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คณะกรรมการบริหาร
สมัยวาระปี พ.ศ. 2561-2563
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อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
กรรมการ

นายอังสุรัสมิ์
นายประเสริฐ
นายวัชระ
นายกฤษดา
นางสาวลิซ่า
นายธนัท
นายประเสริฐ
นายกฤษดา
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นายสุเมธ
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แสงหัตถวัฒนา
จันทร์จ�ำรัสแสง
งามตระกูลพานิช
เวสารัชชานนท์
คงเคารพธรรม
ตัณฑ์วิไล
ชัยเจริญไมตรี
เชาว์ปรีชา
ธรรมไกรสร
โชว์วิวัฒนา
วงศ์ไวศยวรรณ
ดิฐพงศ์ภักดี
อัศวศิริสุข
ธนศรีวนิชชัย
ชัยสมบัติ
นิติสาโรจน์
รักราชการ
สุวรรณขจิต
จิรังบุญกุล
โอฬารธนสิน
โรจน์เลิศจรรยา
สันตินิภานนท์
ตันดิลกตระกูล
จันทร์แสงเพ็ชร์
สุรบถโสภณ
กรรณสูต
หวั่งหลี

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

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์

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

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

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

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

editor’s note

อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในขณะนี้ คือ              
การปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างตาม มอก.ฉบับใหม่ ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม จ�ำนวน 2 มาตรฐาน คือ มอก.20-2559 และ มอก.24-2559
เพื่อควบคุมเหล็กจากต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ง มอก. ฉบับใหม่ได้เน้น
เรื่องคุณภาพของเหล็กมากขึ้นและค�ำนึงถึงควมปลอดภัยของผู้บริโภค
CONTRACTORS’ TIMES ฉบับนี้จึงมีความตั้งใจที่จะหาค�ำตอบเกี่ยวกับ
เนือ้ หาสาระส�ำคัญของ มอก.เหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่วา่ มีความแตกต่างจาก
ฉบับเดิมอย่างไร ซึ่งในการไขข้อข้องใจต่าง ๆ ก็ได้รับเกียรติจาก รศ.เอนก                  
ศิรพิ านิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“…สัดส่วนการผลิตเหล็กในประเทศไทยมีปริมาณ 12-14 ล้านตันต่อปี                 
มีเหล็กเส้นประมาณ 3 ล้านตันต่อปี ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมามีการใช้งานประมาณเกือบ
3 ล้านตันต่อปี คาดว่าปีหน้าโครงการของภาครัฐมีการก่อสร้างจ�ำนวนมาก คาดว่า
ความต้องการเหล็กจะเพิ่มประมาณ 14-16%…” ติดตามรายละเอียดต่อจาก
ย่อหน้านี้ได้ในคอลัมน์ COVER STORY หน้า22
ในคอลัมน์ FOCUS จะพาท่านผู้อ่านไปติดตามความคืบหน้าของหนึ่งใน
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ EEC ซึง่ สถานทีแ่ ห่งนีจ้ ะถูกใช้เป็นประตูในการน�ำเข้าและ
ส่งออกทัง้ ผูโ้ ดยสารและสินค้าจากอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยนัน่ คือ
ท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา ติดตามได้จากเรือ่ ง “ปัน้ อูต่ ะเภาเป็นมหานคร
แห่งการบิน” หน้า 36
ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ในฉบับนะคะ

เสนอแนะ-ส่งข้อมูลข่าวสาร : Email : news.suesand2558@gmail.com
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สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เจ้าของ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิชิณณ์  ตั้งตระกูล
บรรณาธิการ
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
คณะผู้จัดท�ำ
กฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง
ที่ปรึกษา
ปฏินันท์  สันติเมทนีดล
ที่ปรึกษา
ธนิต  ธรรมไกรสร
  ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
จีรพร  ทิพย์เคลือบ
บรรณาธิการ
ฝ่ายโฆษณา / ฝ่ายบัญชี การเงิน / สมาชิกสัมพันธ์
พรเพ็ชร์  โตกทองค�ำ
หั    
วหน้าฝ่ายโฆษณา
E-mail : advertise7@gmail.com
E-mail : salesuesand@gmail.com
คุณพรทัชชา  พงษ์เภตรา
E-mail : porntacha.p@gmail.com
จินตนา  เขียนนุกูล
    
บัญชี การเงิน
ประภัสสร  ศุภมงคล
สมาชิ
     กสัมพันธ์
E-mail : office@tca.or.th
ออกแบบศิลปกรรม
บริษัท พีจี สตูดิโอ จ�ำกัด
ด�ำเนินการผลิต
บริษัท สื่อสารดี 2558 จ�ำกัด
ส�ำนักงานนิตยสาร CONTRACTORS’TIMES
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 110 อาคารโอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2251-4471-3 โทรสาร 0-2251-4474  
www.tca.or.th
Contractors’ Times
นิตยสารรายเดือนของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Contractors’ | September-October 2018

22

cover Story

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

ถอดรหัส มอก.เหล็กข อ
้ ออ
้ ย
หลังจากที่สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น
ก่อสร้างให้เป็นไปตาม มอก.ฉบับใหม่ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำ�นวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2559) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2559) เพื่อควบคุมเหล็กจากต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐาน
ซึ่ง มอก. ฉบับใหม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพของเหล็กมากขึ้นและคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
Cov er Story

ดังนั้น COVER STORY ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไป
หาค�ำตอบว่าเหล็กตาม มอก. ฉบับเก่าและฉบับใหม่
มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ง CONTRACTORS’ TIMES ได้มีโอกาสพูดคุยกับกูรูผู้             
คร�่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมเหล็กของไทย นั่น
คือ รศ.เอนก ศิรพิ านิชกร ประธานสาขาวิศวกรรม
โยธา วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย
และบริ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพิม
่ ตัวนูนระบุเตาหลอมจาก 3 เป็น 4
รศ.เอนก ศิ ริ พ านิ ช กร ประธานสาขา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิ จั ย และบริ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า
เนื้อหาสาระส�ำคัญที่ได้เพิ่มเติมใน มอก.ฉบับใหม่
ประกอบด้วย

1.เพิ่มการตรวจสอบและควบคุมค่าเคมีใน
เนือ้ เหล็กอย่างเข้มงวด โดยเพิม่ ค่าเคมีทตี่ อ้ งตรวจสอบ
และควบคุมจาก 5 ชนิด เป็น 19 ชนิด
2.เพิม่ ชือ่ ผูน้ ำ� เข้าเหล็กเส้นก่อสร้างเป็นตัวนูน
ลงบนเนื้อเหล็ก เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับ
โรงงานผู้ผลิตที่อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีที่เกิด
ปัญหาในการใช้งาน
3.ผู้ผลิตแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการ
หลอมเหล็กเป็นตัวนูนเพิม่ ลงไปบนเนือ้ เหล็กทุกเส้น
“กระบวนการผลิตเหล็กข้ออ้อยในปัจจุบัน
ขณะนีท้ างผูผ้ ลิตเหล็กส่วนใหญ่เกือบ 100% ผลิตด้วย
กรรมทางความร้อน อย่างเช่น SD40T ซึง่ จะด�ำเนินการ
ในลักษณะของการไม่เติมธาตุเคมี โดยปกติกำ� ลังของ
วัสดุจะขึ้นอยู่กับคาร์บอน ซึ่ง SD40T ไม่ได้ เติม
คาร์บอน แต่ว่าใช้กรรมวิธีทางความร้อน คือ น�ำ
เหล็กขั้นสุดท้ายมาเป็นเหล็กร้อน ๆ แล้วรีดจนขั้น
สุดท้าย ฉีดน�ำ้ ความดันสูงให้เย็นตัวลงเร็ว เพราะฉะนัน้
เปลือกข้างนอกจะแข็งแต่ขา้ งในจะอ่อน แต่การผลิตนี้
ถูกระบุไว้ใน มอก.ฉบับเดิม ในขณะทีม่ อก.ฉบับใหม่
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ปัจจุบนั มีเตาหลอมทีใ่ ช้ในการผลิตเหล็กเส้น
อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ Open Hearth (OH), Basic
Oxygen (BO) , Electric Arc Furnace (EF)
และ Induction Furnace (IF) แต่ว่าเตา OH
กับ BO จะเป็นเตาหลอมทีไ่ ม่มใี นประเทศไทย ขณะ
ที่เตา EF จะเป็นการผลิตด้วยเตาอิเล็กโทรด ซึ่งเตา
นีเ้ ป็นเตาทีผ่ ลิตกันมาแต่เดิมและเป็นเตาทีส่ ามารถ
ปรุงแต่งเคมีได้ ซึ่งผู้ผลิตสามารถใช้เศษเหล็กอะไร
ก็ได้ เพราะเตานี้สามารถเติม Oxygen ท�ำให้                 
น�้ำเหล็กมีความบริสุทธิ์ ส่วนเตา IF ในกระบวนการ
ผลิตมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เศษเหล็กคุณภาพดี
เพราะไม่สามารถเติมออกซิเจนได้ ดังนั้น ผู้ผลิตเตา
IF หรือ Induction Furnace มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องหาเศษเหล็กที่มีคุณภาพดีมาผลิต ซึ่งกลุ่มนี้
เป็นกลุม่ ทีเ่ รียกร้องให้มกี ารก�ำหนดวิธกี ารผลิตเหล็ก
ขึ้นมาใหม่ และนั่นจึงได้ออก มอก. 20-2559 และ
มอก. 24-2559
แต่เดิมประเทศไทยผลิตด้วยเตา EF ทั้งสิ้น
แต่เตา IF เป็นเตาในกลุม่ การผลิตแบบใหม่ แต่ไม่ใช่

cover Story

23

เตารุ่นใหม่ เตาพวกนี้มีใช้ในต่างประเทศ โดยทั่วไป
มีนอ้ ยประเทศมากทีผ่ ลิตด้วยเตา IF แต่ถามว่าผลิต
ได้ไหมก็ผลิตได้ แต่ต้องมี มอก.ไปควบคุม ดังนั้น
เนื้อหาสาระส�ำคัญของ มอก. 24-2559 คือ เพิ่มวิธี
การผลิตด้วยเตาหลอมจากเดิม 3 กลายเป็น 4 โดย
ผูผ้ ลิตจะต้องระบุเตาทีใ่ ช้ในการผลิตว่าเป็นเตา EF,
IF, OH หรือ BO แต่ ณ วันนี้ที่เห็นในท้องตลาดก็
คือ EF กับ IF
และเนื่องจากการผลิตเหล็กเส้นมีหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบต้องระบุวิธีการผลิตลงไป
ในแท่งเหล็กด้วย เพราะฉะนั้น หลังจากที่ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา 180 วัน จ�ำเป็นจะต้องมี
Bar Mark หรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในแท่ง
เหล็ก ซึ่งแต่เดิมก�ำหนดไว้เฉพาะชั้นคุณภาพ ผู้ผลิต
และเจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่ใน มอก.ใหม่จะเติมตัวที่
5 เข้าไป นัน่ คือวิธกี ารผลิต ปัจจุบนั วิธกี ารผลิตเหล็ก
ในประเทศไทยจาก 4 วิธีข้างต้น ปัจจุบันนี้เหลือ 2
วิธี คือ EF และ IF เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน
ทั่วไปและส่วนราชการ Consult ผู้รับเหมาได้
ทราบว่า เหล็กนัน้ ผลิตมาจากเตาประเภทใด ดังนัน้
จึงต้องมีการปั๊ม EF กับ IF”

เหล็กข้ออ้อยส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมามีการปั๊มตัว T 
เพื่อบอกว่าเหล็กเส้นนี้ผ่านกระบวนการทางความ
ร้อน หมายความว่าซึ่งหากใช้เหล็กข้ออ้อย SD40
จะพบว่าเนื้อเหล็กทั้งหมดเท่ากัน แต่ว่าถ้าใช้เหล็ก
SD40T  ซึ่งเฟสที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นแค่ขอบของ
เหล็กข้ออ้อย ดังนั้น จึงต้องก�ำหนดให้ระบุตัว “T”
ไว้เพือ่ บ่งบอกวิธกี ารผลิตและเตือนไม่ให้ผใู้ ช้งานน�ำ
เหล็กข้ออ้อยประเภทนี้ไปใช้ผิด เช่น การกลึงหรือ
ท�ำให้ผิวของเหล็กข้ออ้อยหายไป ซึ่งจะส่งผลต่อ
โครงสร้างเสริมเหล็กได้
เราในฐานะของผู้ก�ำหนดมาตรฐานยังยืนยัน
ว่าชั้นคุณภาพยังคงเป็น SD30, SD40, SD50 แต่ T 
เป็นการบอกวิธกี ารกรรมวิธใี นการท�ำการผลิตเหล็ก
ท�ำด้วยการเติมธาตุเคมี ซึง่ ในการเติมธาตุโดยทัว่ ไป
ถ้ า ได้ เ หล็ ก ก� ำ ลั ง สู ง เติ ม ธาตุ เข้ า ไปก็ จ ะได้ ค วาม     
แข็งแรงมากแต่ก็ยังเปราะ เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า
วิธกี ารนีจ้ ะท�ำให้การน�ำไปเชือ่ มไม่ตา่ งกัน การน�ำไป
ดัดก็ไม่ตา่ งกัน เพราะฉะนัน้ มีตวั  T ไม่ม T 
ี เป็นเพียง
แค่เรื่องวิธีการผลิตเหล็กนั้น ๆ
อีกหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญคือเคมีเป็นตัวบ่งบอกว่า
จะท� ำ ให้ เ หล็ ก ที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ภาพหรื อ ด้ อ ย
คุณภาพ ใน มอก. ฉบับเดิมนัน้ ทาง สมอ. ได้กำ� หนด
T ไม่ T แค่กรรมวิธีการผลิต
ค่าเคมีทตี่ อ้ งควบคุมไว้เพียง 5 ชนิดเท่านัน้ ซึง่ มอก.
รศ.เอนก กล่าวเพิม่ เติมว่า ปัจจุบนั เหล็กข้ออ้อย ฉบับใหม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพของเหล็กมากขึ้นและ
ในประเทศไทยมี 3 ชัน้ คุณภาพ ได้แก่ SD30, SD40 ค�ำนึงถึงควมปลอดภัยของผูบ้ ริโภค จึงได้เพิม่ ค่าเคมี
และ SD50 แต่ยังมีเหล็กข้ออ้อยอีกชนิดที่มีตัว T
ก�ำกับต่อท้ายตัวเลขบอกชั้นคุณภาพ อย่างเช่น
SD30T, SD40T และ SD50T ข้อแตกต่างคือ หาก
เป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยทีไ่ ม่มตี วั T ต่อท้าย จะเป็นการ
ผลิตด้วยกรรมวิธีทั่วไป ซึ่งมีการเติมธาตุต่างๆ เช่น
ธาตุ C ธาตุ Mn  ลงไป แต่ ใ นกรณี ที่ มี ก ารใช้
สัญลักษณ์ “T” นั่นคือการบ่งบอกว่าเหล็กข้ออ้อย
นัน้ ผลิตด้วยกรรมวิธที างความร้อน (Heat Treatment rebar หรือ Temp cored Rebar)
“ปัจจุบนั นีต้ อ้ งเข้าใจว่าชัน้ คุณภาพของเหล็ก
ข้ออ้อยตาม มอก. 24-2559 ไม่ว่าจะเป็นฉบับเก่า
หรือใหม่ ยังคงยืนยันว่ามีชั้นคุณภาพอยู่ 3 ชั้น คือ
SD30, SD40, SD50 แต่ตวั  T ทีป่ ระทับอยูบ่ นเหล็ก
ข้ออ้อยบ่งบอกกรรมวิธีการผลิตนั้น ๆ ในปัจจุบัน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย                
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ทีต่ อ้ งควบคุมเพิม่ เติมอีก 14 ชนิด รวมเป็น 19 ชนิด
โดยค่าเคมีทกี่ ำ� หนดเหล่านีจ้ ะถูกควบคุมไม่ให้มมี าก
เกินไปจนส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเหล็ก
และความปลอดภัยของผู้บริโภค อาทิเช่น การมี
ฟอสฟอรัสในปริมาณสูงจะท�ำให้เหล็กเกิดรอยแตก
ได้ง่าย ก�ำมะถันสูงจะท�ำให้เหล็กมีความเหนียวต�่ำ
และเปราะหักง่าย หรือโบรอนสูงจะท�ำให้เหล็กขาด
ความแกร่งเกิดรอยแตกได้ง่าย เป็นต้น”
การผลิตเหล็กเส้นโดยกรรมวิธีทาง
ความร้อน
รศ.เอนก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ผลิต               
ส่วนใหญ่ได้ปรับมาใช้วิธีการผลิตเหล็กข้ออ้อยด้วย
กรรมวิ ธี ค วามร้ อ นทั้ ง สิ้ น ท� ำ ให้ ก ารผลิ ต เหล็ ก              
ข้ออ้อยในชัน้ คุณภาพ SD40 และ SD50 ทีป่ ราศจาก
ตัวนูนอักษร “T” มีปริมาณน้อย การพิจารณาถึง
ข้อก�ำหนดในรายการประกอบแบบ (Specification) ที่ระบุชั้นคุณภาพไว้เป็นเพียง SD40 และ
SD50 จึ ง อาจส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ จากเจ้ า ของ
โครงการ ทัง้ ๆ ทีก่ ารระบุอกั ษร “T” เป็นเพียงท�ำให้
ผู้ใช้ทราบถึงกรรมวิธีการผลิตเท่านั้น ไม่ได้เป็นชั้น
คุณภาพของเหล็กข้ออ้อยแต่อย่างใด
“หลักการผลิต และขัน้ ตอนการผลิตเหล็กข้อ
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�ำให้เย็นโดยการฉีดสเปรย์นำ  
�้ เหล็กเส้น
จะเกิดการเย็นตัวเร็วกว่าการเย็นในอากาศปกติ จน
ได้การเย็นตัวที่เหมาะสมพอแล้วจึงหยุดการฉีด              
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
ความเครียดตกค้างการแผ่ความร้อนจากแกนกลาง
ออกมาด้านนอก จัดเป็นกรรมวิธีทางความร้อน
(Heat Treatment) ประเภทหนึ่ง
ด้วยกระบวนการผลิตดังที่กล่าวมานี้ ท�ำให้
ได้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นเหล็กเส้นทีม่ กี ารเติมธาตุ C และ
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Mn ที่น้อยกว่าการผลิตเหล็กข้ออ้อยด้วยการปรุง
แต่งทางเคมีปรกติ โดยที่เหล็กข้ออ้อยยังมีสมบัติ
ทางกลทั้งในด้านความแข็งแรง และความเหนียวที่
เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเหล็กเส้นที่ผลิตจาก
กรรมวิธที างความร้อนจะมีความแข็งแรงมากทีข่ อบ
มากกว่าแกนใน จึงควรหลีกเลี่ยงการกลึง หรือลด
ขนาดเหล็กอย่างมากก่อนน�ำไปใช้งาน”
สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน
รศ.เอนก กล่าวว่า เมื่อมี มอก.ใหม่ออกมา
ผู้รับเหมาจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการผลิตและ
ต้องเลือกใช้ในสิ่งที่เป็นประเด็น ซึ่งประเด็นใน
อนาคตจะเป็นเรือ่ ง SD40 กับ SD40T ดังนัน้ ผูผ้ ลิตคือ
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานเหล็กข้ออ้อย ที่มี
ตัว T แต่หากโครงการใดมีความต้องการหรือจ�ำเป็น
ต้องใช้เหล็กข้ออ้อยที่ไม่มีตัว T ผู้ผลิตเหล็กใน
ประเทศไทยก็ยงั สามารถผลิตเหล็กข้ออ้อยดังกล่าวได้
“ขณะนี้หน่วยงานราชการ อย่างเช่น กรม
ทางหลวงมีความกังวลว่าเหล็กที่จะใช้ท�ำสะพานที่
ต้องรองรับน�ำ้ หนักและรองรับแรงกระแทกจากการ
ใช้งานจึงมีความกังวลว่า SD40T  มีคุณสมบัติที่ไม่
สามารถใช้ได้กับกรณีแบบนี้ ซึ่งเราก็รับฟังและมี
ความเห็นว่าหลายอันขึ้นอยู่กับการออกแบบ ซึ่ง
สมการในการออกแบบต่าง ๆ สามารถที่จะชดเชย
เรือ่ งนีไ้ ด้ แต่ทนี สี้ ทิ ธิข์ องราชการก็คอื ว่าขณะนีก้ รม
ทางหลวงได้กำ� หนดว่า 1. เหล็กข้ออ้อยทีใ่ ช้ตอ้ งไม่มี
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ตัว T เช่น SD40 ก็ต้องใช้ SD40 และระบุว่าต้องใช้
จากเตา EF เนื่องจากว่าเตา EF เป็นเตาแบบเก่าที่
มี ก ารใช้ ง านกั น อยู ่ อั น นี้ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ที่ ก รม
ทางหลวงระบุออกมา ซึ่งน่าจะเป็นหน่วยงานแรก
โดยได้มกี ารเชิญผูเ้ กีย่ วข้องเข้ามาประชุมกันในเบือ้ ง
ต้น เมื่อยังไม่มีข้อตกลงกรมทางหลวงก็เลือกที่จะ
ระบุไว้เลยว่า ต่อไปนีก้ ารก่อสร้างของกรมทางหลวง
ต้องใช้เหล็กข้ออ้อย SD40 หรือ SD50 ไม่มีตัว T 
และเป็นเตา EF
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ผลิตคือต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้
งานรายใหญ่ ๆ ที่ต้องใช้เหล็กปริมาณมาก ต้อง
แสดงให้เห็นว่าการใช้ SD40T เป็นเทคโนโลยีในการ

