตัวเอง
สักหลังให้พ่อแม่และครอบครัว โดยส่วนตัวก็ชอบ
งานก่อสร้างอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเรียนสาขาช่าง
ก่อสร้าง โดยมองว่าการเรียนสาขาดังกล่าวหากมีใจ

รัก มีความตั้งใจเรียนแล้ว ความยาก-ง่าย ไม่ใช่
อุปสรรคในการเรียน
ด้าน นางสาวธัญญารัตน์ ให้ความเห็นว่า
การเรียนสาขาช่างก่อสร้างสามารถน�ำความรูท้ เี่ รียน
มาไปต่อยอดการท�ำงานในอนคตได้ ตนเองมีความ
ตั้งใจอยากท�ำงานด้านส�ำรวจและออกแบบบ้าน
และมองว่าการเรียนสาขาช่างก่อสร้างมีอนาคต ไป
ได้ไกล เพราะเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาไปเรือ่ ย ๆ และ
สาขาวิชาช่างก่อสร้างเป็นสาขาทีม่ คี วามต้องการใน
ตลาดแรงงาน ในส่วนของครอบครัวก็สนับสนุนเต็ม
ที่ และเห็นว่าจบสาขาก่อสร้างออกไปมีงานท�ำ
แน่นอน
ในส่วนของ นางสาวลัลนา มีมุมมองว่า การ
เรียนสาขาวิชาช่างก่อสร้างเป็นสาขาอาชีพที่สร้าง
รายได้ดี เพราะนอกจากจะท�ำเป็นงานประจ�ำแล้ว
ยังสามารถรับงานนอกมาท�ำเป็นอาชีพเสริมได้ดว้ ย
เงินเดือนระดับ ปวส. เริม่ ต้นที่ 15,000 บาท ก็ถอื ว่า
เป็นรายได้ที่ค่อนข้างดี ตนคิดว่ารายได้จากสาขา
อาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า งสามารถเลี้ ย งดู ตั ว เองและ
ครอบครัวได้มาก และแนะน�ำผู้ที่สนใจเรียนสาขานี้
ว่า อยากให้มาเรียนกันเยอะ ๆ วิชาช่างก่อสร้างเรียน
ไม่ยากและสนุก จากประสบการ์ที่ตนเจอมาก็คือ ผู้
ปกครองไม่อยากให้ลกู หลานเรียนสาขาช่างก่อสร้าง
เพราะกลัวความล�ำบาก อยากให้ผู้ปกครองเปิดใจ
ให้ลูกหลานมาเรียนสาขาวิชาก่อสร้าง ถ้ามีความ
ตั้งใจเรียนก็จะได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีจาก
การเรียนสาขาช่างก่อสร้างแน่นอน
ส� ำ หรั บ ความตั้ ง ใจเมื่ อ จบการศึ ก ษาของ
นักศึกษากลุ่มนี้ บางคนตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบก็จะ
ท�ำงานเลย บางคนวางแผนว่าพอเรียนจบแล้วก็จะ
ท�ำงานก่อนสักระยะจึงค่อยศึกษาต่อ
ในส่ ว นของศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
สมุ ท รสาครสาขาวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า ง คุ ณ ศั ก ดิ์ ชั ย                 
พึ่งสุนทร กับมุมมองในสายอาชีพช่างก่อสร้าง
ความสำ�เร็จในสายอาชีพช่างก่อสร้าง
คุณศักดิช์ ยั เล่าว่า ผูท้ จี่ บสาขาก่อสร้างหลาย
คนประสบความส�ำเร็จในสายงาน สามารถน�ำความ
รู้ไปต่อยอดเปิดกิจการของตนเองได้ “ผู้ที่จบสาย
ก่อสร้างในรุ่นของผม 70% จะท�ำงานตรงสาย ส่วน
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นางสาวลัลนา สนกรุด
นักศึกษา ปวส. ปี 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นางสาวธัญญารัตน์ พวงเนียม
นักศึกษา ปวช. ปี 2  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายสมรักษ์ อู๋ทรัพย์
นักศึกษา ปวช. ปี 1  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
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ที่เหลือไปประกอบอาชีพอย่างอื่น ซึ่งส่วนใหญ่จะ
มาทางผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้าง เปิดบริษัท
ห้างหุ้นส่วนค้าขายวัสดุก่อสร้าง บางคนเป็นวิศวกร
การเรียนสาขาก่อสร้างก็ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่ต่อ
ยอดอาชีพอื่นได้หลากหลาย ส�ำหรับผู้ที่จบไปเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างตามบริษัทก็อาจจะไม่ค่อย
เติบโตมากนัก ส่วนใหญ่เพื่อน ๆ ในรุ่นของผมที่จบ
ไปแล้วก็จะไปท�ำงานในสถานประกอบการก่อนเพือ่
สั่งสมประสบการณ์ แล้วจึงค่อยมาเปิดกิจการของ
ตนเอง ในรูปแบบเจ้าของกิจการคนเดียว หรือร่วม
ลงทุนเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนหรือครอบครัว มีหลาย
คนทีจ่ บสายช่างก่อสร้างแล้วประสบความส�ำเร็จใน
“ส�ำหรับมุมมองในเรือ่ งของผูท้ ไี่ ม่ได้จบสาขา
ชีวิต”
ก่ อ สร้ า งโดยตรงสามารถท� ำ งานในสายอาชี พ
ก่อสร้างได้หรือไม่นั้น ผมแบ่งเป็นสองส่วน คือผู้ที่
มุมมองเกีย
่ วกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาแต่ อ าศั ย การฝึ ก ฝนและ
ในอนาคต
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการหรือ
คุณศักดิ์ชัย มีความเห็นว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจ นายจ้าง ก็สามารถท�ำงานในสายอาชีพก่อสร้างได้
ชะลอตัว มีผปู้ ระกอบการหลายรายทีร่ บั งานได้นอ้ ย ในระดับหนึ่ง และออกมาเป็นเจ้าของกิจการได้ อีก
ลง แต่ส่วนใหญ่ยังประคองตัวอยู่ได้ ตนหวังว่าใน ส่วนหนึ่งคือผู้ที่จบการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
อนาคตหากเศรษฐกิจดีขนึ้ ผูป้ ระกอบการในแวดวง ก่ อ สร้ า ง ก็ ส ามารถท� ำ งานในสาขาอาชี พ นี้ จ น
อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งรายน้อยรายใหญ่ก็จะพา ประสบความส�ำเร็จได้เช่นกัน แต่มีข้อจ�ำกัดในการ
กันเติบโตไปด้วย ส�ำหรับผู้ประกอบการในช่วงนี้รับ ท�ำงานบางอย่างทีท่ ำ� ได้เฉพาะผูม้ ใี บประกอบอาชีพ
งานได้ค่อนข้างน้อยลง เนื่องจากมีการแข่งขันสูง วิศวกรเท่านั้น ผมมีความเห็นว่าผู้ที่จบสายช่าง
และสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว “ช่วงนีเ้ ศรษฐกิจไม่ ก่อสร้างและประกอบอาชีพในสายงานนี้โดยตรง มี
ค่อยดี ท�ำให้รับงานกันน้อยลงและมีการแข่งขันสูง ประมาณ 60% อีก 40% อาจจบทางสาขาอื่น เช่น
แต่ทผ่ี า่ นมาก็พอประคองตัวอยูไ่ ด้ ถ้าเศรษฐกิจดีขนึ้ ช่างกล ช่างไฟฟ้า เป็นต้น หรือบางคนอาศัยการ
มีการลงทุนมากขึน้ ผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ที่เคย
ก็จะฟื้นตัวได้”
ท�ำงานมาโดยที่ตนเองไม่ได้จบการศึกษาใด ๆ แล้ว
มาท� ำ งานในสายนี้ ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในสายงาน
ไม่จบสาขาช่างก่อสร้างโดยตรง
ก่อสร้างจึงมีหลากหลาย ทั้งที่จบสาขาก่อสร้าง
ก็ทำ�งานก่อสร้างได้ แต่มีข้อจำ�กัด
โดยตรงและจบสาขาอื่น” คุณศักดิ์ชัย กล่าว