ผลิตเหล็กไม่ใช่เรื่องใหม่ มีมานานแล้ว แล้วเราก็ท�ำ
เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยประมาณ 17 หรือ 20
ปีมาแล้ว แต่เริ่มมาตื่นตัวในระยะหลัง ทั้งนี้ เพื่อ
ต้องการให้คนตระหนักว่ามีเหล็กข้ออ้อยให้เลือกใช้
2 รูปแบบ เนื่องจากหากมีการน�ำ SD40T ไปจะมี
ข้อจ�ำกัดในเรื่องของการกลึง ผู้ผลิตจึงจ�ำเป็นที่จะ
ต้ อ งสร้ า งความมั่ น ใจว่ า  SD40T  เป็ น เพี ย งชั้ น
คุณภาพ คุณสมบัติเท่าเทียมกับ SD40 แต่ว่าเพียง
แค่ระบุกรรมวิธีในการผลิต อีกทั้ง ผู้ผลิตเตาต้อง
รักษาคุณภาพของตัวเองและแสดงความมัน่ ใจให้กบั
ผู้ใช้ว่าไม่ว่าจะผลิตจากเตาใดก็ยังคงใช้งานได้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในปัจจุบนั ผูผ้ ลิตเหล็กข้อ
อ้อยได้ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่มีตัว T เกือบ 100% ถ้า
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หากผู้รับเหมาหรือผู้ใช้งานมีความต้องการใช้งาน
เหล็กข้ออ้อยแบบที่ไม่มีตัว T  ผู้ผลิตต้องมีความ
จ�ำเป็นผลิต เพราะการผลิตเหล็กที่ไม่มีตัว T ผู้ผลิต
สามารถท�ำได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ณ วันนี้การผลิต
เกือบทั้งหมดรวมทั้งต่างประเทศด้วย เชื่อว่าส่วน
ใหญ่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า Temp Core
กรรมวิธคี วามร้อน ส่วนเตาทีใ่ ช้ในการผลิตก็คอ่ ยไป
ว่ากัน โดยทั่วไปการผลิตเหล็กด้วยเตาแบบเดิมได้
เปรียบกว่าเพราะว่ามีมานานแล้ว เตาใหม่อย่าง IF
ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน”
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จั บ ตาภั ย คุ ก คามของอุ ต สาหกรรม
เหล็กไทย
รศ.เอนก ได้กล่าวถึงแนวทางในการปรับตัว
ของผูผ้ ลิตเหล็กและผูใ้ ช้งานว่า ผูใ้ ช้งานหรือผูร้ บั เหมา
ควรศึกษา ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของ
มอก.ฉบับใหม่ หรือปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
อย่างเช่น วสท.ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานทางวิชาการ
และเป็นผูก้ ำ� หนดหรือออกมาตรฐานต่าง ๆ มีความ
ยินดีที่จะให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา
วสท.เคยแก้ปัญหาในเรื่องของ SD40 กับ SD40T
จนเป็ น ที่ ย อมรั บ และอนุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ ง านใน
หลายหน่วยงาน และในปี 2562 มีโครงการภาครัฐ
เกิดขึ้นจ�ำนวนมากคาดว่าความต้องการใช้เหล็กจะ
เติบโตอย่างแน่นอน
“สั ด ส่ ว นการผลิ ต เหล็ ก ในประเทศไทยมี
ปริมาณ 12-14 ล้านตันต่อปี มีเหล็กเส้นประมาณ 3
ล้านตันต่อปี ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการใช้งานประมาณ
เกือบ 3 ล้านตันต่อปี คาดว่าปีหน้าโครงการของภาค
รัฐมีการก่อสร้างจ�ำนวนมาก คาดว่าความต้องการ
เหล็กจะเพิ่มประมาณ 14-16% เมื่อปีที่แล้วเรามี
Capacity ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น 8-10 ล้านตัน
ต่อปี แต่ใช้งานจริงประมาณ 3 ล้านตันต่อปี เพราะ
ฉะนั้นจะมีการผลิตขายน้อยกว่าความสามารถใน
การผลิตค่อนข้างมาก เราผลิตได้ 8 ล้านตัน แต่เรา
เดินเครื่องได้ไม่เต็มที่ เพราะมีคนใช้งานแค่ 3 ล้าน
ตัน แต่ขณะเดียวกันจีนมีก�ำลังการผลิต 120 ล้าน
ตัน ซึ่งมากกว่าไทยหลายเท่า นั่นเป็นเพราะจีนเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแร่เหล็ก

แม้ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ว่าก็ยัง
มีสิ่งที่น่าจับตามอง นั่นคือ เมื่อสหรัฐอเมริกาปรับ
ขึ้นภาษีน�ำเข้าเหล็กจากจีนแล้วเหล็ก 120 ล้านตัน
ไม่สามารถส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาได้ จีนก็จะ
พยายามเทเหล็กเหล่านัน้ มายังตลาดเอเชียให้ได้ ซึง่
อันนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามส�ำคัญ เนื่องจากเหล็กจีน
ใช้กรรมวิธีเติมธาตุบางชนิดเข้าไปในเหล็ก แล้วน�ำ
ไปเคลมภาษีขาออกจากประเทศจีนได้ 8% แล้วก็
บอกว่าเป็นเหล็กผสมหรืออัลลอย แล้วพอเป็น
อัลลอยส่งมาขายยังประเทศไทยก็จะเข้าไปยังด่าน
ศุลกากรของอัลลอย ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีอีก
5% เพราะฉะนัน้ เหล็กจีนทีน่ ำ� เข้ามาในตลาดเมือ่ 2
ปีที่แล้วจึงมีราคาถูกจากต้นทุน 13% เพราะฉะนั้น
สิ่ ง ที่ ก ลุ ่ ม ของเหล็ ก น่ า จะต้ อ งต่ อ สู ้ กั น ก็ คื อ เมื่ อ
สหรัฐอเมริกาปรับยกภาษีขึ้นเป็น 25% เหล็กเหล่า
นี้ก็จะถูกน�ำส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ เพราะ
ปริมาณการผลิตของจีนสูงมาก
ถ้าในอนาคตเหล็กจีนทะลักเข้าไทยสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น คือ 1. ต้องดูว่ามีมาตรฐานดีหรือไม่ เพราะ
เราจะเห็นว่าสินค้าจีนมีคุณภาพดีและคุณภาพไม่
ค่อยดี ซึ่งผู้รับเหมาก็ต้องพิจารณาเลือกใช้เหล็ก 2.
ถ้ามีการทุม่ ตลาดจริง ๆ อุตสาหกรรมเหล็กของไทย
จะล่ม เพราะราคาเหล็กจีนถูกกว่าเหล็กไทย แต่
ขณะที่เราตั้งเกณฑ์การต่อสู้คือการก�ำหนดเกณฑ์
โบรอนท�ำให้เหล็กเหล่านั้นไม่เข้าข่ายพิกัดภาษี
ศุลกากรของอัลลอย อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามช่วย
ปกป้องอุตสาหกรรม
ตอนหลังจีนถูกบังคับด้วยเกณฑ์โบรอนทีเ่ ป็น

ธาตุแยกระหว่างอัลลอยกับเหล็กเส้น จึงได้มกี ารยุติ
การน�ำเข้าเนื่องจากราคาไม่ได้ถูก ปีที่แล้วส่วนใหญ่
เป็นเหล็กที่เราผลิตภายในประเทศ ซึ่ง มอก. ก็ได้
เปิดโอกาสให้มีการน�ำเข้าแต่ต้องให้มีการพิสูจน์
ทราบที่โรงงานผลิตว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ มีการสุ่ม
ตัวอย่างเหมือนกับบริษัทในประเทศไทย เนื่องจาก
ว่านี่เป็นการค้าระหว่างโลก เพราะฉะนั้นเรื่องการ
กีดกันการค้าเราไม่ทำ� อยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ ท�ำอย่างไร
ให้ยตุ ธิ รรม อย่างเช่น การดีเบตเรือ่ งของภาษีขาออก
และภาษีขาเข้ารวมกันแล้ว 13% อันนี้ถือว่าไม่เป็น
ธรรมกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มี
หลายภาคส่ ว นของเราที่ เ ป็ น โรงเหล็ ก มี ค วาม
พยายามในการไปตั้งโรงงานที่พม่า อินโดนีเซีย
ประเทศเหล่านี้จะเป็นฐานการผลิตส�ำคัญในการที่
เราจะสร้างอุตสาหกรรมที่ Export ไปได้ ในที่สุด
แล้ ว ผมก็ ยั ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า ประเทศไทยจะเป็ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ ซึ่ง CLMV น่าจะมีสัดส่วน
การใช้วัสดุก่อสร้างจากประเทศไทย”
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในอนาคตความต้องการ
ใช้เหล็กจะมีแนวโน้มเติบโตขึน้ แต่วา่ ก็จะไม่มโี อกาส
ที่เหล็กจะขาดแคลน เพราะผู้ประกอบการที่ผลิต
เหล็กในประเทศไทยมีก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น 8
ล้านตันต่อปี ในขณะที่ใช้งานเพียงแค่ 3 ล้านตันต่อ
ปี เพราะฉะนั้นยังเหลืออีก 5 ล้านตันต่อปี ดังนั้น ผู้
ผลิตเหล็กของไทยจึงมีความพร้อมทีจ่ ะผลิตเหล็กให้
เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานและผูร้ บั เหมา
เพราะขณะนีท้ กุ โรงงานเดินเครือ่ งเพียงแค่ 20-30%
กล่าวได้ว่าทุกโรงงานยังมีความพร้อมที่จะผลิต

มอก.เหล็กเสนขอออย
มาตรฐาน “เกา” เกา/ใหม ตางกันอยางไร มาตรฐาน “ใหม”

เลขมาตรฐาน : มอก. 24-2548
ตองทำจาก Billet, Bloom หรือ Ingot
ไมมีกำหนดวิธีการทำเหล็กแทงที่ชัดเจน
ไมมีการระบุมาตรฐานโรงงานผลิตที่ชัดเจน
มาตรฐานเกายังไมมีการระบุขอกำหนดเหล็กกลาเจือ
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เลขมาตรฐาน : มอก. 24-2549
ตองทำจาก Billet หรือ Bloom
กำหนดวิธีการทำและควบคุมสวนประกอบที่ชัดเจน
โรงงานผลิตตองมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
เหล็กแทงที่ใชผลิตตองมีสวนประกอบทางเคมีที่เหมาะสม
เหล็กขอออยตองเปนเหล็กกลาไมเจือ
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เหล็ก 120 ลานตัน
ไมสามารถสงออกไปที่
USA ได

ภาษีนำเขาเหล็กจากจีน + 25%

คาดวาจีนก็จะพยายาม
ทุมเหล็กเหลานั้นมายัง
ตลาดเอเชีย

เหล็กจีนเติมธาตุบางชนิดเขาไปในเหล็ก
แลวนำไปเคลมภาษีขาออกจากประเทศจีนได
8% แจงวาเปนเหล็กผสม / อัลลอย

สงมาประเทศไทยจะเขาไปยัง
ดานศุลกากรอัลลอย
ซึ่งจะไดรับการยกเวนภาษีอีก 5%

ภายหลังจีนถูกบังคับดวยเกณฑ
โบรอนที่เปนธาตุแยกระหวาง
อัลลอยกับเหล็กเสน
จึงไดมีการยุติการนำเขา
เนื่องจากราคาไมไดถูก

จีนมีกำลังการผลิตเหล็ก 120 ลานตัน
ในประเทศไทยมีสัดสวนการผลิตเหล็ก 12-14 ลานตันตอป
เปนเหล็กเสนประมาณ 3 ลานตันตอป
ในป 2560 มีการใชงานประมาณเกือบ 3 ลานตัน/ป
ในป 2562 โครงการของภาครัฐมีการกอสรางจำนวนมาก
คาดวาความตองการเหล็กจะเพิ่มประมาณ 14-16%
ประเทศไทยมีกำลังการผลิตเหล็กเสน 8-10 ลานตัน/ป
มีการผลิตขายนอยกวาความสามารถในการผลิตมาก

ชมบทสัมภาษณ์ รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ได้จาก QR Code นี้
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เขียนโดย : ภิญญาภาณ์ ชาติการุณ

เจาะลึก...

ปญหาแรงงานก่อสร ้างขาดแคลน
r ep ort
ปัญหายอดฮิตของผู้รับเหมาที่ต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ก็คือ การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง แม้จะมีการว่าจ้าง
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน แต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ยังมี
แรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐเร่ง
ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ยิ่ง
ตอกย�ำ้ ให้ความต้องการแรงงานในภาคการก่อสร้างเพิม
่ สูงขึน
้ ภาวะการขาดแคลน
แรงงานจึงกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน เพียงแต่ระดับความ
รุนแรงของภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาอาจไม่ได้ส่งผล
กระทบรุนแรงมากนัก

อาจกล่าวได้วา่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
นั้นกลายเป็นวัฏจักรอย่างหนึ่งที่หลายๆ ประเทศ
ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่พัฒนาและมีความก้าวหน้า
ทางสังคมแล้ว อย่างประเทศญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน
หรื อ แม้ แ ต่ สิ ง คโปร์ ต่ า งก็ ป ระสบกั บ ภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานมาก่อน ซึ่งสืบเนื่องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางสังคมนั่นเอง ทว่าประเทศที่
พัฒนาแล้วเหล่านั้นเลือกที่จะเปิดรับแรงงานจาก
ต่างประเทศเข้าไปทดแทน ท�ำให้ประเทศไทยซึ่งมี
อัตราแรงงานไหลออกไปท�ำงานต่างประเทศจ�ำนวน
มากต้องเผชิญปัญหาแรงงานในประเทศขาดแคลน
ต้องน�ำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
ทดแทน ขณะทีป่ ญ
ั หาแรงงานขาดแคลนไม่เคยหาย
ไปจากแวดวงธุรกิจก่อสร้างและยังกลายเป็นวิกฤต
ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย   
แรงงานต่างด้าวหมุนเวียนอยูใ่ นระบบ
หลายล้านคน
     ในอดีตนัน้ แรงงานก่อสร้างของไทยส่วนใหญ่เป็น
แรงงานที่มาจากชนบท เข้ามาท�ำงานเป็นแรงงาน
ก่อสร้างนอกฤดูกาลการท�ำเกษตรกรรม ทว่าเมื่อ
ประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตเกิดขึ้นและเติบโต
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้แรงงานในภาคการก่อสร้างไหล
ออกไปเป็ น แรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมแทน
เนื่องจากการท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไม่
ได้มีความยากล�ำบากในการท�ำงานเช่นแรงงาน
ก่อสร้างที่ต้องท�ำงานหนักกว่าแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัด
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ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนสมาคมวิชาชีพด้านการก่อสร้าง
ต่างตระหนักดีและพยายามหาทางแก้ไข ผลักดันให้
อัตราค่าจ้างส�ำหรับแรงงานก่อสร้างสูงกว่าแรงงาน
ในสาขาอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ภาวะการขาดแคลน
แรงงานก่อสร้างนั้นดีขึ้นมากนัก
      ปจั จุบนั มีแรงงานต่างด้าวไม่วา่ จะเป็นพม่า มอญ
เขมร ลาว ฯลฯ หมุนเวียนอยู่ในระบบเป็นจ�ำนวน
หลายล้านคนและแทบทุกไซต์งานในปัจจุบันมีการ
จ้างแรงงานต่างด้าวไม่น้อยกว่า 20% ของแรงงาน
ที่ต้องการใช้ทั้งหมด ซึ่งต้องยอมรับว่าบางไซต์งาน
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นนั้ มีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ�้ำ  นั่น
เพราะแรงงานระดับล่างที่จะท�ำงานในโครงการ
ก่ อ สร้ า งนั้ น เป็ น แรงงานในสั ด ส่ ว นที่ น ้ อ ยมาก
สะท้ อ นถึ ง ภาวะการขาดแคลนแรงงานภายใน
ประเทศอย่างรุนแรง

สศช.จับสถานการณ์แรงงานไทย
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานสถานการณ์
แรงงานไทย โดยระบุถึงเงื่อนไขและผลกระทบที่มี
ต่ อ ตลาดแรงงานไทย โดยเฉพาะในส่ ว นของ
โครงสร้างประชากรทีม่ กี ารคาดการณ์วา่ ในช่วงแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ฉบั บ ที่ 12 (2560-2564)
ประชากรไทยจะเพิ่มจาก 65.5 ล้านคนเป็น 66.1
ล้านคน โดยสัดส่วนของผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ จากร้อย
ละ 17.1 เป็นร้อยละ 19.8 ขณะที่สัดส่วนของ
ประชากรแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 65.3 เหลือ
ร้อยละ 64.1
     โดยเมื่อถึงช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่
13-15 (2565 - 2579) สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 20.6 ขณะทีป่ ระชากรวัยแรงงานจะลด
ลงจากร้อยละ 63.1 เหลือร้อยละ 56.3
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าสถานการณ์
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ตลาดแรงงานไทยก�ำลังเผชิญกับข้อจ�ำกัดในหลาย
ด้าน หากพิจารณาถึงนัยส�ำคัญในเชิงลึกจะพบว่า
ประชากรในวัยแรงงานปัจจุบนั มีจำ� นวน 38.08 ล้าน
คน ลดลงจากปี 2553 ทีม่ ี 38.64 ล้านคน ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาก�ำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ประกอบกับตลาด
แรงงานในปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการแรงงาน
ในภาคบริการมากขึ้น จากร้อยละ 36.4 ในปี 2545
เพิ่มเป็นร้อยละ 45.9 ในปี 2560
      ผลส�ำรวจของธนาคารโลก ระบุว่า ธุรกิจใน
ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็น
อันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในประชาคม
อาเซียน ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้าง จึงต้อง
วางแผนผลิ ต แรงงานให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และการพิจารณา
ค่าจ้างให้สอดคล้องกับความสามารถแรงงาน
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ผูร้ บ
ั เหมาไทยเสีย
่ งขาดแคลนแรงงาน
มากถึง 50,000 – 200,000 คน
     ด้าน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์ (SCBEIC) ยังได้ประเมินว่า ช่วงปี 25612583 ผู้รับเหมาไทยมีโอกาสที่จะเผชิญกับปัญหา
ขาดแคลนแรงงานราว  50,000 - 200,000 คนต่อ
ปี อันเนื่องมาจากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น
จากโครงการก่อสร้างภาครัฐ ขณะเดียวกันคาดว่า
แรงงานต่างด้าวจะลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จาก พ.ร.ก. การบริหารจัดการการท�ำงานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยัง
ต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนแรงงานทีส่ งู ขึน้ จากการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ เช่น ในปี 2561 ค่าแรงขั้นต�่ำ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปรับตัวสูงขึ้นราว 5% มาอยู่ที่
325 บาทต่อคนต่อวัน
      นอกจากนี้ แรงงานไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพ โดยปี 2560 แม้ว่าแรงงานจะมีการศึกษา
เพิ่มขึ้น แต่ร้อยละ 62 ยังมีการศึกษาระดับมัธยม
และต�่ำกว่า ขณะที่สัดส่วนแรงงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้น
มีสดั ส่วนร้อยละ 31.7 ซึง่ ในกลุม่ นีจ้ ะมีปญ
ั หาในการ

ปรับทักษะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี งานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ระดับสูงในอนาคต จึงสะท้อนปัญหาทั้งในด้าน ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ปริมาณและคุณภาพ
ที่มีทักษะความช�ำนาญ และการที่ พ.ร.ก.แรงงาน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ถูกผ่อนปรนในปี 2560 แล้วจะ
มาเริ่มต้นบังคับใช้ครึ่งหลังของปี 2561 อาจส่งผล
แกะรอยปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ให้แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งของภาคก่อสร้างใน
ก่อนพยายามพึ่งพาเครื่องจักร
      อีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ ระยะ 3 ปีขา้ งหน้าลดลง หากนายจ้างไม่ขนึ้ ทะเบียน
ภาวะการขาดแคลนแรงงานทางอ้อม ก็คอื การปรับ แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก
ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำในปี 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ โครงสร้างการจ้างแรงงานในภาคก่อสร้าง ทีผ่ า่ นมา
เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา แม้จะมีผลกระทบต่อ เป็นแรงงานต่างด้าวกว่า 50% และส่วนมากเป็น
ต้นทุนแรงงานในภาคก่อสร้างไม่มากนัก เนื่องจาก แรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�ำงาน
อัตราค่าจ้างแรงงานก่อสร้างก่อนหน้านีอ้ ยูใ่ นระดับ
สู ง กว่ า ค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ ในอั ต ราใหม่ แต่ ผู ้ รั บ เหมา      แนวทางบรรเทาวิ ก ฤตขาดแคลน
ส่วนใหญ่ก�ำลังพยายามลดการจ้างแรงงานที่ไม่มี แรงงาน
ทักษะน้อยลง และหันไปพึ่งพาการใช้เครื่องจักร      แนวทางที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตการขาดแคลน
ทดแทน รวมถึ ง เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งแบบ แรงงานทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ก็คอื การจัดสรรแรงงาน
ตามโควต้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
ส�ำเร็จรูป (Pre-Fabrication)
      ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค จะเป็นเสมือนการจัดระเบียบแรงงานใหม่ มีการ
ก่อสร้างของไทยอาจมีผลชัดเจนขึน้ ในช่วงปี 2562- ก� ำ หนดความต้ อ งการแรงงานในแต่ ล ะปี และ
2563 ที่การลงทุนโครงการภาครัฐขยายตัวสูงและ ก�ำหนดประเภทแรงงานว่าต้องการแรงงานระดับ
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ล่างทัว่ ไป หรือต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะฝีมอื ซึง่ จะ
ท�ำให้ผู้รับเหมาได้แรงงานที่มีคุณภาพ และตรงกับ
ความต้องการ
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สถาบันการศึกษายังต้องเร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อให้
แรงงานทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดมีความรู้ ความสามารถและ
มีทักษะฝีมือที่ดี ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ไม่เพียงเท่านีผ้ รู้ บั เหมา
ยังต้องปรับตัว โดยการน�ำเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหม่ๆ รวมทั้งระบบก่อสร้างส�ำเร็จรูปมาใช้ทดแทน
การก่อสร้างแบบเดิมๆ ซึง่ นอกจากเป็นการควบคุม
ต้นทุนแล้ว ยังช่วยควบคุมระยะเวลาในการด�ำเนิน
งานก่อสร้างของโครงการได้ด้วย
      อีกสิ่งที่ขาดหายไปและท�ำให้ตลาดแรงงาน
ซบเซาลง ก็คือ มาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ มาตรการของภาครัฐมีสว่ นส�ำคัญทัง้
ในทางตรงและทางอ้อมต่อสภาวะตลาดแรงงานของ
ไทย ในทางตรงภาครัฐได้อัดฉีดเม็ดเงินขนาดใหญ่
กระจายไปตามต่างจังหวัดผ่านทั้งมาตรการลงทุน

ขนาดเล็ก มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ทั้งระดับ
หมู่บ้านและต�ำบลรวมกันประมาณ 100,000 ล้าน
บาท ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคการ
ก่ อ สร้ า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ภาครั ฐ ยั ง ได้ มี
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลด
ค่าธรรมเนียมการโอน ทีม่ ผี ลให้ผรู้ บั เหมารายต่างๆ
เร่ ง สร้ า งโครงการเพื่ อ ให้ ทั น ใช้ สิ ท ธิ์ ม าตรการ                   
ดังกล่าว ส่งผลทางอ้อมให้ความต้องการแรงงาน
ก่อสร้างในภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ อย่างฉับพลัน แต่เมือ่
ภาครัฐลดมาตรการกระตุ้นในลักษณะดังกล่าวลง
ความต้องการแรงงานก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงลดลงไปด้วย  
จะเห็นได้ว่า ปัญหาแรงงานขาดแคลนยังไม่
สามารถแก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แม้จะมี
ความเบาบางของปัญหาในบางช่วงเวลา แต่ปัญหา
แรงงานขาดแคลนก็ไม่ได้หายไปจากวงการธุรกิจ           
รับเหมาก่อสร้าง ตรงกันข้ามหากพิจารณาถึงการ
เกิดขึ้นของโครงการต่างๆ ในอนาคตตามแผนการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมของภาครัฐ
แล้ว ยิ่งท�ำให้ผู้รับเหมาต้องประเมินถึงระดับความ
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รุนแรงของการเกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานที่
จะเกิดขึน้ แม้จะมีมาตรการหรือแนวทางต่างๆ จาก
ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกมาช่ ว ย
บรรเทาปัญหา แต่ผู้รับเหมาเองก็ต้องปรับตัวและ
รับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานที่จะ
เกิดขึน้ ให้ได้ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
ได้แล้วเสร็จตามก�ำหนดระยะเวลา สามารถบริหาร
จั ด การต้ น ทุ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมในสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ และแน่นอนว่าความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ใ นหลายๆ ด้ า นที่ ส ามารถน� ำ มา
ประยุกต์ใช้เพือ่ การด�ำเนินงานก่อสร้างได้ ผูร้ บั เหมา
จ�ำเป็นต้องเรียนรูแ้ ละน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
อ้างอิง
https://bit.ly/2olf6CY
https://bit.ly/2PeUZ4B
https://bit.ly/2wtsFnf
https://bit.ly/2wuQkUF
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TCA Official Line Account

พบกับช่องทางใหม่ ที่จะท�ำให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารของ                  
สมาคมฯ และวงการก่อสร้างไทยได้มากกว่าที่เคย กับ TCA Official
Line Account: @tca_thaicontractor
เพิ่มสมาคมฯ เป็นเพื่อนโดยการค้นหาไอดีไลน์ @tca_thaicontractor (มี @) หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับ
•รับทราบข่าวสารวงการก่อสร้างก่อนใคร
•สิทธิพิเศษมากมายเตรียมไว้ให้คุณ

I N T E R M AT A S E A N : P ress
conference 2018
     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน INTERMAT ASEAN and Concrete Asia 2018 Press Conference อย่างเป็นทางการ โดยได้
รับเกียรติจากท่านผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆ เข้าร่วมงานแถลง
ข่าวอย่างคับคั่ง
     ..ทั้งนี้ งาน INTERMAT ASEAN 2018 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
6-8 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใครไปมาแล้วแชร์
ประสบการณ์ หรือแชร์ไอเดียส�ำหรับการจัดงานในปีหน้ากันได้นะครับ..
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หารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
และโอกินาวา
    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการ
บริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมหารือกับหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนจากสภาสามัญ
ประจ�ำจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์
งานวิศวกรรมโยธา (งานก่อสร้างในส่วนภาคเอกชน) และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและโอกินาวา ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การประชุ ม คณะกรรมการและที่ ป รึ ก ษา
คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช อุปนายก เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ครั้งที่
1/2561 เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การ   
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม    
ภายใต้คลัสเตอร์ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเทคโนโลยี
การวิจัย มาตรฐานสินค้า ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

TEMCA Forum & Exhibition 2018
PATTAYA

นายอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เข้า
ร่วมพิธีเปิดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา
โดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุม
หารือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดบทบาทขององค์กร
วิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะด้วย
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เขียนโดย : ภิญญาภาณ์ ชาติการุณ

แนวทางยกระดับมาตรฐาน

ผู้รับเหมารายย่อย
REPORT
ปั จ จุ บั น การลงทุ น
ภาคก่อสร้างของไทย
มีมูลค่าสูงมากกว่าปี
ละ 1,000,000 ล้าน
บาท และมีผู้รับเหมา
ก่ อ สร้ า งที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ไทยมากกว่า 80,000 ราย โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางและย่อมหรือ SMEs และมีการ
จ้างงานประมาณ 2.4 ล้านคน โดยไม่
รวมภาคการผลิ ต และการขนส่ ง ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งในจำ�นวนนี้มีผู้รับเหมา
ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ประมาณ 165 ราย
ที่เหลือเป็น SMEs ซึ่งในขณะที่มูลค่า
ตลาดของอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งได้
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่ศักยภาพของผู้รับ
เหมาไทยกลับไม่ได้มีการพัฒนาหรือ
ยกระดับมากนัก ทั้งๆ ที่การก่อสร้าง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นถือเป็น
ดัชนีบ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ

ผูร้ บ
ั เหมาทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการจะปรับเปลีย
่ น
สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้มาก
ขึ้น
     โดยภาพรวมแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีระดับ
การศึกษาและมีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
หรือเป็นผู้รับเหมาที่มีขนาดธุรกิจหรือลักษณะการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น ย่ อ มมี ป ั ญ หาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มี
ความต้องการแนวทางการพัฒนาธุรกิจรับเหมาที่
แตกต่างกัน
     อาจกล่าวได้ว่า ภายใต้ความหลากหลายของ
การเป็นผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โดยในทีน่ ขี้ อกล่าวเฉพาะ
เจาะจงที่ผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงานที่แตกต่างกันไป ดังจะ
เห็นได้ว่าผู้รับเหมาที่มีพัฒนาการจะสามารถปรับ
เปลี่ยนและสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้มากขึ้น
เพราะสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นได้เป็นอย่างดี
หลักการ 5M
พืน
้ ฐานดีๆ ทีผ
่ รู้ บ
ั เหมารายย่อยต้องมี
สิ่งที่จะท�ำให้ผู้รับเหมาสามารถด�ำเนินการ
จัดการงานก่อสร้างได้ดี ประกอบด้วยทรัพยากร                 
พื้นฐาน 5 M ได้แก่
1. Man ผู้รับเหมาต้องบุคลากรมีปริมาณเพียงพอ
เหมาะสมกั บ งาน และต้ อ งเป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่องาน
เพราะบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพย่อมส่งผลให้การด�ำเนิน
งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
2. Material ผู้รับเหมาต้องวางแผนการใช้วัสดุ
ก่อสร้าง และควบคุมการใช้วสั ดุกอ่ สร้างให้เหมาะสม
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กั บ ความก้ า วหน้ า ของงาน อี ก ทั้ ง ต้ อ งสามารถ
บริหารความเสีย่ งจากการปรับขึน้ ราคาวัสดุกอ่ สร้าง
และวัสดุขาดแคลน
3. Money ว่าด้วยเรื่องเงินทุนของผู้รับเหมา ทั้งใน
ส่วนของทุนของผู้รับเหมาเงินงวดจากการท�ำงาน
และเงินกู้ยืมต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในธุรกิจ             
รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปการจ่ายเงินตามงวด
ในสัญญา เจ้าของงานจะจ่ายน้อยกว่ามูลค่าที่ผู้รับ
เหมาลงทุนไปในแต่ละงวดงาน เพื่อลดความเสี่ยง
จากการทิง้ งาน หากผูร้ บั เหมาไม่มที นุ เพียงพอ อาจ
เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน จาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ ซึ่งธนาคารหรือ
สถาบันการเงินจะก�ำหนดเงื่อนไขและรูปแบบของ
สินเชือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะและข้อก�ำหนดของ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
4. Machine หมายถึงเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีน่ ำ� มาใช้ในงานก่อสร้าง
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลา
การท�ำงานที่จ�ำกัด งานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือ
เพือ่ ประหยัดต้นทุน รวมถึงภาพพจน์ความน่าเชือ่ ถือ
ของผู้รับเหมาในทัศนะของเจ้าของงานด้วย ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นทีผ่ รู้ บั เหมาต้องจัดหาเครือ่ งจักรที่
เหมาะสมกับงาน ตลอดจนคัดเลือกผูค้ วบคุมงาน ที่
มี ค วามช� ำ นาญเฉพาะมี ก ารบ� ำ รุ ง รั ก ษาอย่ า ง
สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยึดถือหลักความ
ปลอดภัยเป็นส�ำคัญด้วย
5. Management  การบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างในทุกขั้นตอน ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องรับผิด
ชอบในการวางแผนงาน และก�ำกับดูแลให้สามารถ
ด�ำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

special Report

ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เจ้าของโครงการ
ได้รบั ผลงานการก่อสร้างตรงตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ
อย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่
ก�ำหนด แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้

ธุรกิจให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
     การสร้างจุดแข็งของตนให้แข็งแกร่ง แล้วขยาย
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
ลูกค้าเป็นการเพิ่มจุดแข็งให้มากขึ้น เช่น ผู้รับเหมา
อาจจะต้ อ งสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ
กิจการรับเหมาก่อสร้าง การจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างยุคใหม่
เป็นต้น ซึ่งอาจรวมไปถึงการร่วมลงทุนกับกลุ่ม
ต้องปรับตัวและรับมืออย่างไร ?
ก่อสร้างอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถเข้าประกวด
     นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของ ราคาในโครงการใหญ่ได้ เช่น โครงการสร้างถนน
ผู้รับเหมา โดยเฉพาะผู้รับเหมารายย่อยให้สามารถ หรือทางรถไฟ เป็นต้น
ด�ำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง ภายใต้สภาพแวดล้อม       นอกจากนี้ ผู้รับเหมายุคใหม่ควรจะมีความ
ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งรุ น แรง และ ช�ำนาญงานในการก่อสร้าง ที่สามารถรองรับงาน
ท่ามกลางการเปลีย่ นผ่านของโลกธุรกิจในยุคทีต่ อ้ ง โครงการต่างๆ ของภาครัฐได้ เช่น ก่อสร้าง/ซ่อม
พึง่ พาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ บ�ำรุงถนนและสะพานข้ามทาง เป็นต้น เพราะ
เป็ น อาวุ ธ ที่ ผู ้ รั บ เหมารายย่ อ ย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง               นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับงานแล้ว
ผูร้ บั เหมารายใหญ่กย็ งั ต้องปรับตัว เรียนรูเ้ ทคโนโลยี ยั ง อาจสามารถประยุ ก ต์ วิ ธี ก ่ อ สร้ า งเพิ่ ม ความ
สมัยใหม่ด้วยเช่นกัน
ช�ำนาญให้มากขึ้นด้วย อีกทั้งยุคนี้เป็นยุคของการ
      สงิ่ ทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างยุคใหม่นตี้ อ้ งเตรียมความ บริหาร Process ผู้รับเหมาจึงต้องด�ำเนินการโดย
และรับมือได้อย่างเท่าทัน ก็คือ การเรียนรู้เรื่อง มุ่งลดขั้นตอนการท�ำงาน หาวิธีเพิ่มก�ำไรจากส่วนนี้
นวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาการ เช่น ต้นทุนเท่าเดิม แต่ใช้เวลาน้อยลง ใช้เวลาเท่าเดิม
ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าจ้าง แต่สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น ขณะเดียวกันก็
แรงงาน ถ่ายทอดความรู้แก่แรงงานและพัฒนา ควรต้องให้ความส�ำคัญกับบุคลากรให้มากขึ้น เห็น
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คุณค่าในตัวบุคลากรให้มากขึน้ ยอมจ้างคนเก่งด้วย
ราคาแพง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้ความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน
ทั้งหมดนี้ เป็นการสะท้อนภาพผู้รับเหมา
ก่อสร้างในประเทศได้ค่อนข้างชัดเจน และเชื่อว่า
แนวทางการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้รับเหมารายย่อย เพราะ
หากผู้รับเหมามีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้อย่าง
แท้ จ ริ ง ย่ อ มท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า งของ              
ผู้รับเหมารายย่อยไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป และ
เชือ่ ว่า หลายต่อหลายบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างจะสามารถปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อโลก
ธุรกิจที่ก�ำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้อย่างเข้มแข็ง
     อ้างอิง
https://bit.ly/2wtsAQF
https://bit.ly/2MDwRMm
https://bit.ly/2MFkBuMhttps://bit.
ly/2POIU7p
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focus