คุณศักดิ์ชัย พึ่งสุนทร
ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปกครอง
คุณศักดิ์ชัย กล่าวว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่
มักคิดว่า เด็กที่เรียนสายอาชีวศึกษาพอจบการ
ศึกษามาก็ตอ้ งประกอบอาชีพด้านช่างได้อย่างเดียว
คนเหล่านั้นไม่ทราบว่า การจบสายอาชีวศึกษาก็
สามารถน�ำวุฒิไปสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี สาขาต่าง ๆ ได้หลากหลาย “ผูป้ กครองส่วนใหญ่
เน้นให้บุตรหลานเรียนสายสามัญเพื่อให้สอบเข้า
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มหาวิทยาลัย โดยไม่ทราบว่าการเรียนสายอาชีวะก็
สามารถน�ำวุฒิไปสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้
เช่นกัน อีกเรื่องหนึ่งคือความเชื่อของผู้ปกครองที่
มองว่าเด็กทีเ่ รียนสายอาชีวะมักมีเรือ่ งทะเลาะวิวาท
กันเสมอ ซึ่งไม่อยากให้มองแบบเหมารวม เด็ก
อาชีวะไม่ได้เกเรทุกคน ยิ่งผู้ปกครองมองว่าเด็กที่
เรียนอาชีวะมักเกเร ยิ่งท�ำให้บุคลากรทางด้านสาย
อาชีพยิง่ ขาดแคลน เพราะผูป้ กครองไม่สนับสนุนให้
บุตรหลานของตนเรียนสายอาชีวะ
อยากจะบอกกับผู้ที่เรียนสาขาช่างก่อสร้าง
ว่า เรียนก่อสร้างจบไปแล้วหางานไม่ยาก เป็นสาขา
อาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถน�ำ
ความรู้ไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาต่ า ง ๆ เช่ น นิ ติ ศ าสตร์
รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น การเรียนสาขา
ช่างก็สร้างไม่ได้หมายความว่าจบมาแล้วต้องเป็น
หัวหน้าช่างก่อสร้าง ขอให้มคี วามตัง้ ใจเรียน ไม่เกเร
ก็สามารถเอาดีจากสาขาอาชีพนี้ได้” คุณศักดิ์ชัย
กล่าวปิดท้าย
เหล่านี้คือมุมมองของบุคลากรในสายงาน
ช่างก่อสร้าง ที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ไว้
ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้อาจเป็น
เสียงสะท้อนไปถึงผูเ้ กีย่ วข้อง ได้หนั มามองปัญหาที่
เกิดขึน้ ในแวดวงอาชีวศึกษาแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหา
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สมกับค�ำพูดที่
ว่า “อาชีวะสร้างคน คนสร้างชาติ”

เขียนโดย : ศลิษา ทิพย์พยอม
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รัฐฯ เร่งเปดใช โ้ ครงการใหญ่

“5 มอเตอร ์เวย -์ รถไฟชายแดน”
ทุม่ ทุนกว่าแสนล้านบาท
s p ec i al REPORT

แสนล้านบาท

เดินหน้าขยายเส้นทางคมนาคมอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ กระจายความเจริญ
ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค พร้ อ มเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการ
แข่งขันตามนโยบาย “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทยก้าวไกลเชื่อมโลก”
ของทางรัฐบาล “ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในการเพิ่ม
โครงข่าย เชื่อมไทยเชื่อมโลก หนึ่งในโครงการใหญ่ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า

“นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม ได้ออกมาเผยข้อมูลหลังจากที่
ได้มอบนโยบายการท�ำงานให้กับผู้บริหารระดับสูง
ของกรมทางหลวง (ทล.) แล้วว่าได้ท�ำการมอบ
หมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดทุกโครงการที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็ น ไปตามแผนโดยเฉพาะ
โครงการทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ภายใต้แผน
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560
- 2579) ก่อนที่จะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้
อนุมัติต่อไป
โดยส�ำหรับโครงการส�ำคัญของกรมทางหลวง
มี ด ้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 5 โครงการ โดยมี มู ล ค่ า
กว่า226,520 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบไปด้วย
1. มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอ�ำ  (M8)
วงเงินลงทุน 79,006 ล้านบาท ในปัจจุบันอยู่
ระหว่างพิจารณาแหล่งเงิน และจะเสนอให้คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการต่อไป
2. มอเตอร์ เวย์ สายหาดใหญ่ - ชายแดน
ประเทศไทย / ประเทศมาเลเซีย (M84) วงเงินลงทุน
42,620 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปผลการ
ศึกษารูปแบบ PPP

3. ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมขุ ช่วง
รังสิต-บางปะอิน (M5) วงเงินลงทุน 29,400 ล้าน
บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษารูปแบบ
PPP
4. มอเตอร์ เวย์ สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ ด้านตะวันตก (M9) วงเงินลุงทุน 78,000
ล้านบาท ช่วงบางขุนเทียน - บางบัวทอง อยูร่ ะหว่าง
ศึกษารูปแบบเอกชนร่วมลงทุน (PPP) พร้อมการ
ออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้
5. มอเตอร์เวย์ สายศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ
(M7) วงเงินลงทุน 37,500 ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ศึกษารูปแบบเอกชนร่วมลงทุน (PPP) พร้อมการ
ออกแบบกรอบรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กลางปีนี้
และในความคืบหน้าของการด�ำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของกรมทางหลวงนั้น มอเตอร์เวย์ที่อยู่
ระหว่างด�ำเนินการมี 4 เส้นทางด้วยกัน โดยจะ
ประกอบด้วย
1. มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
(M81) วงเงิน 55,620 ล้านบาท ซึง่ การก่อสร้างงาน
โยธามีความก้าวหน้า 25% ส่วนงานระบบ และ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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ระยะทาง สถานะ
(KM.)

704
465
610
908
196

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
กำลังกอสราง
(บางปะอิน – นครราชสีมา)
(540) โครงการ
(นครราชสีมา – หนองคาย)
153
เปดใชงาน (กรุงเทพฯ – พัทยา)
กำลังกอสราง (พัทยา – มาบตาพุด)
1,068 โครงการ
165
เปดใชงาน
53
โครงการ
42
โครงการ
48
โครงการ
288
โครงการ
78
โครงการ
204
โครงการ
216
โครงการ
165
กำลังกอสราง
(บางใหญ – กาญจนบุรี)
โครงการ
(กาญจนบุรี – ดานบานพุน้ำรอน)
74
กำลังกอสราง
(บางขุนเทียน – บานแพว)
โครงการ (บานแพว– ปากทอ)
191
โครงการ
83
โครงการ
245
โครงการ
312
โครงการ
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O&M รูปแบบ PPP Gross Cost อยู่ระหว่างการ
เจรจาสัญญาฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการสิ้น
ปี พ.ศ. 2566 ส่วนที่พักริมทางอยู่ระหว่างเตรียม
เสนอขออนุ มั ติ รู ป แบบการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
(PPP)
2. มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน - นครราชสีมา
(M6) วงเงิน 84,600 ล้านบาท การก่อสร้างงานโยธา
มีความก้าวหน้า 82% ส่วนงานระบบ และ O&M
รูปแบบ PPP Gross Cost อยู่ระหว่างการเจรจา
สัญญาฯ คาดว่าจะเสนอ ครม. อนุมัติเห็นชอบลง
นามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ
สามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี พ.ศ. 2566
และที่พักริมทาง อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติ
รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ (PPP)
3. มอเตอร์เวย์ สายพัทยา - มาบตาพุด (M7)
วงเงิน 20,200 ล้านบาท การก่อสร้างงานโยธามี
ความก้าวหน้า 98% ส่วนงานระบบอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างเช่นกัน โดยมีความความก้าวหน้า 48%
คาดว่าจะเปิดใช้งานได้กลางปี พ.ศ. 2563 และทีพ่ กั
ริมทาง อยูร่ ะหว่างเตรียมเสนอขออนุมตั ริ ปู แบบการ
ร่วมลงทุนฯ (PPP)
4. มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว
(M82) วงเงิน 32,210 ล้านบาท การก่อสร้างงาน
โยธา ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย อยู่ระหว่างด�ำเนิน

การก่อสร้าง ส่วนงานโยธา ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว
รวมงานระบบและ O&M ทั้งโครงการอยู่ระหว่าง
สรุปผลการศึกษารูปแบบ PPP Net Cost
ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทางหลวง
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณทั้ ง สิ้ น มู ล ค่ า กว่ า
115,888 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ หรือ 58% ใช้
ด�ำเนินแผนงานบูรณาการ
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ประชาชนลาว – ประเทศเวียดนาม จุดเชื่อมจะอยู่ที่
เวียงจันทน์ – ท่าแขก – บูยา – วุงอัง หรือสะหวัน
นะเขต - ดองฮา
ส่วนเส้นทาง ประเทศไทย - สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา จุดเชือ่ มจะอยูท่ ดี่ า่ นเจดียส์ ามองค์
สาธารณรัฐประชาชนจีน -สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา จุดเชื่อมจะอยู่ที่ รุ่ยลี่ / มูเซ ซึ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอให้เชื่อมเส้นทาง
อืน่ จากต้าลัว่ ไปจังหวัดเชียงรายผ่านภาคตะวันออก
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย
และ สาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จุดเชื่อมจะอยู่ที่บ่อ
หาน / บ่อเตน
ทั้งนี้จากนโยบาย “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อม
ไทยก้าวไกลเชื่อมโลก” จะสามารถท�ำให้การเดิน
ทางของประเทศไทยมีความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
และท�ำให้การเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่จะไป
ถึงจุดหมายปลายทางในประเทศรอบข้างมีการใช้
ระยะเวลาได้น้อยลง ถือว่าเป็นโครงการที่ท�ำให้
หลาย ๆ คนต่างตั้งตารอกันเลยทีเดียว  

พัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
และอีกหนึ่งโครงการใหญ่ รถไฟเชื่อมเมือง
ชายแดน ทีม่ แี ผนก่อสร้างบริเวณจุดเชือ่ มต่อบริเวณ
ชายแดน อย่างเส้นทาง ประเทศไทย - ประเทศ
กัมพูชา ที่อรัญประเทศ / ปอยเปต และอีกเส้น
ทาง สายประเทศกัมพูชา - ประเทศเวียดนาม ซึ่ง
ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง โ ค ร ง ข ่ า ย ร ถ ไ ฟ ( บ ริ เ ว ณ
ชายแดน) ประเทศไทย – ประเทศกัมพูชา จุดเชือ่ ม
จะอยู่ที่อรัญประเทศ / ปอยเปต และประเทศ
กัมพูชา – ประเทศเวียดนาม จุดเชื่อมจะอยู่ที่ ตระ
เปืองรูง / ฮวาลือ
ขณะที่ ประเทศไทย - สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จุ ด เชื่ อ มจะอยู ่ ที่ ขอบคุณข้อมูล :  www.thansettakij.com
จังหวัดหนองคาย - เวียงจันทน์
ส่วนเส้นทางฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

Contractors’ Times | March-April 2020

76

Hilight Headline

การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
1 21 ม.ค. 2563 รับเหมาไทย-จีนดัมพ์
ราคาหัวทิ่ม 2 หมื่นล้านชิง “ไฮสปีด
เทรนสายอีสาน” แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ภายในปี 2563
โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เร็ ว สู ง ก รุ ง เ ท พ ฯ นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. เงินลงทุน
179,413 ล้านบาท หรือรถไฟไทย-จีน การ
ประมูล ขออนุมัติและเซ็นสัญญา คาดว่าจะ
ด�ำเนินการได้ครบและเดินหน้าก่อสร้างโครงการ
แต่คงจะไม่ได้เต็มพื้นที่ทั้งโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการอนุมตั ริ ายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
(EIA) ทีท่ ำ� เพิม่ เติมด้วย ถึงจะเซ็นสัญญาได้ (ทีม่ า:
shorturl.at/fmvD8)
2 21 ม.ค. 2563 ‘บี บี เ อส’ เสนอผล
ตอบแทนรัฐดีที่สุด จ่อคว้าเมืองการบิน
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหาร
เรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนาม
บินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เมือ่
วันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ สืบเนือ่ งจากที่
ศาลปกครองสู ง สุ ด มี ค� ำ พิ พ ากษากลั บ ค� ำ
พิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นเป็นให้เพิกถอน
มติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนทีป่ ฏิเสธ
ไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 (ข้อเสนอด้านเทคนิค
และแผนธุรกิจ) และกล่องที่ 9 (ข้อเสนอด้าน
ราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง
จ�ำกัด และพันธมิตร และคณะกรรมการคัด
เลือกฯ ได้กำ� หนดการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่
3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม
บริษทั ธนโฮลดิง้ ฯ เมือ่ วันที่ 17 ม.ค.2563 ทีผ่ า่ น
มา โดยการด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วนัน้ โดยการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อ
เสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท
ธนโฮลดิ้งฯ เป็นเอกสารที่คณะกรรมการคัด
เลือกฯ ได้จดั เก็บไว้ตงั้ แต่วนั ที่ 21 มี.ค. 2562 ซึง่

เป็นก�ำหนดวันยื่นซองเอกสารข้อเสนอของผู้ที่
ยื่นข้อเสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอดังกล่าว เอกสาร
ข้อเสนอทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ถูก
น�ำไปจัดเก็บไว้ที่ห้อง Navy Club ซึ่งมีระบบ
รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตัง้
ระบบกล้องวงจรปิดและมีสารวัตรทหารเรือ
ประจ�ำการตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอดมา ดังนัน้ ข้อ
เสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ดังกล่าวจึงไม่ได้
เป็นข้อเสนอที่มีการยื่นใหม่แต่อย่างใด (ที่มา:
shorturl.at/hsGM0)

4 10 ก.พ. 2563 “โคโรน่า” พ่นพิษ กระทบ                                                                                                         
ไฮสปีดไทย-จีน นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้
รับรายงานจากกรมการขนส่งทางรางว่าจาก
กรณีของไวรัสโคโรน่า อาจจะมีผลท�ำให้การ
ประชุมคณะกรรมการร่วมเพือ่ ความร่วมมือด้าน
รถไฟระหว่างไทย-จีน หรือ Joint Committee
(JC) จะมีการพิจารณาสัญญา 2.3 งานวางราง
ระบบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ พร้อม
ขบวนรถมูลค่า 50,633 ล้านบาทของรถไฟไทยจีนต้องเลื่อนออกไปก่อน และอาจจะต้องใช้วิธี
ประชุมทางไกลแทน (ทีม่ า: shorturl.at/aFKRT)

3 3 ก.พ. 2563 รื้อย้ายไฮสปีด EEC บาน
4 พันล. “คีร”ี ย�ำ 
้ 3 แสนล. คว้าอูต่ ะเภา
คุ้ม รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคไฮสปีดเชื่อม 3
สนามบิน งบฯบาน 4 พันล้าน ชงบอร์ดอีอซี เี คาะ
ผงะ “ท่อไซฟ่อน-สายไฟแรงสูง” ไม่ฟันธง ซี.พี.
ตอกเข็มปี 63 เมืองการบินอู่ตะเภา “กลุ่มหมอ
เสริฐ-บีทีเอส” ลุ้นเจรจาซอง 4 ปิดดีล มี.ค. หลัง
ชนะขาด 3.05 แสนล้าน “กัลฟ์-ปตท.-ไชน่าฮาร์
เบอร์” ลุ้นแหลมฉบังเฟส 3  (ที่มา: shorturl.
at/egyQ7)
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1 13 ม.ค. 2563 เว้นวรรคจอด 40 เดือน
“สถานีตากสิน” BTS จัดชัตเติลบัสช่วย
ผู้โดยสาร “สุรพงษ์ เลาหะอัญญา” กรรมการผู้
อ�ำนวยการใหญ่ BTSC กล่าวว่า ก่อนจะด�ำเนิน
การต้องมีประชุมร่วมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร (กทม.) กระทรวง
คมนาคม บีทีเอส และต�ำรวจ เรื่องแบบก่อสร้าง
และแนวทางการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้าง
ที่จะใช้เวลาด�ำเนินการ 40 เดือน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับประชาชนและผูใ้ ช้บริการ ซึง่ สถานี
นี้มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 40,000 เที่ยวคนต่อ
วัน คาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป
ส�ำหรับรายละเอียดของโครงการ แหล่งข่าว
จาก กทม. กล่าวว่า การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า
สะพานตากสิน จะใช้เวลาประมาณ 40 เดือน
และเงินลงทุน 1,100 ล้านบาท แยกเป็นขยาย
พืน้ ทีส่ ะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสะพาน
สาทร ทัง้ สองฝัง่ เหนือ-ใต้ ขนาดความกว้าง 1.80
เมตร และยาวประมาณ 250 เมตร ทดแทนพืน้ ที่
สะพานเดิมและคงช่องจราจรไว้เท่าเดิม วงเงิน
300 ล้านบาท และงานปรับปรุงสถานี วงเงิน
700-800 ล้านบาท ประกอบด้วยงานขยายราง
รถไฟฟ้า 1 ราง จากทางเดีย่ วเป็นทางคูแ่ ละขยาย
พื้นที่ชานชาลาสถานี จากชั้นชานชาลาฝั่งเดียว
เป็นชานชาลาสองฝั่ง (ฝั่งไปพระนคร-ฝั่งไป
ธนบุรี) ความกว้างฝั่งละ 4.5 เมตร และยาว
90.20 เมตร มีขนาดเท่าชานชาลาเดิม(ที่มา:
shorturl.at/gnoG0)