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

ปั้นอู่ตะเภา
เป็นมหานครแห่งการบิน
foc us

หลั ง จากที่ รั ฐ บาล
ได้ ป ระกาศส่ ง เสริ ม
การลงทุ น ใน EEC
ห รื อ โ ค ร ง ก า ร
ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ ต ่ อ ยอด
ความสำ�เร็ จ มาจาก Eastern
Seaboard เพื่ อ ต่ อ ยอดด้ า น
ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ด้านการแข่งขัน ด้วยการประกาศพืน
้ ที่
ส่งเสริมการลงทุนครอบคลุม 3 จังหวัด
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึง่
หนึ่งในโครงการที่ภาครัฐอนุญาตให้
เอกชนเข้าร่วมทุนในการพัฒนาและมี
ผูใ้ ห้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก นัน
่ คือ
“ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา” โดย
รัฐบาลมีโครงการทีจ
่ ะพัฒนาพืน
้ ทีโ่ ดย
รอบสนามบิน สู่การเป็นมหานครแห่ง
การบิน

ความเข้าใจของหลายท่านคิดว่าสนามบินอู่ตะเภา
เป็นพื้นที่ EEC ทั้งหมด แต่ความจริงแล้วเพียงบาง
ส่วนเท่านั้นที่เป็น EEC ซึ่งในสนามบินอู่ตะเภาแต่
เดิมมีขนาด 17600 ไร่ ได้ถกู แบ่งออกด้วยรันเวย์เดิม
ในแนวเหนือใต้ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน แบ่ง
เป็นส่วนละประมาณ 8000 ไร่ รัฐบาลมองว่าใน
อนาคตสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิจะมีการ
ใช้งานเต็มอัตราและหนาแน่นจนไม่สามารถรองรับ
ผูโ้ ดยสารได้ จึงเกิดไอเดียว่าต้องสร้างรันเวย์ใหม่ขนึ้
อีกแห่ง ซึง่ จะอยูใ่ นทางด้านตะวันออกของสนามบิน
ห่างจากอาคารผูโ้ ดยสารหลังที่ 2 ประมาณ 1.5 กม.
เพือ่ แยกอย่างชัดเจนระหว่างการใช้งานของกองทัพ
และการพาณิชย์ ดังนั้น ในอนาคตจะมีอาคารผู้
โดยสารอีกหลังกัน้ ระหว่างรันเวย์เก่าและรันเวย์ใหม่
“ส�ำหรับในพื้นที่ EEC  ในเบื้องต้นจะมีการ
ขยายโครงการก่อสร้างรองรับการเติบโต ก่อสร้าง 4 กิจกรรม ได้แก่ รันเวย์และอาคาร                         
พลเรือตรี ลือชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สนามบิน ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ศูนย์ซอ่ มอากาศยาน แอร์คาร์โก้
อู่ตะเภาเป็นพื้นที่เพียงไม่กี่เปอร์เช็นต์ของ EEC ใน และศูนย์ฝึกบุคลากรด้านการบิน และจะตามมา
ทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนที่จะพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0
“สนามบินอู่ตะเภาจะเป็นเกตเวย์ที่ใช้ใน
การน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ซึง่ สนามบินอูต่ ะเภาจะ
มีส่วนช่วยในการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับ 10+1 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพระดับสูง อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการ
บิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมการแพทย์                   
อุ ต สาหกรรมไบโอ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล และ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการน�ำ
เข้าหรือส่งออก หรือน�ำเข้ามาประกอบแล้วส่งออก”

อู่ตะเภาประตูสู่การนำ�เข้า-ส่งออก

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อ�ำนวยการ
ท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา กล่าวว่า สนามบิน
อู ่ ต ะเภาจะเป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศใน
อาเซียน หรือ AEC ทั้งในด้านการผลิต การค้า                 
การส่งออก และการขนส่ง ทัง้ ยังอยูก่ งึ่ กลางระหว่าง
กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามหรือกลุ่ม
CLMV ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึง
เป็ น ต� ำ แหน่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ของการลงทุ น ในอาเซี ย น             
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พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา
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ด้วยอีก 2 กิจกรรมที่ต่อเนื่อง คือ Free trade
zone เราจะมีพื้นที่ส�ำหรับธุรกิจการน�ำเข้าสินค้า
หรือส่งเสริมสินค้าที่รัฐบาลให้การส่งเสริมในพื้นที่
EEC แต่จะเกิดขึน้ ในระยะถัดไป นัน่ คืออีกประมาณ
2 ปีข้างหน้า ส่วน Commercial Gateway จะ
เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับเทอร์มินอล อาจจะมี
โรงแรม ศูนย์ประชุม และสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า
ทัง้ นี้ อาคารผูโ้ ดยสารหลังใหม่ทจี่ ะเกิดขึน้ จะ
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ซึ่ง
มากกว่าอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ถึง 10 เท่า สิ่งที่
จะเกิดขึ้นบนรันเวย์ ฝั่งที่ติดกับรันเวย์เก่าที่จะเกิด
ขึน้ ใหม่นนั้ รัฐบาลได้ประกาศว่าพืน้ ที่ 6500 ไร่ จาก
8000 ไร่ เป็นพื้นที่ส่งเสริม EEC ซึ่งจะประกอบไป
ด้วย รันเวย์และอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน ซึ่งปัจจุบันนี้สนามบินอู่ตะเภามีศูนย์
ซ่อมอากาศยานของบริษทั การบินไทยตัง้ อยูแ่ ล้ว แต่
เมื่อมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะทับ
กั บ ศู น ย์ ซ ่ อ มอากาศยานการบิ น ไทยที่ มี อ ยู ่ ใ น
ปัจจุบัน ดังนั้น จึงจะต้องท�ำการย้ายศูนย์ซ่อม
อากาศยานเพือ่ ก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสาร และจะเกิด
การก่อสร้างแอร์คาร์โก้ทจี่ ะเป็นคลังสินค้าและลาน
จอดส�ำหรับเครื่องบินที่ขนส่งสินค้า
ขณะทีก่ ารสร้าง Aviation Training Center หรือศูนย์ฝกึ บุคลากรด้านการบิน สร้างขึน้ เพือ่
ตอบสนองความเติบโตของการบินและการซ่อม
อากาศยาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานซึ่งจะมี
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พื้นที่ประมาณ 570 ไร่ จะเป็นโครงการโรงซ่อม
เครือ่ งบินขนาดใหญ่ ซึง่ ตอนนีศ้ นู ย์ซอ่ มอากาศยาน
การบินไทยได้จบั มือร่วมกับแอร์บสั แล้วในการทีจ่ ะ
เปิดโรงซ่อมเครือ่ งบินขนาดใหญ่ทสี่ นามบินอูต่ ะเภา
ซึ่งสามารถซ่อมเครื่องบินได้พร้อมกัน 8 ล�ำ  และนี่
คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 6500 ไร่ ด้านตะวันออก
ของรันเวย์ในปัจจุบัน”
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ความคืบหน้าของสนามบินอู่ตะเภา

ส�ำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามบิน
อู่ตะเภาในพื้นที่ EEC พลเรือตรี ลือชัย กล่าวว่า
ขณะนีท้ างตะวันออกของรันเวย์เดิมยังไม่มอี ะไรเกิดขึน้
ยังคงเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ยังคงเป็นโครงการทั้งสิ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือ กองทัพเรือได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้ด�ำเนินการในขั้นต้นเพื่อให้เกิด EEC
ในสนามบินอู่ตะเภา สิ่งที่ก�ำลังด�ำเนินการคือจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาส�ำรวจและออกแบบพื้นที่ทั้งหมด
ของสนามบินอู่ตะเภา ส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการในอนาคต เพือ่ ดูความเหมาะสมและความ
ต้องการว่าควรจะ เล็กหรือใหญ่ ท�ำแบบใด ใช้ระยะ
เวลาในการก่อสร้างกีป่ ี เพือ่ ส�ำรวจและส่งงานให้แก่
กองทัพเรือ
“หลังจากผ่านขั้นตอนของการส�ำรวจแล้ว
กองทัพเรือจะจ้างอีกหลายบริษทั มาออกแบบแต่ละ
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นศูนย์ซอ่ มอากาศยาน ศูนย์ฝกึ
บุคลากรทางการบิน ออกแบบรันเวย์ แอร์คาร์โก้
ออกแบบอาคารผูโ้ ดยสารเฟสที่ 1ให้สามารถจุผโู้ ดยสาร
ได้ 30 ล้านคนต่อปี สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืองานที่กองทัพ
เรือจะท�ำการว่าจ้างบริษัทส�ำรวจและให้ค�ำแนะน�ำ
ออกแบบนั้น ซึ่งได้ลงนามกับ AECOM บริษัทยักษ์
ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 ใช้เวลา
ในการท�ำงาน 1 ปี ดังนั้น งานส�ำรวจและออกแบบ
จะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2561
ในขณะเดียวกัน AECOM จะมีงานทั้งหมด
7 งวด ในการส่งงานประมาณ 3 งวดจะได้ตัวร่าง

คร่าว ๆ หลังจากนั้นจะน�ำตัวร่างคร่าว ๆ ไปจ้าง
ออกแบบแอร์คาร์โก้ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ และจะจ้าง
อีก 3 บริษทั จัดท�ำพิมพ์เขียว งานเขียนพิมพ์เขียวทัง้
สามงานนีจ้ ะเสร็จสิน้ ประมาณสิน้ ปี 61 หลังจากนัน้
จะเกิดการร่วมทุนด้วยเงินก้อนโตมูลค่า 1 แสนล้าน
บาท ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีศักยภาพในเรื่องของการเงิน
ที่ จ ะใช้ ภ ายในครั้ ง เดี ย วในปริ ม าณมากขนาดนี้
เพราะนอกจากส่งเสริมตรงนีแ้ ล้วยังส่งเสริมพืน้ ทีท่ งั้
3 จังหวัด ดังนัน้ จึงต้องใช้เม็ดเงินทีม่ ลู ค่าสูงมาก แค่
สร้างรันเวย์และเทอมินอลก็ใช้งบประมาณก้อนโต
แล้ว ฉะนั้น หากเกิดการร่วมทุนในกิจกรรมบาง
กิจกรรมจึงจะเป็นไปได้”

ให้ทกุ อย่างสอดคล้องกัน แต่สงิ่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ ก่อน
คือศูนย์ซ่อมอากาศยาน และเราต้องย้ายศูนย์ซ่อม
ของการบินไทยออกไปจึงจะสร้างอาคารผู้โดยสาร
ได้ เพราะต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของอาคารผูโ้ ดยสารจะทับที่
ตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานการบินไทย ดังนั้น งานแรก
ที่ต้องเกิดขึ้น คือ MRO หรือศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ไม่อย่างนัน้ จะไม่สามารถสร้างอาคารผูโ้ ดยสารแห่ง
ใหม่ได้ และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เต็ม
ศักยภาพน่าจะประมาณปี 2566 ซึ่งน่าจะรองรับ                
ผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น โดยเฟสแรกรัฐบาลมองว่า 30
ล้านคนต่อปี”

ศูนย์ซ่อมอากาศยานต้องเกิดก่อน

พลเรือตรี ลือชัย กล่าวว่า โครงการนีอ้ นุญาต
ให้เอกชนเข้าร่วมทุนในการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern 
Airport  City) เป็นโครงการที่เปิดให้เอกชนเข้า
ร่ ว มลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาสนามบิ น และกิ จ กรรม                 
ต่อเนื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย การก่อสร้างความ
พร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารและบ� ำ รุ ง รั ก ษา อาคาร                    
ผู้โดยสารหลังที่ 3 (Terminal 3) และศูนย์ธุรกิจ
การค้า (Commercial Gateway) ธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Air  Cargo)
ระยะที่ 2 ธุรกิจซ่อมเครื่องบิน (Maintenance 
Repair and Overhaul, MRO) ระยะที่ 2 ศูนย์
ฝึกอบรมบุคลากรการบินระยะที่ 2 และกลุ่มธุรกิจ

ขณะทีก่ ารลงเสาเข็มเมืองการบินนัน้ พลเรือตรี
ลือชัย กล่าวว่า รัฐบาลมีไทม์ไลน์ไว้ว่าให้ทุกอย่าง
แล้วเสร็จพร้อม ๆ กันในประมาณปี 2566 ซึ่งรถไฟ
ความเร็วสูงจะแล้วเสร็จในปี 2566 ส่วนสนามบิน  
อูต่ ะเภาในพืน้ ที่ EEC จะแล้วเสร็จประมาณปี 2565
โดยขณะนี้นักลงทุนสนใจอยากลงทุนเป็นจ�ำนวน
มาก แต่บทสรุปของการร่วมลงทุนต้องดูที่ความ
เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม แต่ละโครงการ
“การสร้างรันเวย์ใช้เวลาประมาณ 3 ปี นับ
ตัง้ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป โครงการแอร์คาร์โก้จะเกิด
ขึ้นระหว่างปี 2562-2563 และจะแล้วเสร็จในปี
2566 ในขณะที่รถไฟความเร็วสูงจะแล้วเสร็จในปี
2566 เพือ่ จะเชือ่ มกับอาคารผูโ้ ดยสารแห่งใหม่ เพือ่
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อุตสาหกรรมอากาศยาน (Free Trade Zone)
“ขณะนี้ มี นัก ลงทุ น หลากหลายชาติสนใจ
อยากลงทุน แต่ความจริงแล้วใครจะได้ร่วมทุนเป็น
อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เข้ามาศึกษาโครงการมีหลาย
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ น�ำเงินมาให้กู้เพื่อ
ลงทุนก่อสร้าง และอีกประเภทมาลงทุนร่วมด้วย
การน� ำ งบประมาณมาด้ ว ย ทรัพยากรคน และ
บริหารจัดการได้ด้วย ดังนั้น บทสรุปต้องดูที่ความ
เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม แต่ละโครงการ อย่าง
เช่น ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านการบิน เราจะฝึกช่าง
เครื่องยนต์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน ต้องรู้เป้าหมายว่า
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เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพือ่ รองรับการขยายตัวของพืน้ ที่ EEC และเชือ่ มโยง
การขนส่งผู้โดยสารกับสนามบินดอนเมือง และ
สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็น Aviation Hub ที่
ส�ำคัญในภูมิภาค ดังนั้น รัฐบาลได้วางแผนนโยบาย
ในการเชื่อมการเดินทางของทั้ง 3 สนามบินให้               
ไร้รอยต่อ โดยจะสร้างรถไฟความเร็วสูง พัฒนา
เชื่อม 3 สนามบินให้ไร้รอยต่อ
รถไฟรางเดี่ยวให้เป็นรถไฟรางคู่ เพื่อที่จะอ�ำนวย
พลเรือตรี ลือชัย กล่าวเพิม่ เติมว่า รัฐบาลมุง่ ความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงนักลงทุน และ
ผลักดันให้สนามบินอูต่ ะเภาเป็นสนามบินนานาชาติ เป็นส่วนเข้าไปช่วยส่งเสริมพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
หลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทยและธุรกิจต่อเนื่อง ภาคตะวันออก หรือ EEC

จะซ่อมเครื่องยนต์อะไร แบรนด์อะไร การร่วมทุน
คือต้องให้บริษทั ผูร้ ว่ มทุนอบรมและเทรนให้คนของ
เราด้วย ต้นทุนคือน�ำอุปกรณ์เข้ามาด้วย สอนคน
ของเราแล้วสักระยะหนึ่งก็ถอดออกไป บางราย
ปล่อยแค่เงินกู้ราคาถูก บางรายสนับสนุนแค่ของ นี่
คือในส่วนของการร่วมทุน”
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“รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะเชื่ อ มสนามบิ น อู ่
ตะเภา สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
ให้ไร้รอยต่อด้วยรถไฟความเร็วสูง โดยปัจจุบันนี้มี
ร ถ ไ ฟ ใ ห ้ บ ริ ก า ร จ า ก สุ ว ร ร ณ ภู มิ เ ข ้ า สู ่
กรุงเทพมหานคร และมีรถไฟรางเดีย่ วให้บริการจาก
มักกะสันมาถึงสัตหีบอยู่แล้ว แต่รัฐบาลจะส่งเสริม
ด้วยการพัฒนารถไฟรางเดี่ยวให้เป็นรถไฟรางคู่
ตั้งแต่กรุงเทพฯ มาจนถึงท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือ
มาบตาพุด ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังส่งเสริมให้มี
รถไฟความเร็วสูงสายภาคตะวันออก ซึง่ จะไปสิน้ สุด
ที่ระยอง โดยวิ่งขนานกับรถไฟรางคู่ โดยรถไฟเหล่านี้
สนามบิน

สนามบินนานาชาติ 3 แหง
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ทาอากาศยานดอนเมือง
- ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา

จะมีสถานีหนึ่งเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภา และขณะ
เดียวกันที่กรุงเทพฯ จะมีรถไฟอีกสายหนึ่งที่วิ่งจาก
สนามบินสุวรรณภูมไิ ปยังสนามบินดอนเมือง ดังนัน้
ใน 5 ปี จ ะมี ร ถไฟความเร็ ว สู ง วิ่ ง จากสนามบิ น
ดอนเมืองมาสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้าสู่สนาม
บินอู่ตะเภา และบางส่วนวิ่งแยกไปยังระยอง และ
มีบางส่วนเข้าไปส่งเสริม EEC”
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนา
พื้นที่โดยรอบสนามบิน สู่การเป็นมหานครแห่ง
การบิน เป็นเมืองใหม่ที่มีท่าอากาศยานนานาชาติ             
อู่ตะเภาเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ เพื่อขานรับนโยบาย
ทาเรืออุตสาหกรรม

ทาเรือน้ำลึกหลัก 3 แหง
- ทาเรือแหลมฉบัง
- ทาเรือมาบตาพุด
- ทาเรือพาณิชยสัตหีบ

Chachoensao
Chon Buri

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ  
EEC โดยมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพการรองรับ
ปริมาณผูโ้ ดยสารและการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย
รันเวย์และอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน แอร์คาร์โก้ ศูนย์ฝกึ บุคลากรด้านการบิน
ศู น ย์ ธุ ร กิ จ การค้ า และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
อากาศยาน (Free Trade Zone) ในอนาคตหาก
จ�ำนวนโดยสารทีม่ าใช้สนามบินอูต่ ะเภามากถึงปีละ
15-20 ล้านคน ในอนาคตก็อาจจะขยายไปเป็น
มหานครการบิน

สถานีรถไฟความเร็วสูง

สถานีรถไฟความเร็วสูง 9 สถานี
- สถานีดอนเมือง
- สถานีบางซื่อ
- สถานีมักกะสัน
- สถานีสุวรรณภูมิ
- สถานีฉะเชิงเทรา
- สถานีชลบุรี
- สถานีศรีราชา
- สถานีพัทยา
- สถานีอูตะเภา

U-Tapao
Sriracha

Pattaya

Laem Chabang Port
Suwanabhumi
Don Muang

Makkason

BangSue
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แผนการลงทุน

ด้านโครงสร ้างพืน
้ ฐานของ
กระทรวงคมนาคม
ในระยะ 5 ปข ้างหน ้า
r ep ort

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อ
หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล การคมนาคม
ขนส่งจึงถูกตั้งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น
กระทรวงคมนาคมจึ ง ได้ มี ก ารจั ด ทำ�แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
คมนาคมระยะ 20 ปี เพื่อกำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินงานให้ดำ�เนิน
งานไปสู่การเป็นประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โอกาสนี้นิตยสาร Contractors’ Times ได้เก็บประเด็นที่น่าสนใจจากการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ในระยะ 5 ปีข้าง
หน้า” โดยมีคุณอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

ธุรกิจก่อสร้างเติบโตควบคู่โครงการ
ภาครัฐ
คุ ณ อั ม พร ชาตบุ ษ ยมาส ผู ้ ช ่ ว ยปลั ด
กระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงแผนการลงทุนด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานของกระทรวงคมนาคม ซึง่ รวมถึง
แผนส�ำหรับการก่อสร้างอาคารและการยกระดับ
เครื อ ข่ า ยการคมนาคมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของประเทศในอีก 5 ปีขา้ งหน้า โดยมีวงเงิน
ลงทุนรวม 2.31 ล้านล้านบาท จาก 20% ของ GDP 

ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรม
ก่ อ สร้ า งไทย และส่ ง ผลให้ เ กิ ด การจ้ า งงานใน
ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
“ในอนาคตการเจริญเติบโตของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจะควบคู่ไปกับธุรกิจ
ก่อสร้างอย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะมุ่ง
เน้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคม
ขนส่งให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในยุค
ปัจจุบนั และในอนาคต ซึง่ ในอนาคตอันใกล้นเี้ ราจะ

คุณอัมพร ชาตบุษยมาส
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

มีเทคโนโลยีดา้ นการขนส่งจ�ำนวนมาก ยิง่ ถ้าติดตาม
ข่าวต่างประเทศจะเห็นเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำอย่าง
มากมาย ส� ำ หรั บ ประเทศไทยเองมี แ นวโน้ ม ว่ า
ต้องการพัฒนาแบบนั้นเช่นกัน
อีกส่วนหนึ่งคือกระทรวงคมนาคมจะพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งในการรองรับ
พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งในเรื่องของการลงทุนทุกมิติ เช่น การลงทุน
ในภาคเกษตรท่ อ งเที่ ย ว การลงทุ น ทางด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการคมนาคมขนส่งที่
รวดเร็วและเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่
นอกจากนี้ การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็ น เป้ า หมายหลั ก ของการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชน
กว่า 69 ล้านคน จะต้องได้รับความสะดวกสบายใน
การเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต
ดังนั้น การลงทุนด้านการก่อสร้างในด้าน
คมนาคมขนส่งจ�ำเป็นจะต้องการการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทันตามก�ำหนดเวลา และมีความปลอดภัยสูง
ทั้งขณะก่อสร้างและขณะใช้งานด้วย เพราะฉะนั้น
ทั้งสองส่วนจึงต้องเกาะกันไปแยกออกจากกันไม่ได้”
เ ป ิ ด แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคมระยะ 20 ปี
คุณอัมพร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่
มีเป้าหมายแล้วนั้น กระทรวงคมนาคมได้วางแผน
ยุทธศาสตร์รองรับขั้นตอนการด�ำเนินงานจึงได้มี
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมระยะ
20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งแผน                   
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ดังกล่าวจะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่ง
คลอดไปเมื่อเร็วๆ นี้
“ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาติกระทรวง
คมนาคมในระยะ 20 ปี ได้มุ่งเน้น 3 เรื่อง คือ
1. การขนส่ ง ที่ ป ลอดภั ย เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อม จะต้องเป็นในทุกมิตขิ องการขนส่ง โดยมุง่
เน้ น ให้ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งพื้ น ฐานคมนาคมที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และส่งเสริมการคมนาคมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การสนับสนุน
คมนาคมที่ เราจะให้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งยนต์ อ นาคต
อย่างยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และในส่วนของการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย อันนี้คือ
ประเด็นแรกที่คมนาคมจะมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปใน
อนาคต
เสนทางรถไฟทางคู
และรถไฟความเร็วสูง
เสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงชวงที่2
เสนทางรถไฟทางคู

2. การขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การคมนาคมเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่ อ งของเกษตร ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนทั้งหลายจ�ำเป็นจะ
ต้องอาศัยการคมนาคมทีส่ ะดวกและรวดเร็ว เพราะ
ฉะนั้ น เป้ า หมายที่ ส องหรื อ ประเด็ น หลั ก ในการ
พัฒนาคมนาคม 20 ปีของกระทรวงคมนาคมก็คือ
จะมุ่งเน้นเรื่องของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่จะ
ตอบสนองการเชื่ อ มโยงเข้ า สู ่ ฐ านการผลิ ต ของ
ประเทศ เข้าสูแ่ หล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
รวมถึงประตูสู่การค้าต่าง ๆ ด้วย เช่น ทางด้าน
ชายแดน เพือ่ ให้เชือ่ มต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ เพื่อการคมคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว การลงทุนของนักลงทุนด้วยเช่นกัน
ถ้าแหล่งไหนที่มีการลงทุนมาก มีอิมแพคสูง การ
คมนาคมจะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ขณะทีก่ ารขนส่ง
ในภูมิภาคเราจะเน้นการขนส่งหลากหลายรูปแบบ
เช่น ขณะนี้การจราจรค่อนข้างติดขัด เพราะฉะนั้น
การขนส่งหลากหลายรูปแบบจึงจ�ำเป็นต้องเข้ามา
สนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชน ถ้าเดินทางไปต่าง
ประเทศจะเห็นว่ามีการเน้นการเดินทางหลากหลาย
รูปแบบมาก รถต่อเรือ เรือต่อเครื่องบิน กระทรวง
คมนาคมจะเน้นในลักษณะนีเ้ ช่นกัน และในอนาคต
Connectivity ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
3. การเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม (Inclusive Transport) จะเป็นการ
ยกระดั บ การขนส่ ง ให้ ส ามารถรองรั บ ผู ้ ใช้ แ ละ
ประชาชนได้ทวั่ ถึงทุกกลุม่ และให้ประชาชนทุกกลุม่
เข้าถึงการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการสร้าง
ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
ชีแ้ นะ ชีน้ ำ� ในเรือ่ งของการสร้างคมนาคมโครงสร้าง
พื้นฐาน
ทั้งนี้ ในเรื่องของอนาคตจะเน้นส่งเสริมการ
ขนส่งทางรางและทางน�้ำให้เป็นรูปแบบการขนส่ง
หลัก โดยมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุน
(Feeder) และทางเลือกในการขนส่งที่ถึงจุดหมาย
(Door to Door) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเชือ่ ม
โยงระบบคมนาคมในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ภายใน
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ประเทศและระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองหลักและภูมิภาค รวมทั้งลดปัญหาคอขวด”
มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน
คุ ณ อั ม พร เปิ ด เผยถึ ง แผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงคมนาคมระยะ 20 ปี ว่าได้มีการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” ซึ่งมีการวาง
เป้ า ประสงค์ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนด้ า นการขนส่ ง และการเดิ น ทาง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในระยะ 20 ปี
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 5 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน”
“แผนที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า
ระหว่ า งเมื อ ง เป็ น การลงทุ น ระหว่ า งอุ ป กรณ์
โครงสร้างพื้นฐาน เน้นการสร้างรถไฟ การสร้าง
รถไฟทางคู่ ซึ่งจะเป็นเรื่องของรถไฟสองรางใน
กทม. ขยายขอบข่ายไปตามชานเมือง จากทางรถไฟ
ชานเมืองก็จะขยายออกไป ซึ่งจะต้องมีการ Connectivity กัน เชือ่ มต่อกันอย่างสมบูรณ์จาก กทม.
ไปภูมภิ าค และจากภูมภิ าคไป กทม. ขนเข้าขนออก
อย่างเชื่อมต่อกัน
แผนที่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง
สาธารณะเพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม. ใน
ส่วนตรงนีจ้ ะมีการซือ้ รถไฟฟ้าประจ�ำทางทีใ่ ช้ NGV
และเรือ่ งของการก่อสร้างถนนและสะพานใน กทม.
ให้มีความสะดวกสบายและแก้ไขปัญหาจราจรให้
มากขึ้น รวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย
แผนที่ 3 คือ แผนงานการเพิ่มขีดความ
สามารถเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�ำคัญของ
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย
จะมีการยกระดับการเข้าถึงในมิติอื่นๆ ที่ต้องการ
ให้ ก ารคมนาคมเข้ า ถึ ง เช่ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
อุตสาหกรรม พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว เราจะเห็นการก่อสร้าง
ทางถนนให้เชื่อมโยงในส่วนภูมิภาคอื่นๆ ด้วย และ
อีกส่วนหนึ่ง คือ จะมีการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองหลักและฐานการผลิตต่างๆ เชื่อมโยง

special Report

ประตูการค้าระหว่างประเทศด้วย และพัฒนาสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน และ
องค์ ป ระกอบต่ อ เนื่ อ งให้ เ กิด การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ
แผนที่ 4 แผนงานพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งทางน�้ำ เนื่องจากการเดินทางทางน�้ำนับว่า
เป็นการเดินทางที่ส�ำคัญ เช่น การขนส่งสินค้าทาง
น�ำ 
้ เป็นหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทาง
น�ำ้ ถือว่าเป็นคมนาคมทีส่ ำ� คัญของประเทศด้วยเช่น
กัน ทุกวันนีม้ คี นโดยสารทางเรืออยูไ่ ม่นอ้ ย รถติดใช้
บริการทางเรือ ซึง่ กระทรวงคมนาคมจะมีการพัฒนา
สิ่งเหล่านี้ในแผนงานที่ 4 ซึ่งเป็นการพัฒนาท่าเรือ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งทางน�้ำให้
มากขึน้ จะมีทงั้ ภายในประเทศและเชือ่ มต่อระหว่าง
ประเทศของการขนส่งทางน�้ำด้วย
แผนงานที่ 5 คือ แผนงานการเคลื่อนขีด
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารการขนส่ ง ทาง
อากาศ จะมีการพัฒนาความสามารถท่าอากาศยาน
ทั้ ง หมด สนามบิ น ภายในภู มิ ภ าค 28 แห่ ง และ                     
International Airport หรือสนามบินระหว่าง
ประเทศ 6 แห่ง
จาก 5 แผนงานที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะเห็น
ว่าการพัฒนาให้เกิดการขนส่งที่ยั่งยืน โดยสร้าง
ระบบขนส่งให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เน้น 3 เรื่อง คือ Green and Safe การขนส่งที่
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม Transport
Efficiency ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และ
Inclusive ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานด้านการคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ทั้ง 3
เรื่องนี้ เราจะมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อน”
คลอดแผนพั ฒ นาคมนาคมดิ จิ ทั ล
2021
นอกจากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมแล้ว คุณอัมพรยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาแผนอีกฉบับขึ้น
มา ที่เรียกว่า “แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021”
แผนนี้ เ ป็ น ตั ว ก� ำ หนดดิ จิ ทั ล เข้ า กั บ การพั ฒ นา

โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพของกระทรวง
คมนาคม ซึ่งแผนฉบับนี้มีเป้าหมาย คือ การน�ำ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาผนวกกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ
“แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 มีการ
ด�ำเนินการ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 พัฒนาระบบขนส่งด้วยดิจิทัลให้
เป็นแบบดิจิไทซ์ คือ ทุกหมวดต้องเป็นระบบดิจิทัล
น�ำดิจิทัลไปใช้ในทุกมิติ ในทุกการพัฒนา
ระยะที่ 2 สร้างให้เป็นระบบ Connectivity ในส่วนของการดิจิไทซ์แล้ว อาจจะต่างคนต่าง
ท�ำ แต่ระยะที่ 2 เราจะท�ำให้ทงั้ หมดเชือ่ มโยงหากัน
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนและให้เกิดการคมนาคมขนส่ง
ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์
ระยะที่ 3 สร้างให้เป็นระบบอัตโนมัติ ระบบ
นี้มีความส�ำคัญเพราะจะเป็นเป้าหมายหลัก และ
เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่กระทรวงคมนาคมมุ่งไปถึง
ค� ำ ว่ า ระบบอั ต โนมั ติ ซึ่ ง เกิ ด จากการเอาระบบ
เซนเซอร์เข้ามาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น บัตรแมงมุม
เมื่อมีการแตะบัตรใช้งานแล้วเราจะสามารถเก็บ
Record ของประชาชนที่ เ ดิ น ทางโดยใช้ บั ต ร
แมงมุมได้ แล้วสามารถน�ำระบบตรงนี้เก็บเป็น
Record ทุกวันก็จะท�ำให้กระทรวงสามารถน�ำมา
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางได้ ซึ่งเป็น
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ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
คมนาคมขนส่ ง ให้ ร องรั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ ระบบ GPS เป็น 1
ในระบบเซนเซอร์ที่ในภาคคมนาคมจะสามารถเอา
มาใช้ในการวิเคราะห์จะสามารถน�ำมาใช้ในการ
วิเคราะห์การท�ำทุกอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
มากขึ้ น ติ ด ตามการเดิ น ทางของประชาชนให้
ปลอดภัยได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเป้าหมายของ
ระบบอัตโนมัติ คือ เน้นเรือ่ งของการให้เกิด Smart
Growth, Smart Vehicle, Smart People
เพราะกระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่าง
แน่นอน คือ รถ ถนน และคน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ผลักดันให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อท�ำให้ 3 สิ่งนี้
เข้ามาอยู่ในวงจรของการขนส่งที่รวดเร็ว สะดวก
และปลอดภัย”
และนัน่ ก็เป็นทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมในอนาคตทีจ่ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
ดังนั้น การที่จะท�ำให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ แล้ว
เสร็จอย่างสมบูรณ์และไปตามกรอบที่รัฐบาลวาง
เป้าเอาไว้ เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็น
ตัวขับเคลือ่ นท�ำให้การก่อสร้างของไทยก้าวล�ำ้ น�ำหน้า
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการพลิกโฉมหน้า              
การก่อสร้างของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

‘รถขุด’
ฟันเฟัืองสำ �คัญ
ของงานก่อสราง
p rodu ct

จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลทำ�ให้ธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
แนวโน้มส่วนใหญ่กม
็ าจากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ไม่วา่ จะเป็นแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน
ของประเทศ ด้านการคมนาคมขนส่งทีไ่ ด้มก
ี ารก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร การก่อสร้าง
ถนนและสะพานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นประตูการค้าที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ภาคเอกชนที่
มีการลงทุนตามเส้นทางการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ดังนัน
้ เมือ
่ มีการก่อสร้างเกิดขึน
้ สิง่ ทีจำ
่ �เป็นอย่าง
มากของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง คือ ‘รถขุด’ โอกาสนี้นิตยสาร CONTRACTORS’ TIMES ได้รวบรวมรถขุดทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่จาก 6 แบรนด์ชั้นนำ�มาฝากท่านผู้อ่าน
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บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จ�ำกัด เป็น         
ผู้แทนจ�ำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการของแบรนด์
SUMITOMO ล่ า สุ ด ได้ น� ำ รถขุ ด SUMITOMO                
เจนเนอเรชัน่ 6 มาจ�ำหน่ายในประเทศไทย ประกอบ
ด้วย SH80 – 6B, SH130 – 6, SH210 – 6, SH210F
– 6, SH350LHD – 6, และ SH490LHD – 6 และ

ขนาดรถขุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรถขุด
ขนาด 20 ตัน หรือ รุน่ , SH210F – 6 ซึง่ มีแนวคิดและ
องค์ประกอบหลักในการพัฒนารถขุดเจนเนอเรชั่น
ประกอบด้วยความสุดยอด 6 ประการ ได้แก่ 1. สุดยอด
ความประหยัด 2. สุดยอดพละก�ำลัง 3. สุดยอด
ความสะดวกสบาย 4. สุ ด ยอดความแข็ ง แกร่ ง              
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5. สุดยอดเทคโนโลยี 6. สุดยอดความคุ้มค่า
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ลีดเวย์
เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จ�ำกัด สายตรงลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 091-119-0220 หรือ สายตรงบริการ โทร.
091-119-9219
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DKSH ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการขยายตลาด
เครื่องจักรงานก่อสร้างแบรนด์ JCB  อย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย โดยให้บริการด้านการขาย
ชิ้นส่วนอะไหล่และบริการส�ำหรับเครื่องจักรกลที่
ผลิตโดย JCB  ทุกชนิด รวมถึงในเรื่องบริการหลัง
การขายและการซ่อมบ�ำรุงของ DKSH ทีจ่ ะสามารถ
ให้บริการด้านธุรกิจด้วยคุณภาพระดับโลกแก่ลกู ค้า