2 28 ม.ค. 2563 ฉลุย! ครม.อนุมตั ริ ถไฟฟ้า
สายสีส้ม 1.4 แสนล้าน ดึงเอกชนลงทุน
PPP 30 ปี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ม.ค.2563 อนุมัติ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์
วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ วงเงินลงทุน 142,789
ล้านบาท ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) น�ำเสนอ โดยจะเปิดให้
เอกชนร่วมลงทุน PPP net cost ระยะเวลา 30
ปี ในส่วนงานโยธาช่วงตะวันตก ระยะทาง 16.4
กม. และลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถ และ
การเดินรถตลอดสายจากบางขุนนนท์-มีนบุรี
ระยะทาง 35.9 กม. จ�ำนวน 28 สถานี วงเงิน
ลงทุน 128,128 ล้านบาท (รวมค่าจ้างทีป่ รึกษา)
(ที่มา: shorturl.at/zFQ27)

การก่อสร้างรถไฟฟ้า
3 12 ก.พ. 2563 รฟม.ดั น ”รถไฟฟ้ า
เชียงใหม่”เข้าบอร์ดมิ.ย.นี้ เอกชนไทยจีนสนใจคึกคัก”เจ้าสัวเจริญ-เซ็นทรัล”ไม่ตก
ขบวน นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ
ด้านกลยุทธ์และแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ความคืบหน้า
โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ สายสี
แดง ช่วง รพ.นครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมาน
สามัคคี ระยะทาง 15.8 กม. วงเงิน 27,211 ล้าน
บาท อยู่ระหว่างการท�ำรายงานผบการศึกษา
โครงการ ซึ่งวันที่ 12 ก.พ.2563 ได้จัดประชุม
เพือ่ ทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market
Sounding) ขึ้นเพื่อหวังที่จะได้รับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะที่จะมาน�ำมาปรับใช้กับการ
ศึกษาของโครงการ (ทีม่ า: shorturl.at/SW345)
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DCON

เดินเครื่องธุรกิจโรงงาน Precast ครบวงจร
โกยยอด 10% ของพอร์ตรายได้รวม

“ดีคอน” เปิดโรงงานพรีคาสท์ (precast) ครบ
วงจร น�ำเข้าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “Vollert”
จากประเทศเยอรมนี หวังขยายไลน์ธุรกิจ วัสดุ
ก่อสร้างครบถ้วน ตอบโจทย์คู่ค้าและผู้บริโภค
คาดเริ่มรับรู้รายได้ มี.ค.นี้ โกยสัดส่วนรายได้
10% ของพอร์ตรวม เล็งเพิ่มก�ำลังการผลิต
นายวิ ท วั ส พรกุ ล ประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ DCON ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า หลังจากได้ก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่บริเวณล�ำลูกกา คลอง 12 ล่าสุด
บริษัทจะให้บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือ เดินหน้าธุรกิจโรงงานผนัง
ส�ำเร็จรูปพรีคาสท์ (precast)  อย่างครบวงจร
ทั้งออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของคูค่ า้ และผูบ้ ริโภค โดยจะเน้น
เจาะตลาดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้รับ
เหมารายกลางถึงรายใหญ่ที่ยังไม่มีโรงงานพรี
คาสท์เป็นของตัวเอง
“เราน�ำเข้าเครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ออโตเมชั่นรุ่นล่าสุด “Vollert” จากประเทศ
เยอรมัน มีเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยตรวจสอบ ความถูกต้อง
ความละเอียด ท�ำให้งานผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป
แบบ Bearing Wall และแบบ Partition ของ
เรามีคณ
ุ ภาพ ความแม่นย�ำสูง รวดเร็ว ช่วยท�ำให้

การก่อสร้างที่หน้างานง่ายลง ประหยัดแรงงาน
ลดระยะเวลาในการท�ำงาน และท�ำให้สถานที่
ก่อสร้าง สะอาดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีทีม
วิศวกรช่วยคุมงานทัง้ การออกแบบ ผลิต และติด
ตั้ง เชื่อว่าจะช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้รับ
วัสดุกอ่ สร้างคุณภาพ จากเราอย่างครบวงจรมาก
ขึ้น ครบถ้วนทุกไลน์สินค้า” นายวิทวัส กล่าว
ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้าพร้อมรองรับแล้ว
ส�ำหรับการผลิตเต็มก�ำลังการผลิต โดยหลังเริ่ม
ด�ำเนินการผลิตอย่างเต็มก�ำลังตั้งแต่วันที่ 15
มกราคม พ.ศ.2563 บริษทั คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ าย
ได้ในประมาณเดือนมีนาคมนี้ และส่งผลให้ธรุ กิจ
โรงงานพรีคาสท์ (precast) กลายเป็นธุรกิจที่
สร้างรายได้ ประมาณ 10% ของรายได้ธุรกิจ
ทั้งหมดในเครือ
นายวิ ท วั ส กล่ า วอี ก ว่ า นอกจากความ
แข็งแกร่งในธุรกิจวัสดุก่อสร้างดั้งเดิมที่จะยังคง
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ยังคงศึกษาโอกาส
ใหม่ๆ ในการเพิม่ บริการให้ตอบโจทย์ทงั้ ผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างต่อ
เนื่อง เช่น การมองหาจังหวะที่เหมาะสม ในการ
ผลิตเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง และเพิ่มก�ำลังการ
ผลิตโรงงานพรีคาสท์ (precast)
ในขณะที่ โ ลกมี ค วามเปลี่ ย นแปลงตลอด
เวลา แม้เราจะมีประเภทสินค้าที่ค่อนข้างหลาก

หลายอยู ่ แ ล้ ว แต่ เรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการน� ำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนา
สินค้าให้ได้คุณภาพที่พิสูจน์ได้อย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อลูกค้าไม่เพียงแต่ “เชื่อ” ว่าสินค้า DCON
คุณภาพดี แต่ตอ้ ง “รู”้ ว่าสินค้า DCON คุณภาพดี
โดยมีการบันทึกคุณภาพให้ลกู ค้าสามารถพิสจู น์
ได้ด้วยตัวเอง นายวิทวัส กล่าว
ส� ำ หรั บ บริ ษั ท ดี ค อนโปรดั ก ส์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) ขึ้ น สู ่ ป ี ที่ 2 4 เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต แผ่ น พื้ น
คอนกรี ต อั ด แรงส� ำ เร็ จ รู ป และเสาเข็ ม
คอนกรีตอัดแรง ส�ำหรับบ้านพักอาศัยที่มีก�ำลัง
ผลิตสูงสุดในประเทศไทย ด้วยก�ำลังการผลิตกว่า
3 แสนตารางเมตรต่อเดือน และยังเป็นผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้างอีกหลายประเภท อาทิ แผ่นพื้น
Hollow core, บล็อคมวลเบาสีเทาระบบ CLC     
รั้วส�ำเร็จรูปหลากหลายชนิด มีวิสัยทัศน์ในการ
ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
เข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุม่ ผูพ้ ฒ
ั นาทีอ่ ยู่
อาศัยได้มากขึ้น เปรียบเสมือนการจะเป็นพ่อ
ครัวที่เก่งได้ ต้องเป็นนักชิมที่เก่งด้วย ดังนั้นการ
เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่โดนใจนักจัดสรรต้อง
เป็นผู้จัดสรรที่มีฝีมือและเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า
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“ทาดาโน อิตัลไทย”

ยกระดับความร่วมมือ
มุ่งสู่ผู้นำ�ตลาดเครนครบวงจร –
รับโอกาสลงทุนโครงการใหญ่

“ทาดาโน อิตัลไทย” ยักษ์ไทย - ญี่ปุ่นเปิด
ศักราชใหม่ ยกระดับสูพ่ นั ธมิตรเต็มรูปแบบเพิม่
บทบาทบริ ษั ท ร่ ว มทุ น คุ ม เกมตลาดเครนทุ ก
สินค้าทุกเซ็กเมนต์ ชูจุดแข็ง “สินค้าคุณภาพ
ระดับโลก - เครือข่ายบริการเป็นเลิศ” ยึดเบอร์
หนึง่ ตลาดเครนเมืองไทย รองรับโอกาสจากการ
ลงทุ น ก่ อ สร้ า ง และเมกะโปรเจกต์ ก ว่ า 40
โครงการ
ครั้งนี้ ได้มีการร่วมลงนามยกระดับความ
ร่วมมือระหว่าง “กลุ่มทาดาโน-กลุ่มบริษัทอิตัล
ไทย” เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยมี มร.โนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตฝ่าย
เศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เป็น
ประธานในพิธี
นายโคอิจิ ทาดาโน ประธานบริหารสูงสุด
ทาดาโนประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จากที่ตลาด
รถเครนและอุปกรณ์ชว่ ยยกต่าง ๆ ในประเทศไทย
มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ ประกอบกับทีร่ ฐั บาล
ไทยมีแผนการลงทุนเมกะโปรเจกต์จ�ำนวนมาก
ท�ำให้กลุ่มทาดาโนตัดสินใจปรับบทบาทและ
โครงสร้างการบริหารงานของ “บริษทั ทาดาโน
อิตัลไทย จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทฯ ร่วมทุนใน
ประเทศไทยเพือ่ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็น “ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
และให้บริการหลังการขายเครนและอุปกรณ์
ช่วยยกทุกประเภทของทาดาโนอย่างเป็นทางการ