ของ JCB ในประเทศไทย
JCB เป็นผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรงานก่อสร้างทีใ่ หญ่
ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก มีโรงงาน 22 แห่ง                
ทั่ ว โลก โดยโรงงาน 11 แห่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นสหราช
อาณาจักร ส่วนโรงงานอื่น ๆ ตั้งอยู่ในประเทศ
อินเดีย จีน บราซิล และอเมริกาเหนือ บริษทั ฯ ผลิต
เครื่องจักรต่าง ๆ มากกว่า 300 ชนิด ได้แก่ รถตัก

Contractors’ | September-October 2018

หน้าขุดหลัง รถขุดตีนตะขาบ รถขุดขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก รถยกแบบแขนกล รถตักล้อยาง และรถ
บดถนน
สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ :                         
คุณปรวรรณ วรกิจกาล, โทร. 02-301-7383 (ฝ่าย
ธุรการ)

product Showcase

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด ตัวแทน
จ�ำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องจักรกล
หนัก ภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
และงานก่อสร้างทั้งในประเทศ และประเทศใกล้
เคียง ด้วยบริการครบวงจรอย่างมืออาชีพ โดยมีศนู ย์
บริการ อิตัลไทย เซ็นเตอร์ เพื่องานขายและให้
บริการหลังการขาย ที่ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งใน
ประเทศไทย และสปป.ลาว

นิตยสารข่าวช่าง Contractors’s Times 
ขอแนะน�ำหนึ่งในเครื่องจักรกลหนักที่บริษัท อิตัล
ไทยอุ ต สาหกรรม จ� ำ กั ด เป็ น ตั ว แทนในการ                      
จัดจ�ำหน่าย นั่นคือ ‘รถขุดวอลโว่ EC200D’ รถขุด
ขนาด 20 ตัน ส�ำหรับกลุม่ งานถนนและงานก่อสร้าง
ทั่วไป ที่ตอบโจทย์งานขุดโดยตรง เช่น งานขุดดิน
หิน ทราย การเคลื่อนย้ายดินหรือหิน งานบุกเบิก
สร้างถนน งานอาคารปรับพืน้ ที่ และสาธารณูปโภค
ทั่วไป จุดเด่นของรุ่นนี้ คือ เป็นรถขุดขนาด 20 ตัน
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ที่มีผลผลิตสูง ทนทาน ตักไว และใช้งานได้คุ้มค่า
ภายใต้มาตรฐาน VOLVO เน้นการประหยัดพลังงาน
และการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนัก
VOLVO โทร: 02-050-0555 หรือ @iticallcenter
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product Showcase

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด น�ำเข้า
และจ� ำ หน่ า ย รถอเนกประสงค์ ข นาดเล็ ก                              
‘บ๊อบแคท’ ได้รับความนิยมมากกว่า 100 ประเทศ
ทั่วโลก มียอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน แม้ว่าจะมี
ขนาดเล็ ก แต่ ท รงพลั ง มี ค วามคล่องตัว ในการ
ท� ำ งานแม้ จ ะอยู ่ ใ นพื้ น ที่ จ� ำ กั ด มี อุ ป กรณ์ เ สริ ม
มากกว่ า 50 ชนิ ด สามารถใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า ง                      

หลากหลายรูปแบบ เช่น งานภูมิสถาปัตย์ งานสวน
รวมไปถึงงานปรับสภาพพื้นดิน
นอกจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบโจทย์ ก ารใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพแล้ว บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม
จ�ำกัด ยังมีบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ มีทีมงาน
ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือลูกค้าอยู่ตลอด
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ตั้งแต่การให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการ
ท�ำงานของลูกค้า อิตัลไทยฯ พร้อมให้บริการอย่าง
เป็นมิตร
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ โทร: 02-0500555 หรือ @iticallcenter

product Showcase

เครื่ อ งจั ก รกลส� ำ หรั บ งานก่ อ สร้ า งของ
Kubota  ซึ่งประกอบด้วยรถขุดขนาดเล็ก รถตัก
แบบล้อยาง และรถตักตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด
มีชื่อเสียงอย่างมากในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น
และประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะรถขุดขนาด
เล็กของ Kubota อาทิ KX Series U Series ซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณสมบัติในการท�ำงานและ
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สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ ทั น สมั ย และสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านผู้แทนจ�ำหน่ายรถ
ท�ำงานในพื้นที่ที่มีจ�ำกัดได้อย่างคล่องตัว โดยรถ ขุดคูโบต้าทัว่ ประเทศ หรือ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์สยาม
เหล่ า นี้ ค รองส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากที่ สุ ด ในโลก คูโบต้า โทร. 02-909-1234
(Off-Highway Research, 2013) นอกจากนี้
ยังมีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
ซึ่งถือว่าเข้มงวดที่สุดในโลก
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product Showcase

‘รถขุดเล็กยันม่าร์’ เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ViO
Series  ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ TNV Direct 
Injection และปัม๊ จ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงควบคุมด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ ว ยให้ ป ระหยั ด น�้ ำ มั น
เครือ่ งยนต์ไม่รอ้ นง่าย สามารถท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง

ได้ทั้งวัน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใน
โหมดเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ช่วยให้สามารถ
เปลี่ยนอุปกรณ์ได้สะดวก ง่าย และทันใจ อีกทั้งยัง
มีระบบตรวจสอบสถานะรถได้ทางอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบ GPS ที่ถูกติดตั้งในรถขุดขนาดเล็กของ
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ยันม่าร์ทุกรุ่น เพื่อการติดตามพิกัดการท�ำงาน และ
ช่วยป้องกันรถสูญหาย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้แทนจ�ำหน่าย
ยันม่าร์ใกล้บ้าน โทร. 02-326-0700-7 หรือ YANMAR CALL CENTER 1638

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

real life
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เส น
้ ทางความสำ �เร็จของ

‘อังสุรส
ั มิ์ อารีกล
ุ ’
r ea l life
ทุกคนย่อมมีเส้นทาง
ที่ นำ�มาสู ่ เ ส้ น ชั ย ซึ่ ง
แต่ ล ะก้ า วที่ ใ ช้ ใ นการ
ข้ามผ่านสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวต
ิ ก็ยอ
่ มแตกต่างกัน
ออกไป หลายคนเมื่อต้องเผชิญปัญหา
แล้วก็ยอมจำ�นนให้กับปัญหาเหล่านั้น
แต่อีกหลายคนเมื่อล้มแล้วลุกขึ้นอย่าง
มีสติเพือ
่ ให้ไปถึงฝัง่ ฝันของความสำ�เร็จ
ที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ ฉะนั้น REAL LIFE ใน
ฉบั บ นี้ จ ะพาไปเจาะลึ ก เรื่ อ งราวสุ ด
EXCLUSIVE ทีไ่ ม่เคยเปิดเผยทีไ่ หนมา
ก่อนของ ‘คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์’

เติ บ โตเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ห ลัง จากใช้ชีวิต ใน
ต่างแดน
คุ ณ อั ง สุ รั ส มิ์ อารี กุ ล นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จบการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 13 จากนั้นไปเรียนต่อที่ต่าง
ประเทศ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
โยธา หรือ Bachelor of Engineering (Civil),
Portland State University, Oregon, USA
หลังจากเรียนจบก็ได้กลับมาศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เติมที่เมืองไทย เช่น Mini  MBA ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และอีกหลาย ๆ หลักสูตร
“ตอนเรียนที่สหรัฐอเมริกาก็ซนตามประสา
เด็กทัว่ ไป ซนกับเพือ่ น ๆ ทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยผมและกลุม่ เพือ่ นจะชอบไป
นัง่ เล่นทีบ่ นั ไดตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประจ�ำ 
และมีสงิ่ หนึง่ ทีภ่ าคภูมใิ จเป็นอย่างมากก็คอื ได้สอน
เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเตะตะกร้อ ซึ่งผมใช้โอกาส
ตอนที่กลับมาเมืองไทยซื้อลูกตะกร้อไปฝากเพื่อน
ชาวต่างชาติทสี่ หรัฐอเมริกา เพราะเห็นว่าชาวต่างชาติ
ชอบเตะ Hacky Sack กัน ซึ่ง Hacky Sack จะ
มีลักษณะเป็นลูกเล็ก ๆ ข้างในใส่ทราย เราก็เลยถือ
โอกาสนี้น�ำกีฬาพื้นบ้านอย่างตะกร้อไปโปรโมท
แล้วก็ตั้งทีมตะกร้อที่ Portland State ซึ่ง
ระหว่างที่ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับปัญหา
หลาย ๆ แต่ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ประสบการณ์ ส� ำ หรั บ                   
การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเปลี่ยนจากเด็กให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ได้”

ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น นำ�มาสู ่ ก าร
พัฒนาตนเอง
ด้วยความที่คุณอังสุรัสมิ์เป็นคนซน ๆ ตั้งแต่
เด็ก ๆ และมีความอยากรู้อยากเห็นในทุก ๆ เรื่อง
จึงท�ำให้เป็นจุดเริ่มต้นหรือบ่อเกิดที่เป็นส่วนส�ำคัญ
ของโครงการก่ อ สร้ า งหลาย ๆ โครงการใน
ประเทศไทย โดยเริม่ ต้นจากการ Joint Venture 
กับบริษัทต่างประเทศ เพื่อที่จะเรียนรู้ระบบการ
ก่อสร้าง วิธีบริหารจัดการต่าง ๆ แล้วน�ำกลับมาท�ำ
เอง
“สมัยก่อนเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วจะมี
โครงการขององค์การโทรศัพท์เรียกว่าขยายข่ายสาย
ทั่วประเทศล้านเลขหมายเราได้มีส่วนร่วมในการ
ท�ำงานนี้ ตอนนั้นได้เรียนรู้วิธีการออกแบบงาน
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real life

โทรศัพท์เครือข่ายจนมาถึง Detail Design ตอน
แรกทีต่ อ้ ง Joint Venture กับชาวต่างชาติเพราะ
เรายังไม่ค่อยมีความเข้าใจในรายละเอียดงาน ซึ่ง
ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นคนยุโรปเข้ามาตอนนัน้
เข้ามาประมาณ 30-40 คน ก็ได้เข้ามาเทรนให้กับ
คนไทยที่เป็นพนักงานของเราเอง หลังจากที่เทรน
คนไทยเสร็จเราก็ได้ให้คนไทยไปเทรนกันต่อก็เลย
ท�ำให้เห็นว่าจากช่วงนัน้ ภายใน 4 ปีคนไทยสามารถ
ท�ำเองได้หมด
สิ่งนี้ท�ำให้เห็นว่าคนไทยท�ำได้แต่ว่าควรต้อง
เริม่ เรียนรูจ้ ากการ Joint Venture กับชาวต่างชาติ
แล้วค่อยมาเรียนรู้และท�ำเอง เพราะฉะนั้นบริษัท
สนับสนุนเรื่องความรู้เป็นอย่างมากเรื่องความรู้             
ของบุคลากรทุกระดับ เพราะเราเล็งเห็นว่าคนอยาก
มาท�ำงานก่อสร้างค่อนข้างน้อย วิศวกรสมัยนีพ้ อจบ
ปริญญาตรีกไ็ ปต่อปริญญาโทด้าน MBA, Finance,
Economic ท�ำให้วิศวกรค่อนข้างขาดตลาดโดย
เฉพาะวิศวกรโยธา เราจึงสนับสนุนว่าเมื่อคุณจบ
เรียนมาแล้ว คุณมาท�ำงานกับเราแล้ว คุณอยาก
ศึกษาในด้านไหนเราก็พร้อมสนับสนุน นั่นเป็น
เพราะว่าบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการ
ท�ำงาน”

เพราะฉะนั้น “บางครั้งคิดอะไรไม่ออกหัวเราะให้
กับชีวิตบ้างก็ยังดี” คนที่สองคือลัทธิเต๋า เพราะจะ
ให้ขอ้ คิดหลาย ๆ เรือ่ ง คนทีส่ ามคือพระพุทธทาสภิกขุ
หลาย ๆ อย่างทีท่ า่ นมีขอ้ คิดคติเตือนใจแฝงอยูเ่ สมอ
เช่น หาหนวดเต่าในมหาสมุทร วาทศิลป์นี้เพียงแค่
คิดก็พบค�ำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ายากแค่ไหน
ทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ เมื่อเรามีแบบอย่างที่ดีแล้ว ผมเชื่ออยู่เสมอ
ว่าการที่จะผ่านปัญหาเหล่านั้นได้สิ่งส�ำคัญก็คือ               
ตัวเราเอง ทีจ่ ะต้องควบคุมอารมณ์ในส่วนทีเ่ ป็นด้าน
มืดไม่ให้ครอบง�ำส่วนที่ยังสว่าง และที่ส�ำคัญที่สุด
คือ เวลา ซึ่งมีค�ำกล่าวว่าเวลาจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้              
ทุกอย่างสงบลงได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท�ำทุกอย่างดี
ที่สุดแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราท�ำดีทุก
อย่าง แต่ต้องมั่นใจและคิดทบทวนก่อนว่าดีที่สุด
หมดแล้วหรือยัง และต้องไม่ลงโทษตัวเอง”

คิดอะไรไม่ออกหัวเราะให้กับชีวิตบ้าง
ก็ยังดี
ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ความส�ำเร็จ  
คุณอังสุรัสมิ์ได้เปิดเผยว่า การฟังมีความส�ำคัญใน
การช่วยพัฒนาอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่ฟังแล้วต้อง
จับประเด็นให้ได้ เพราะจะท�ำให้สามารถคิดให้ถูก
ต้องเป็นไปในแนวทางที่ควรจะเป็น สิ่งไหนที่ไม่รู้ก็
ถาม ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ครบ คือ ฟัง ดู พูด
อ่าน เขียน ซึ่งคุณสุรัสมิ์เป็นคนชอบอ่านหนังสือจึง
ได้แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการด�ำเนิน
ชีวิตอยู่หลายท่าน ท�ำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญ
ปัญหาจึงสามารถก้าวผ่านไปได้
“ผมมีนักเขียนที่ชื่นชอบอยู่หลายท่าน แต่
ทีช่ อบมาก ๆ ก็คอื วอลต์ ดิสนีย์ เพราะคอนเซ็ปต์
ของดิสนียค์ อื ทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่
แต่ยังไงหัวใจก็ยังเป็นเด็ก ใช้ชีวิตแบบข�ำ ๆ บ้าง
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ออกกำ�ลังกายระบายความเครียด
คุณอังสุรสั มิ์ ได้เล่าถึงงานอดิเรกทีช่ อบท�ำว่า
ส่วนตัวเป็นคนทีช่ อบเล่นกีฬาตีกอล์ฟและออกก�ำลัง
กาย ซึ่งปัจจุบันได้ไปชกมวยเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย
และบ�ำบัดความเครียดหลังเลิกงาน และชอบสะสม
นาฬิกาเพื่อใช้เป็นสิ่งที่เตือนความทรงจ�ำของสถาน
ที่แต่ละแห่งที่เคยไปเยือน
“ผมเป็ น คนชอบตี ก อล์ ฟ แต่ ว ่ า การไปตี
กอล์ฟก็ต้องมีเพื่อน ช่วงหลัง ๆ ลูก ๆ พยายามให้
ผมไปออกก�ำลังกายให้ไปฟิตเนส แต่ผมไปฟิตเนส
คนเดียวไม่เป็นก็เลยหันไปชกมวยแทน ซึ่งการ
ชกมวยหลั ง การประชุ ม เสร็ จ จะช่ ว ยให้ ร ะบาย
ความเครียดหลาย ๆ อย่างออกไปได้เยอะมาก อะไร
ที่ไม่พอใจในช่วงระหว่างวันก็เก็บเอาไว้แล้วค่อยไป
ระบายตอนชกมวย ซึ่งท�ำให้ทั้งสนุก ผ่อนคลาย ได้

real life

ออกก�ำลังกาย และมีความสุข เรียกได้ว่า การออก
ก�ำลังกายคือสิ่งที่ดีที่สุด
ส�ำหรับของสะสมนั้น เมื่อก่อนผมเป็นคน
ชอบสะสมแผ่นเสียง แต่หลัง ๆ ไม่คอ่ ยได้สะสมอะไร
เป็นเรื่องเป็นราว นอกจากจะมีการซื้อนาฬิกาแบบ
เล็ก ๆ น้อย ๆ เก็บสะสมเอาไว้ เรือนไหนที่ชอบที่
ถูกใจจึงจะซื้อเก็บไว้ การเลือกซื้อเลือกเก็บสะสม
นาฬิกาเป็นสิง่ ที่บง่ บอกว่ามีที่มาทีไ่ ปอย่างไร ซือ้ มา
จากที่ไหน ซึ่งนาฬิกาที่ซื้อก็ไม่ใช่นาฬิกาที่มีราคา
แพง แต่เน้นดีไซน์ ซื้อไว้เป็นความทรงจ�ำของสถานที่
แต่ละแห่ง”
บริ ห ารบริ ษั ท กั บ บริ ห ารสมาคม ฯ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
คุ ณ อั ง สุ รั ส มิ์ กล่ า วทิ้งท้ายว่า การด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มีความแตกต่างจากการบริหาร
บริษทั เป็นอย่างมาก เพราะจะต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ และต้องหาทางช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งของไทยในทุ ก เซกเตอร์                    
ซึ่งในแวดวงก่อสร้างต้องเผชิญปัญหามากมาย โดย
ปัญหาหลัก ๆ ก็คือการขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหาอุทกภัย ซึ่งสมาคมฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวัง
ปัญหานี้อย่างใกล้ชิด
“ถ้ า หากในปี 2562 รั ฐ บาลมี โ ครงการ
ก่อสร้างออกมาจ�ำนวนมาก ทางสมาคมฯ ประเมิน
ไว้แล้วว่าแรงงานจะขาดหายไปเยอะมาก เพราะ
ฉะนั้นเราก็คงจะต้องเฝ้าระวังในส่วนนี้ แล้วในส่วน
ของผู้รับเหมาก็ต้องมีความพร้อมในการรับมือ ทั้ง
ในเรื่องของระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องของ
อุทกภัย เพราะเรื่องเหล่านี้ทางสมาคมจะได้รับการ
ร้องเรียนเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ หากผู้รับเหมาท่านใดที่
ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อมาที่สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่
ขณะนี้ Member ของสมาชิกของสมาคมเพิ่มมาก
ขึน้ เพราะเรามีขา่ วสารทีจ่ ะแชร์ให้สมาชิกได้รบั รูท้ กุ
ความเคลื่อนไหวของแวดวงก่อสร้างและโครงการ
ต่าง ๆ ของรัฐบาล ดังนั้น ปัญหาทั้งหลายมีทางแก้
เพียงแต่ว่าบางครั้งรัฐบาลอาจจะได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้ง
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เพราะฉะนัน้ หากท่านใดทีม่ ขี อ้ มูลอะไรปัญหาต่าง ๆ
สามารถแชร์กับทางสมาคมฯ ได้ แล้วสมาคมฯ จะ
ส่งต่อให้ ซึง่ ขณะนีท้ างสมาคมฯ พยายามช่วยเหลือ
สมาชิกอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทุก ๆ เซกเตอร์ที่
มีความเดือดร้อน
ทั้งนี้บทบาทของผู้บริหารบริษัทกับผู้บริหาร
สมาคมมีความแตกต่างกันมาก เพราะในการบริหาร
บริษัทจะมีล�ำดับขั้นตอนของการบริหารจัดการ
เพราะฉะนัน้ เราจะมีสามารถสัง่ การแล้วค่อยด�ำเนิน
การได้ แต่ในส่วนสมาคมฯ ก็ต้องขอบคุณคณะ
กรรมการทุกท่านเป็นอย่างมาก เพราะกรรมการ
แต่ละท่านต่างก็มศี กั ยภาพ และเสียสละเวลามาช่วย
งาน ในการท�ำงานที่บริษัทเป็นพนักงานแล้วได้รับ
เงินเดือน แต่ที่การปฏิบัติหน้าที่ในสมาคมฯ ทุกคน
มาท�ำงานด้วยใจ ไม่มีผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นทุกคนมีแต่การเสียสละที่มาช่วยกัน
ท�ำงาน ดังนั้น ผมต้องขอบคุณคณะกรรมการทุก
ท่านจริง ๆ ทีค่ อยช่วยเหลือสมาคม และคอยให้การ
สนั บ สนุ น ให้ ผ มได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผม
จะพยายามท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุด”