เพียงรายเดียวในประเทศไทย และใน สปป.ลาว”
จากเดิม บริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จ�ำกัด เป็น
เพียงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเครนติดรถบรรทุกประเภทเดียว
โดยถือเป็นการยกระดับความร่วมมือของ
“ทาดาโน” กับ “อิตัลไทยอุตสาหกรรม” หลัง
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันมากว่า 30 ปี และได้มีการ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ทาดาโน อิตัลไทย” ในปี
2560 เพื่ อ เป็ น เรื อ ธงส� ำ คั ญ ในการท� ำ ตลาด
ประเทศไทยและ สปป.ลาว จนประสบความ
ส�ำเร็จทัง้ ในแง่ยอดขายและการขยายฐานลูกค้า
ตั้งแต่ผู้รับเหมารายย่อยจนถึงผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ น�ำมาสู่การยกระดับความร่วมมือใน
วันนี้
นายโคอิจิ กล่าวว่า การยกระดับความร่วม
มือครั้งนี้จะส่งผลให้ “ทาดาโน อิตัลไทย” มี
ความมั่นคงและแข็งแกร่งด้านเครือข่ายตัวแทน
จ�ำหน่าย ซึง่ จะช่วยให้การท�ำกิจกรรมการตลาด
ไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และน�ำสู่การสร้าง
ยอดขายเพื่อครองอันดับหนึ่งในตลาดเครนของ
ไทยต่อไป
ขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมความพร้อม
รับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในไทย จากที่ภาค
รัฐเร่งขับเคลือ่ นนโยบายลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
รองรับเมกะโปรเจกต์กว่า 40 โครงการ อาทิ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน การขยาย
ท่าเรือแหลมฉบัง-มาบตาพุดเฟส 3  มอเตอร์เวย์
สายต่าง ๆ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่าง EEC อันจะส่งผลให้ความต้องการใช้งาน
เครนและอุ ป กรณ์ ช ่ ว ยยกของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ทุ ก
ระดับเพิ่มขึ้นอย่างมาก
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“นีค่ อื อีกก้าวส�ำคัญของทาดาโน ซึง่ วางเป้า
หมายขึ้นสู่อันดับ 1 ในอุตสาหกรรมเครนและ
อุปกรณ์ช่วยยกของโลก ด้วยยุทธศาสตร์หลัก
คือ การเพิ่มยอดขายและขยายส่วนแบ่งตลาด
ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยทีท่ าดาโน
ก�ำหนดให้เป็นตลาดหลักของอาเซียน ซึ่งมีการ
ลงทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตเครนติดรถบรรทุกในปี พ.ศ. 2555”
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด
หรือ ITI กล่าวว่า การจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน                
“ทาดาโน อิตัลไทย” ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ของอิตัลไทยอุตสาหกรรม ที่จะมุ่งเน้นการเป็น
Joint Venture Partner ร่วมกับภาคธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วส่งผลให้ตอ้ งปรับแนวทางธุรกิจ จากเดิม
ที่เป็นยุคต่างคนต่างโต มาเป็นยุคแห่งการน�ำ
เทคโนโลยี - องค์ความรู้มาผนึกร่วมและสร้าง
เครือข่ายเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน
ครั้งนี้ถือเป็น การต่อยอดความร่วมมือ สู่
พันธมิตรเต็มรูปแบบ หลังร่วมงานกันมานาน
กว่า 30 ปี ท�ำให้เกิดการผสานจุดแข็งร่วมกัน
ระหว่ า ง “มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และ
เทคโนโลยีของทาดาโนที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับโลกมายาวนาน” กับ “เครือข่ายฐานลูกค้า
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และบริการหลัง
การขายของบริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ที่มีมากว่า 60 ปี”
นายยุทธชัย กล่าวว่า ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้
ส่งผลให้ “ทาดาโน อิตัลไทย” กลายเป็น One 
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Stop Service ด้านเครนแบบครบวงจร ที่มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและตอบ
โจทย์ลกู ค้าได้หลายรูปแบบมากขึน้ ทัง้ ด้านงาน
ขาย บริการหลังการขาย ฝึกอบรมการขับและ
งานซ่ อ มบ� ำ รุ ง พร้ อ มตั้งเป้าครองส่ว นแบ่ง
ทางการตลาดอันดับ 1 ของประเทศไทย โดย
ในปี พ.ศ. 2563 ตั้งเป้าท�ำยอดขายอยู่ที่ 1,000
ล้านบาท  

ทั้งนี้ บริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จ�ำกัด จะท�ำ
หน้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
ตั้งแต่ 1. รถเครนล้อยางเหมาะส�ำหรับทุกพื้นที่
ท�ำงาน (All Terrain Cranes) 2. รถเครน
ส� ำ หรั บ พื้ น ผิ ว ถนนขรุ ข ระและพื้ น ที่ ที่ จ� ำ กั ด
(Rough  Terrain  Cranes) 3. รถเครน
ส�ำหรับวิ่งระยะไกล (Truck Cranes) 4. รถ
เครนตี น ตะขาบ (Telescopic  Boom 
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Crawler  Cranes) 5. เครนติดรถบรรทุก
(Cargo Cranes) พร้อมด้วยบริการหลังการ
ขายตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีศูนย์บริการอิตัลไทย
เซ็นเตอร์ 14 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
รวมถึง สปป. ลาว  

“ออริจิ้น” จัดโปร Origin My First
Home เอาใจคนอยากมีบ้านหลังแรก
ผ่อนสบายๆ พันกว่าบาทพร้อมสิทธิประโยชน์เพียบ
12-16 ก.พ.นี้

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เอาใจคนอยากมี
“บ้ า นหลั ง แรก” ขนทั พ 14 โครงการ
คอนโดมิ เ นี ย มแนวรถไฟฟ้ า หลากท� ำ เล ทั้ ง
โครงการใหม่ทอี่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างและโครงการ
พร้อมอยู่ มาร่วมแคมเปญ “Origin My First
Home” ในราคาเริ่มต้นสบาย ๆ เพียง 1.59
ล้านบาท* ผ่อนเบา ๆ เพียงพันกว่าบาทต่อ
เดือน* พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพียบ อาทิ ฟรี
ทุกค่าใช้จ่าย ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า
5 รายการ รวมถึงสิทธิร์ บั Cashback สูงสุดกว่า
ครึ่งล้าน*
ใครอยากมีบ้านหลังแรก มาพบกันได้วันที่
12-16 ก.พ.นี้ ณ ลาน Fashion Hall ชั้น 1
ศูนย์การค้า สยามพารากอน ลงทะเบียนรับสิทธิ
พิเศษได้ที่ https://bit.ly/2RDVrh3 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 020 300 000
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก�ำหนด

รายชื่อโครงการคอนโดมิเนียม
14 โครงการที่เข้าร่วม
โครงการพร้อมอยู่ (Ready to
move)
• Kensington Sukhumvit Thepharak
• B-Loft Sukhumvit 107
• B-Loft Lite Sukhumvit 115
• Notting Hill Sukhumvit Praksa
• KnightsBridge Phaholyothin Interchange
• KnightsBridge Prime Sathorn
• Kensington Phaholyothin 63
โครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
• KnightsBridge Collage Ramkhamhaeng
• KnightsBridge Collage Sukhumvit 107
• The Origin Phahol – Saphanmai
• The Origin Ratchada – Ladprao
• The Origin Ramintra 83

• The Origin Sukhumvit 105
• The Origin Ladprao 15
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด หรื อ ฝ่ า ย Corporate
Marketing บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
คุณรัชฎา พงษหา (น�้ำฝน) 089 070 0262		
คุณอรชุดา พวงมณี (เบส) 087 562 8059
คุณสาวิตรี เกลี้ยงเกิด (ก้อย) 092 292 4624
คุณสมฤดี เกียรติศริ กิ ลุ ธร (หญิง) 091 774 9384
คุณทิพย์รตั น์ พรหมอินทร์ (แป้ง) 094 559 6536
คุณพัชรญดา ลาวิชัย (กิ๊ก) 092 056 5455
คุณภัศสรพัณณ์ หัวนะราษฎร์ (ติ๊ก) 094 980
2499
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เขียนโดย : เพ็ญศิริ คุวสานนท์