ชมบทสัมภาษณ์ คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จาก QR Code นี้
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

s p ec i a l talk
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา
Royal House
ได้ มุ ่ ง มั่ น สานฝั น ให้
กั บ คนอยากมี บ ้ า น
รั ง สรรค์ บ ้ า นในฝั น
ทุกหลังด้วยความทุ่มเท รวมถึงเข้าใจ
ในความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะ
ของแต่ละครอบครัว จึงทำ�ให้ Royal
House เข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ และสามารถปรับ
เปลีย
่ น และเพิม
่ เติม เพือ
่ ให้สอดคล้อง
กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้
อย่างเหมาะสม ภายใต้สโลแกน “สร้าง
บ้านด้วยสมอง” โอกาสนีท้ างนิตยสาร
ข่าวช่าง Contractors’ Times
ได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ คุ ณ โกศล
โควิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
รอแยลเฮ้าส์ จำ�กัด เกี่ยวกับปัญหา
ของการก่อสร้างรวมถึงการปรับตัว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล

บ้านจริง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าที่
ต้ อ งการสร้ า งบ้ า น ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี แ อดมิ น               
แฟนเพจที่ ค อยตอบค� ำ ถามลู ก ค้ า อย่ า งรวดเร็ ว
(Responsive  Admin) พร้อมดูแลลูกค้าอย่าง                  
ต่อเนือ่ ง ท�ำให้ปจั จุบนั Facebook Fanpage ของ
Royal House มียอดติดตามมากกว่า 7.2 หมื่น
คน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษทั ครัง้
ใหญ่ให้มีข้อมูลรายละเอียดแบบบ้านและข้อมูลที่
จ�ำเป็นอย่างครบถ้วน

“หลังจากที่มีการคลอด Content เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านผู้อื่นแล้ว
บ้านทุกหลังที่ก่อสร้างโดย Royal House จะมี
การก่อสร้างด้วยการวิเคราะห์ชั้นดินก่อนทุกครั้ง
เพราะว่าชั้นดินแต่ละแห่งไม่เหมือนกันจึงจ�ำเป็น
ต้องวิเคราะห์ว่าชั้นดินที่จะใช้ในการสร้างบ้านต้อง
ใช้เสาเข็มประเภทใด นี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้
ลูกค้ามัน่ ใจว่าสร้างบ้านแล้วจะไม่เกิดปัญหาในภาย
หลั ง และเรื่ อ งของฐานรากมี ป ั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด
นอกจากนั้น หากเป็นเสาเข็มเจาะเราเป็นบริษัท
เดียวที่มีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุก
ต้น คือ บางที่อาจจะสุ่มท�ำ บางที่อาจจะไม่ท�ำ เรา
วิ เ คราะห์ ชั้ น ดิ น ก่ อ นปลู ก สร้ า งลด รูส้ กึ ว่าไหนๆ คิดจะท�ำแล้วก็ตอ้ งท�ำให้สดุ มากๆ และ
เสาเข็มต้องใช้งานได้จริง”
ปัญหางานฐานราก
คุณโกศลได้กล่าวถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุค
ดิ จิ ทั ล ว่ า เบื้ อ งต้ น Royal House  ได้ ใช้                   
Content Marketing แบบ Educational
Marketing ผ่านทางแฟนเพจ มุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างบ้าน ข้อมูลไลฟ์สไตล์เรื่องบ้าน
เทรนด์ตา่ งๆ ตลอดจนลงตัวอย่างผลงานปลูกสร้าง

Digital Marketing ประตูสู่
การซื้อขายยุค 4.0
คุณโกศล กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูล และสถิติ
ของรอแยลเฮ้าส์ พบว่า พฤติกรรมเชิงลึก (Insight)
ของลูกค้าตลาดรับสร้างบ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
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มาก จากเดิมเมื่อ 7-8 ปีก่อน ลูกค้าตลาดรับสร้าง
บ้ า นจะเป็ น ลู ก ค้ า ที่ รู ้ จั ก แบรนด์ จ ากช่ อ งทาง                 
ออฟไลน์เกือบ 100% และออนไลน์ราว 0% แต่
ปัจจุบัน ช่องทางออนไลน์กลับมีบทบาทส�ำคัญเพิ่ม
ขึ้นมากอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมียอดคนรู้จักแบรนด์
จากช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นราว 25%
“สิ่งที่มาพร้อมกับการเติบโตของช่องทาง
ออนไลน์ คือ ความคาดหวังที่สูงขึ้น ความไว้วางใจ
ต่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงลดลง และความเชื่อจากการ
หาข้อมูลออนไลน์ การแข่งขันเองก็สูงขึ้นด้วย จาก
เดิมที่เมื่อก่อนมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่ไม่มาก และ
ทุกคนอยู่บนช่องทางออฟไลน์ แต่ขณะนี้มีบริษัท             
รั บ สร้ า งบ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น และหลายบริ ษั ท ก็ หั น มา
แข่งขันกันโปรโมทบนช่องทางออนไลน์
หาก Royal House ไม่ มี  D igital                  
Marketing เว็บไซต์ หรือแม้แต่ Facebook ที่
ท�ำให้คนภายนอกรู้สึกว่า Royal House มีการ
พัฒนาท�ำ Digital Marketing จะท�ำให้สูญเสีย
ลูกค้าในส่วนของ 25% นี้ไป กล่าวได้ว่า ณ วันนี้ไม่
ว่าธุรกิจอะไรคงหนีกระแสไม่ได้ เพราะมีแต่คนพูด
ถึง Marketing 4.0 ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีความ
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ถึงแม้ธรุ กิจรับสร้างบ้าน
อย่าง Royal House ไม่ได้มอง Marketing
100% แต่สงิ่ นีก้ ลับมีบทบาทส�ำคัญต่อการประกอบ
การตัดสินใจของลูกค้า เรียกได้ว่า Digital Marketing เป็นประตูก้าวแรกที่จะท�ำให้ลูกค้ากล้ามา
หาเรา ซึ่งปัจจุบัน Royal House มีสัดส่วนยอด
ขายอยู่ที่กรุงเทพฯ ราว 80% และต่างจังหวัดอีก
20%”
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คุณโกศล โควิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำ�กัด

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตคงหนีไม่พ้น
เรื่องของการ
ขาดแคลนแรงงาน
เพราะค่าแรงต�่ำแต่
ค่าครองชีพค่อน
ข้างสูง
ในมุมมองของผม
มองว่าค่าแรงงาน
ขั้นต�่ำของแรงงาน
ก่อสร้างใน กทม.
ควรปรับขึ้นเป็น
400 บาท/คน/วัน

ภาพตัวอย่างจาก บริษัท Royal House
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รอยแตกร้าวปัญหาของงานรับสร้าง ปรับขึ้นค่าแรงจูงใจแรงงาน
บ้าน
คุณโกศลได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหาของ
คุณโกศล กล่าวว่า ในการท�ำงานไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจก่อสร้างว่า ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตคงหนี
ประเภทใดก็ ต ามย่ อ มเกิ ด ปั ญ หาอยู ่ แ ล้ ว งาน ไม่ พ ้ น เรื่ อ งของการขาดแคลนแรงงาน เพราะ
ก่อสร้างก็เช่นกันมีปญ
ั หาเกิดขึน้ ทุกวัน ดังนัน้ วิธกี าร ปัจจุบันการหาคนมาท�ำงานแล้วอยู่กับนายจ้าง     
ที่ขจัดปัญหาได้ดีที่สุดนั่นคือการบริหารจัดการที่ดี ได้อย่างยาวนานเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก
ซึ่งตามหลักทฤษฎีก็จะประกอบไปด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้าง เพราะค่าแรงต�่ำ  แต่               
ระยะเวลา มาตรฐาน และควบคุมงบประมาณ ทัง้ นี้ ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ดังนั้น การปรับเพิ่มค่าแรง
หลังจากส่งมอบบ้านให้กบั ลูกค้าแล้ว เมือ่ ระยะเวลา จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
1 ปีผ่านไป เราพบว่า ปัญหาอันดับ 1 คือ เรื่องของ
“แรงงานก่อสร้างเป็นแรงงานที่หายากที่สุด
รอยแตกร้าว
หากเที ย บกั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ อย่ า งเช่ น โรงงาน
“ดั ง นั้ น เราจึ ง ได้ แ ก้ ป ั ญ หานี้ ด ้ ว ยการน� ำ อุตสาหกรรม หลายคนจะเลือกท�ำงานในโรงงาน
นวัตกรรมปูนฉาบเสือมอร์ต้า Platinum xpert   มากกว่า เพราะได้ท�ำงานในร่มไม่ต้องทนร้อน มี
ผลิตภัณฑ์จาก SCG น�ำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านให้ สั ง คม ไม่ ต ้ อ งย้ า ยที่ อ ยู ่ อ าศั ย บ่ อ ยๆ แต่ ข ณะที่
กับลูกค้า ปรากฏว่าช่วยลดรอยแตกร้าวได้จริง แรงงานก่อสร้างต้องตากแดด ทั้งร้อน ทั้งหนัก ทั้ง
เพราะ 2 ปีที่ผ่านมาหลังจากน�ำมาใช้งาน พบว่า ล�ำบาก หน้างานมีความวุ่นวาย ดังนั้น ในมุมมอง
ลูกค้าแจ้งซ่อมบ้านจากรอยแตกร้าวน้อยลงมาก ของผมมองว่าแรงงานก่อสร้างเป็นแรงงานทีห่ ายาก
ั หานีไ้ ด้
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ อีกหนึง่ วิธที จี่ ะช่วยแก้ปญ
เราให้ความส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หาอย่างจริงจัง และ คือ การปรับค่าแรงขั้นต�่ำให้สูงขึ้น ปรับให้สูงกว่า
เป็นข้อบ่งชีว้ า่  Royal House มีการพัฒนาองค์กร อุตสาหกรรมประเภทอื่น ในมุมมองของผมมองว่า
ค่าแรงงานขั้นต�่ำของแรงงานก่อสร้างใน กทม. ควร
อยู่ตลอดเวลา”
ปรับขึน้ เป็น 400 บาท/คน/วัน แต่ตา่ งจังหวัดค่าแรง
จะต�่ำกว่านี้เนื่องจากค่าครองชีพไม่สูงเท่ากทม.”

ยอดขายทั้งหมดป 2561
(มกราคม – สิงหาคม)

21.22%

ตางจังหวัด
กรุงเทพฯ

76.78%

กรุงเทพฯ
สราง 76 หลัง
ตางจังหวัด
สราง 21 หลัง
รวมทั้งหมด 97 หลัง
มูลคา 800 ลานบาท

ยอดขายยอนหลัง 3 ป

ตั้งแตป 2559 – 2561
1200

ป 2559
มูลคายอดขาย 790,000,000 ลานบาท

1000

ป 2560
มูลคายอดขาย 900,000,000 ลานบาท

600

ป 2561
เปาหมายมูลคายอดขาย 1,000,000,000 ลานบาท

200
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มกราคม – สิงหาคม
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56

S p ec i a l Ta l k

57

า
กู ค
งล

แรงงานหด...รู ป แบบการก่ อ สร้ า ง ก็จ�ำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างกึ่งส�ำเร็จรูป เช่น ก่อ
เปลี่ยน
อิฐฉาบปูน จากบ้านที่เคยสร้างในราคา 3 ล้านบาท
เปายอดขายป 2561
จะถูกปรับราคากลายเป็น 4 ล้านบาท เพราะฉะนัน้
ขณะที่ เ รื่ อ งของการเตรี ย มรั บ มื อ การ ระบบการก่อสร้างมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยน ที่
ภาพรวมตลาด
ขาดแคลนแรงงานในอนาคตนั้น คุณโกศลกล่าวว่า เราพบเห็นในปัจจุบันอย่างระบบเสา คาน ก่อ ฉาบ
บริษัทรับสรางบานและผูรับเหมา
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น ผมมองว่าระบบการก่อสร้างกึ่งส�ำเร็จรูปจากญี่ปุ่น
22.50%
แรงงานต่างด้าว หากวันหนึ่งวันใดแรงงานเหล่านั้น อย่าง SCG Heim น่าจะเป็นไปได้ที่สุดส�ำหรับการ
ย้ายกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนา เมื่อนั้นจะเกิดปัญหาการ ก่อสร้างบ้านเป็นหลัง ซึ่งเรียกได้ว่า ในอนาคตรูป
ขาดแคลนแรงงานอย่างแน่นอน เพราะจะเหลือ แบบการก่อสร้างจะเปลี่ยนไป”
เพียงแรงงานที่เป็นคนไทย ดังนั้น ในอนาคตระบบ
2.50%
รอแยลเฮาส
การก่ อ สร้ า งอาจจะเปลี่ ย นรู ป แบบให้ เข้ า กั บ
ผูรับเหมาอื่นๆ
ทั้งนี้ การที่จะยืน หยัดต่อยุค ดิจิทัล ได้นั้น               
บริษัทในเครือสมาคม
สถานการณ์
ผูป้ ระกอบการหรือผูร้ บั เหมาจะต้องมีการปรับตัวให้
สามารถเข้ากับยุคสมัยนั้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อที่
“ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมี จะให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างราบรื่น
พม่ า ลาว กั ม พู ช า หากเกิด เหตุการณ์แรงงาน ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจได้ คือ        75 %
ต่างด้าวย้ายกลับถิ่นฐานกันหมด เมื่อนั้นจะไม่มีคน ช่องทางของการติดต่อซื้อขายทั้งออนไลน์ และ                                
ท�ำงาน ส่งผลให้แรงงานขั้นต�่ำที่จะท�ำงานแบบเดิม ออฟไลน์นั่นเอง และที่ส�ำคัญที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ
การเตบิ โต
ก็จะเหลือแต่คนไทย ซึ่งคนไทยก็คงไม่รับค่าแรงแค่ ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาของการ
ขอ
300-400 บาท อาจจะท�ำให้เกิดการปรับค่าแรง ขาดแคลนแรงงานในอนาคตอีกด้วย
อย่างก้าวกระโดด เมื่อต้นทุนด้านแรงงานเริ่มสูงขึ้น
25 %

ออฟไลน
ออนไลน

75 %
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เขียนโดย : ภิญญาภาณ์ ชาติการุณ

กำ�จัดจุดอ่อน...
แก้ปัญหาการดำ�เนินงานก่อสร้างล่าช้า
REPORT
ก า ร ดำ�เ นิ น ง า น
ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น
โครงการขนาดเล็ ก
ห รื อ ข น า ด ใ ห ญ ่
ปัญหาหนึง่ ทีผ
่ รู้ บั เหมา
ต้องเผชิญ ก็คือ ความล่าช้าในการ
ดำ�เนินงานก่อสร้าง ซึง่ ไม่เพียงแต่ทำ�ให้
ต้ น ทุ น การดำ�เนิ น งานก่ อ สร้ า งบาน
ปลาย ยังกลายเป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานก่อสร้างเกิดผลกระทบและ
ความเสียหายในด้านอื่นๆ ตามไปด้วย