ดอกแค
H ea lthy

ดอกแค วัตถุดิบพื้นบ้าน
ที่ทุกคนรู้จักดี ส่วนใหญ่
เราจะคุ ้ น เคยกั บ การนำ�
ด อ ก แ ค ม า ล ว ก จิ้ ม
เครื่องจิ้มต่าง ๆ หรือใส่
ในแกงส้ม วันนีผ
้ เู้ ขียนจะแนะนำ�เมนูทแี่ ตก
ต่างจากที่เราคุ้นเคย และยังสามารถฝึก
เด็ก ๆ ให้ลองลิ้มชิมอาหารที่ทำ�จากดอก
แค

ดอกแค นอกจากเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นยา
อีกด้วย ดอกแคประกอบด้วยวิตามินเอ ธาตุเหล็ก
สรรพคุณใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ ถอนพิษไข้ ป้องกัน
ไข้เปลี่ยนฤดู ขับเสมหะ บ�ำรุงสายตา และช่วยให้
เจริญอาหาร
นอกจากนี้ ดอกแคยังเป็นพืชปลอดสารพิษ
เพราะเป็นผักพื้นบ้านที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการ
ก�ำจัดศัตรูพืช ถ้าบ้านไหนพอมีที่ปลูกไว้สักต้น ก็น่า
สนใจนะคะ นอกจากได้ตน้ ไม้ทมี่ ดี อกเป็นไม้ประดับ
แล้ว ยังใช้ดอกและยอดมาเป็นอาหารได้อีกด้วย
การเลือกดอกแคมาปรุงอาหาร ควรเลือก
ดอกอ่อน ๆ ที่ยังไม่บาน คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ
ดอกแค คือรสขมอ่อน ๆ ซึ่งรสขมนี้เกิดจากละออง
เกสรสี เ หลื อ งที่ อ ยู ่ ใ นดอก ดั ง นั้ น การท� ำ ความ
สะอาด ควรเอาเกสรออกก่อนล้างน�้ำ เพราะถ้าล้าง
น�ำ้ ทัง้ ดอก จะท�ำให้ละอองเกสรหลุดมาปนเปือ้ นกับ
กลีบดอก เมื่อน�ำมาปรุงอาหารจะท�ำให้มีรสขม
ยกเว้นกรณีที่ต้องการใช้เป็นยาระบาย หรือท่านที่
ชอบรสขมอ่อน ๆ แต่ถ้าจะฝึกเด็ก ๆ ให้ทานดอก
แค แนะน�ำให้เอาเกสรออกก่อนล้างน�้ำค่ะ
วันนี้จะแนะน�ำเมนูดอกแคชุบแป้งทอด เป็น
เมนูที่เอาไว้หลอกล่อเด็ก ๆ ให้ทานดอกแคและย�ำ
ดอกแค
เมนูหลังเอาใจผู้ใหญ่ที่ชอบรสชาติแซ่บ ๆ
และแถมท้ายด้วยลาบดอกแคนะคะ

ดอกแคชุบแป้งทอด
วิธีท�ำ 
ดอกแคเลือกดอกเล็ก ๆ เอาเกสรออก หมู
สับ กุ้งสับ ปรุงรสด้วยกระเทียม พริกไทย รากผักชี
เกลือ
น�ำไปยัดใส่ดอกแค ผสมแป้งทอดกรอบด้วย
น�้ำเย็นจัด
เอาดอกแคชุบแป้ง ทอดน�้ำมันร้อนจัด ไฟ
ปานกลาง
แคลวก ตะลิงปลิง มะเขือเทศ คลุกน�้ำย�ำ  (น�้ำปลา
น�้ำเชื่อม น�้ำมะนาว พริกขี้หนูบุบ) โรยใบมะกรูด
น�้ำจิ้มแจ่ว : น�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะขามเปียก ผักชีฝรั่งหั่นฝอย ใส่ดอกอัญชัน คลุกเบา ๆ ตักใส่
เคี่ยวข้น ๆ ทิ้งให้เย็น ใส่หอมแดง พริกป่น ข้าวคั่ว จานโรยงาคั่ว
งา ผักชีฝรั่ง อาจตัดรสด้วยน�้ำมะนาวนิด
น�้ำจิ้มบ๊วย : น�้ำบ๊วยเนื้อบ๊วยผสมน�้ำตาลทราย น�้ำ  ลาบดอกแค
เคี่ยว (ไม่ต้องใส่เกลือ) อาจเติมน�้ำส้มสายชูเพิ่มรส เครื่องปรุง
ให้เข้มข้น ชิมรสดูก่อนเติมนะคะ
ดอกแคดอกเล็ก ๆ ไก่สับหรือหมูสับ หอมแดง
ต้นหอม ผักชีฝรัง่ พริกทอด หอมทอดกรอบ ข้าวคัว่
ยำ�ดอกแค
วิธีท�ำ
เครื่องปรุง
ดอกแคเอาเกสรออก ล้างสะอาด ลวกนิ่ม ๆ
ดอกแค เลือกดอกอ่อน ๆ ดอกเล็ก ๆ กุ้งสับ น�ำมาล้างหยาบ ๆ ไก่สบั หรือหมูสบั รวนสุก ใส่หอมแดง
หมูสับ ดอกอัญชัน หรือดอกพวงชมพูเพื่อเพิ่มสีสัน คลุกด้วยน�ำ้ ปรุง (น�ำ้ ปลา น�ำ้ ตาลปีบ๊ น�ำ้ มะขามเปียก
มะเขือเทศ ตะลิงปลิง ใบมะกรูด ผักชีฝรั่ง
เคี่ยวสุก) เติมน�้ำมะนาวตัดรส พริกป่น ข้าวคั่ว
วิธีท�ำ 
ต้นหอม ผักชีฝรัง่ ตักใส่จาน โรยหอมทอด พริกทอด
น�ำดอกแคมาแกะเกสรออก ล้างน�้ำสะอาด รับประทานกับผักสด
น�ำไปลวกในน�้ำเดือดใส่ดอกแค ปิดเตา เทน�้ำทิ้ง
ขอให้อร่อยและมีสุขภาพดีค่ะ
และล้างน�ำ้ เย็นทันที เอากุง้ หมูรวนสุก แล้วน�ำดอก
พุดซ้อน
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