ส�ำหรับปัญหาความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
ก่อสร้างนั้นต้องยอมรับว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ทั้งปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ผู้รับเหมาต้องก�ำจัด
จุดอ่อนที่จะท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
ก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความรู้ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากการ                
รับเหมางานก่อสร้างมาประกอบกัน เนื่องจากงาน
ก่อสร้างเป็นงานทีต่ อ้ งบริหารทัง้ คน และวัสดุให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ภายใต้เงือ่ นไขด้านต้นทุนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ
และใช้ระยะเวลาการด�ำเนินงานก่อสร้างน้อยที่สุด
นั่นเอง
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เปิดจุดอ่อนที่ผู้รับเหมาต้องเร่งกำ�จัด
ความล่ า ช้ า ในการด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า ง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ ความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย ความล่าช้าประเภทยอมรับได้
และความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ โดยความ
ล่าช้าแต่ละประเภทนั้นอาจเกิดจากสาเหตุที่แตก
ต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลา
ในการก่อสร้าง รวมถึงความเสียหายในระดับความ
รุนแรงที่แตกต่างกัน  
จุดอ่อนที่ผู้รับเหมาต้องรีบก�ำจัด เพื่อลด
โอกาสการเกิดปัญหาความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
ก่อสร้าง ก็คือ จุดอ่อนของผู้รับเหมาเอง ซึ่งหลายๆ
ครั้ ง พบว่ า ความล่ า ช้ า นั้ น เกิ ด จากปั ญ หาการ

special Report

ประสานงาน การสื่ อ สารระหว่ า งคนท� ำ งานใน
โครงการก่อสร้างด้วยกัน ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินงานที่
ตรงกัน ควรมีการรายงานความคืบหน้าต่างๆ ในการ
ด�ำเนินงานอย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและรวดเร็ว  นอกจากนี้ ผู้รับเหมา
ยังควรตรวจสอบดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการด�ำเนิน
งานก่อสร้างให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่ง
ต้องครอบคลุมถึงเรือ่ งการเช่าเครือ่ งจักรเพือ่ ใช้งาน
หรือการต้องหาเครือ่ งจักรทดแทนระหว่างซ่อมด้วย
ไม่ เ พี ย งเท่ า นี้ ผู ้ รั บ เหมายั ง ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ
ก่อสร้างที่เก็บสต็อกไว้ ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพจากการจัดเก็บที่ไม่ดี อีกทั้งต้องบริหาร
จัดการให้วัสดุก่อสร้างเพียงพอต่อการใช้งานด้วย  
     อีกหนึ่งปัญหาที่ผู้รับเหมาต้องให้ความส�ำคัญ ก็
คือ เรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ผู้รับเหมาต้อง
บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้ดี เพราะหาก
วางแผนการเงิ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน
โครงการผิดพลาด อาจท�ำให้การก่อสร้างในบาง              
ขั้นตอนต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถด�ำเนินการ
ตามแผนการด�ำเนินโครงการที่วางไว้ได้ เป็นเหตุ
ให้การด�ำเนินโครงการก่อสร้างมีความล่าช้าได้ ดังนัน้

ผู้รับเหมาจึงจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการงบประมาณ
การก่อสร้างให้เหมาะสม ระหว่างวัสดุก่อสร้างและ
แรงงาน ต้ อ งวางแผนและควบคุ ม การใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ รวมถึงการว่าจ้างแรงงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บนพื้นฐานต้นทุนที่ต�่ำที่สุด
วางแผนจัดการวัสดุและอุปกรณ์
เป็นปราการด่านหน้าป้องกันปัญหา
การดำ�เนินงานล่าช้า
      อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการจัดการวัสดุและ
อุ ป กรณ์ ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ผู ้ รั บ เหมาต้ อ งให้ ค วาม
ส�ำคัญในอันดับต้นๆ ในการด�ำเนินงานก่อสร้าง
เพราะถือเป็นปราการด่านหน้าของการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องใน
อนาคต แนวทางการก�ำจัดจุดอ่อนในเรื่องนี้ต้อง                
เริม่ ต้นจากฝ่ายจัดซือ้ ต้องเลือกแหล่งผูจ้ ำ� หน่ายวัสดุ
หรื อ ร้ า นค้ า วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล โดยต้องค�ำนึงถึง
ต้ น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ สู ง ที่ เ กิ ด จากการจั ด ซื้ อ ด้ ว ย
เพราะการเลื อ กซื้ อ จากแหล่ ง ที่ ไ กลจากสถานที่
ก่อสร้าง โดยไม่ได้พิจารณาเลือกแหล่งผู้ขายเสีย
ก่อน ไม่วา่ จะเป็นบริการหลังการขาย จ�ำนวนผูข้ าย
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สถานทีต่ งั้ ของผูข้ าย ความต่อเนือ่ ง ความน่าเชือ่ ถือ
และเงือ่ นไขการช�ำระเงิน ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความสิน้ เปลือง
ของมูลค่าต้นทุนวัสดุและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง    
     นอกจากนี้ ยังควรต้องวางแผนการสั่งซื้อ ต้อง
ประเมินปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาในการจัดซื้อ โดยปัญหาที่พบบ่อย คือ
การจัดส่งทีล่ า่ ช้าและวัสดุกอ่ สร้างไม่ได้คณ
ุ ภาพตาม
สเปกที่ต้องการ ทั้งนี้ การจัดซื้อที่ดีนั้นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดซือ้ จะต้องจัดซือ้ ให้ดที สี่ ดุ ได้แก่ การจัดซือ้
ทีไ่ ด้คณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง จ�ำนวนทีถ่ กู ต้อง เวลาทีถ่ กู ต้อง
ราคาที่ถูกต้องจากแหล่งผู้ขายที่ถูกต้อง และน�ำไป
ส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องนั่นเอง
บริหารสภาพคล่องทางการเงิน
อีกหนึ่งกฎเหล็กผู้รับเหมา
     โดยทั่วไปแล้วปัญหาด้านสภาพคล่องทางการ
เงิ น ที่ พ บบ่ อ ย ก็ คื อ การใช้ ง บประมาณสู ง กว่ า
ก�ำหนด และทักษะฝีมอื ของช่างหรือแรงงานทีไ่ ม่ได้
ตามมาตรฐาน โดยมาตรฐานการจ่ายค่าแรงในราคา
ที่ต�่ำนั้นสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์หลักๆ เช่น
แบบและรายละเอียดของงาน ทักษะและฝีมอื ของช่าง
การก่อสร้างภาคสนาม ช่วงเวลาในการด�ำเนินงาน
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ก่อสร้าง ตลอดจนการรับ การเบิก-จ่ายในหน่วยงาน
ก่อสร้างภาคสนาม การสือ่ สารและการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายก่อสร้าง
     นอกจากนี้ อีกส่วนของปัญหาที่อาจท�ำให้เกิด
ความล่าช้าในการด�ำเนินงานก่อสร้าง ก็คือ ปัญหา
การขาดแคลนคนงานและแรงงานทีม่ ที กั ษะฝีมอื ซึง่
ปัจจุบนั มีแนวโน้มทีผ่ รู้ บั เหมาจะต้องเผชิญกับภาวะ
การขาดแคลนแรงงานในระดับที่รุนแรงมากขึ้น                
นับเป็นปัญหาส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั เหมาหลายรายต้อง
ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
หรือมีแรงงานไม่เพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินงานก่อสร้างให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่
ก�ำหนด
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าผู้รับเหมาหลาย
รายเริ่มหันไปประยุกต์ใช้เครื่องจักรก่อสร้างและ

ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะ
หุน่ ยนต์กอ่ สร้าง ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีด่ กี ว่า
ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้
มากขึ้นในอนาคต  
ประสบการณ์ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม
งาน ช่วยได้
     นอกจากจุดอ่อนของตัวผู้รับเหมาที่อาจท�ำให้
เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างแล้ว
ปัญหาความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างยัง
อาจเกิดจากผู้ควบคุมงานได้เช่นกัน อาทิ ความคิด
เห็นทางเทคนิคที่ไม่ตรงกัน อาจท�ำให้การด�ำเนิน
งานก่ อ สร้ า งล่ า ช้ า ได้ หรื อ บางครั้ ง อาจพบว่ า                 
ผูค้ วบคุมงานขาดความเข้าใจในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หรือมีความ เข้าใจในการด�ำเนินงานที่ไม่ตรงกัน
เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะหรือประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
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หากพบความผิดปกติหรือไม่แน่ใจว่าหากด�ำเนินงาน
ก่อสร้างไปตามแบบแล้วอาจจะเกิดปัญหาหรือไม่   
ผูค้ วบคุมงานต้องสอบถามผูอ้ อกแบบให้ชดั เจนก่อน
ไม่ใช่ด�ำเนินงานก่อสร้างไปทั้งที่รู้ว่าอาจจะเกิด
ปัญหาขึ้นได้
      อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
โครงการก่อสร้างยังอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
อาทิ ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบ ซึ่งเป็นระดับ
ความยุ่งยากของปัญหาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงแบบบ่อย การเปลี่ยนเทคนิคการ
ก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน รวมถึงประสบการณ์ของ                
ผู ้ อ อกแบบ โดยผู ้ อ อกแบบที่ ดี นั้ น ควรจะมี
ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างหรือผ่านการ
ท�ำงานที่หน้างานมาบ้าง เพราะต้องยอมรับว่าถ้า              
ผู้ออกแบบมีประสบการณ์สูงย่อมท�ำให้เกิดความ   
ผิดพลาดในการด�ำเนินงานก่อสร้างน้อยลง ท�ำให้             
ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขงาน
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ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ
ฝนตก น�้ำท่วม พายุเข้า ฯลฯ  ซึ่งรวมถึงปัญหาหรือ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ หรือแม้กระทั่งวันหยุดเทศกาล
ต่างๆ

ระบบการก่อสร้างที่เลือกใช้
ก็มีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้าง
      ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานโครงก่ อ สร้ า งใน
ประเทศไทยปัจจุบนั พบว่าผูร้ บั เหมาส่วนใหญ่นยิ ม
ใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ
ฉาบปู น กล่ า วคื อ โครงสร้ า งเสาและคานเป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็กเทกับที่หรือเป็นเหล็ก ส่วนที่
เป็นวัสดุหล่อส�ำเร็จจะเป็นเพียงในส่วนของผนังและ
พื้นอาคารเท่านั้น ในขณะที่ระบบส�ำเร็จรูปนั้น การ
จะออกแบบผนังต้องมีรายละเอียดแบบทัง้ หมดก่อน
ที่ จ ะท� ำ การหล่ อ ชิ้ น ส่ ว น และยั ง ต้ อ งเว้ น ช่ อ ง
หน้าต่าง ประตู หรือช่องเปิดอื่นๆ รวมถึงการฝังท่อ
ร้อยสายไฟและกล่องส�ำหรับติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าไว้
ตั้งแต่ตอนหล่อชิ้นส่วน
     หากพิจารณาเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบ
ส�ำเร็จรูปกับระบบเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็กผนัง
ก่ออิฐ ย่อมเห็นความแตกต่างได้ชดั เจนประการหนึง่
ก็คือ ระยะเวลาการก่อสร้างที่มีความรวดเร็ว โดย
ทั่ ว ไปการก่ อ สร้ า งบ้ า นหลั ง หนึ่ ง ๆ หากใช้ ก าร
ก่อสร้างด้วยระบบส�ำเร็จรูปอาจใช้เวลาเพียง 3-4
เดือนเท่านัน้ ในขณะทีก่ ารก่อสร้างระบบเก่าต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 1 ปี ทัง้ ยังอาจต้อง
เผชิญปัญหาเรือ่ งมาตรฐานในหลายๆ ส่วน อาทิ งาน
ก่ออิฐไม่ได้ระนาบ การฉาบปูนไม่เรียบหรือมีรอย
ร้าว เนื่องจากปูนฉาบกะเทาะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
ของการเกิ ด ปั ญ หาน�้ ำ รั่ ว ซึ ม ตามมาภายหลั ง

นอกจากนี้การใช้ระบบส�ำเร็จรูปยังท�ำให้ได้งานที่
เรียบร้อยกว่า  เนือ่ งจากเป็นการผลิตมาจากโรงงาน
จึ ง ท� ำ ให้ ก ารก่ อ สร้ า งได้ ผ นั ง ที่ เรี ย บตรง มี ก าร
ประกอบติดตั้งที่ง่ายกว่า ที่ส�ำคัญ คือ สามารถ
ควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่สำ�คัญและมอง
ข้ามไม่ได้
อีกหนึง่ จุดอ่อนทีผ่ รู้ บั เหมาไม่สามารถมองข้ามไปได้
นั่นก็คือ การสรุปรายละเอียดต่างๆ ในการด�ำเนิน
งานก่อสร้างกับเจ้าของโครงการ ซึ่งการท�ำงานใน
ส่วนนีต้ อ้ งมีความชัดเจนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องสามารถด�ำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตรง
ตามความต้ อ งการ เพราะหากไม่ ส ามารถสรุ ป               
รายละเอียดต่างๆ ของงานได้อย่างชัดเจน ย่อม
ท�ำให้กระบวนการก่อสร้างต้องแก้ไขระหว่างการ
ด�ำเนินงานก่อสร้าง ท�ำให้มีงานเพิ่มหรือลดทุก
สัปดาห์ หรือเรียกว่าท�ำไป แก้ไขไป ซึ่งปัญหานี้
นอกจากจะท� ำ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการด� ำ เนิ น
โครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้ว
ยังท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ก่อสร้าง ซึง่ อาจท�ำให้งบประมาณในการด�ำเนินงาน
บานปลายได้อีกด้วย
ในทางกลั บ กั น ปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการ
ด�ำเนินงานก่อสร้างอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากหลายๆ
สาเหตุดังกล่าวข้างต้น แต่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด นอกจากผู้รับเหมาจะต้อง
ก�ำจัดจุดอ่อนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังควร
พิจารณาให้มีที่ปรึกษาการควบคุมงาน เมื่อเล็งเห็น
ว่าการด�ำเนินโครงการก่อสร้างมีแนวโน้มหรืออยูใ่ น
ภาวะทีล่ า่ ช้ากว่าแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ ต้องรีบด�ำเนิน
การปรับเปลี่ยนแผนงาน เพื่อเร่งงานให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นสั ญ ญา ซึ่ ง ในทาง
เทคนิคนัน้ สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายวิธี เช่น การ
ปรับขัน้ ตอนและวิธกี ารก่อสร้าง การเพิม่ ชัว่ โมงการ
ท�ำงาน การท�ำงานล่วงเวลา การเพิม่ จ�ำนวนคนงาน
หรือผูร้ บั เหมารายย่อย การเพิม่ อุปกรณ์เครือ่ งจักรกล
ที่ต้องใช้ การเร่งอัตราการส่งวัสดุก่อสร้างให้เร็วขึ้น
ซึง่ ทีป่ รึกษาการควบคุมงานอาจพิจารณาเลือกเพียง
หนึ่งวิธี หรือหลายวิธีด�ำเนินการผสมผสานกันก็ได้
แต่สิ่งที่ต้องระวัง ก็คือ ต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ก่อสร้างของโครงการ ดังนั้น ที่ปรึกษาควบคุมงาน
จะต้องพิจารณาถึงปัญหา การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนเร่งงานทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อน�ำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้รับเหมา
และเจ้าของโครงการให้ได้มากที่สุด
เพราะความส�ำเร็จที่แท้จริงของการด�ำเนิน
งานก่อสร้าง ก็คือ การด�ำเนินงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ภายใต้งบประมาณที่
ก�ำหนดนั่นเอง
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L aw & R eg u l at i o n

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

การทำ�รายงานวิเคราะห ์
ผลกระทบสิง่ แวดล อ
้ ม หรือ EIA
l aw
ก า ร ทำ�ร า ย ง า น
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ
EIA (Environm e n ta l Im pact Assessment Report)
เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระ
ทบทั้ ง ในทางบวกและทางลบของ
โครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการกำ�หนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต เพื่อใช้
ในการประกอบการตั ด สิ น ใจในการ
พัฒนาโครงการ ซึ่งในการทำ� EIA
ต้องดำ�เนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535

ประเภทของการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง
แวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
หรือ เอสอีเอ (SEA) หมายถึง กระบวนการก�ำ หนด
ทางเลือกการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างมี
หลักเกณฑ์ แบบแผน และสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Policy) แผน (Plans) แผนงาน (Programs)
โครงการ (Projects) และการปฏิบตั กิ าร (Practice) ในระดับมหภาคพร้อมทัง้ การจัดท�ำจัดเตรียม
เอกสารที่ได้ค้นหาไว้เพื่อใช้ ในการตัดสินใจร่วมกัน
ของประชาชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเลือกวิธกี าร
ศึกษาที่ เหมาะสม
เอสอีเอ (SEA) เป็นการสร้างขอบเขต การ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Scoping) และ
ตัวสนับสนุนต่าง ๆ ทั้ง การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสังคม และการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นต้น เพื่อให้การศึกษาอีไอ
เอ (EIA) เกิดประสิทธิภาพในการน�ำผลการศึกษาไป
ตัดสินใจโครงการว่าควรจะสร้างหรือไม่ควรสร้าง ถ้า
สร้างจะมีกระบวนการพัฒนาแบบยัง่ ยืน อย่างไร ทัง้
ในเรื่องนโยบายและแผน แผนงานโครงการ และ
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การปฏิ บั ติ ก าร อาจกล่ า วได้ ว ่ า เอสอี เ อ (SEA)
เป็นการสร้างกระบวนการศึกษาอีไอเอ (EIA) เพื่อ
น�ำไปสู่การหาตัวคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ต่อสังคมและชุมชน ต่อความเสี่ยงทาง
สิง่ แวดล้อมต่อระบบชีวภาพทัง้ หมด และต่อวัฏจักร
ชีวิต ควบคู่ไปกับตัวคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่มีการ
ระบุให้ศึกษาในอีไอเอ (EIA) และที่ส�ำคัญที่สุดคือ        
เอสอีเอ (SEA) เป็นการสร้างกระบวนการศึกษาที่
น�ำประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วม ตัง้ แต่เริม่ จนถึงการ
ตัดสินโครงการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หรือ ไออีอี (IEE) หมายถึง เป็นการตรวจสอบเบื้อง
ต้ น ถึ ง ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
โครงการที่เสนอ มักใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่หรือ
ข้อมูลที่สามารถหาได้ทันที IEE เป็นการศึกษาเพื่อ
ให้ทราบว่าจะ ต้องท�ำ อีไอเอ (EIA) ต่อหรือไม่
การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม หรือ              
อีไอเอ (EIA) หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการ
ท�ำนายหรือคาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิด
ขึ้นทั้งทางบวกและทางลบจากการด�ำเนินโครงการ
ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
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หลักเกณฑ์โครงการหรือกิจการที่ต้องทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน
ระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย

2

อีไอเอโครงการปรกติ /
อีไอเอ (EIA) มี
35 ประเภทโครงการ

EIA

รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
/ อีไอเอ (EIA)

1

IEE

รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน /
ไออีอี (IEE)

อีไอเอโครงการรุนแรง /
อีเอชไอเอ (EHIA) มี
11 ประเภทโครงการ

ที่มา: ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555

สุขภาพ วิถีชีวิต เพื่อหาทางป้องกันผลกระ
ทบในทางลบ หรือทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจเกิด
ขึน้ ให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ หรือป้องกันไม่ให้เกิด
หรือหาแนวทางลดผลกระทบเหล่านั้น โดย
มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่
มีจ�ำนวน 35 ประเภทโครงการ ที่ต้องจัดท�ำ 
รายงานอีไอเอ (EIA)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
หรือ อีเอชไอเอ (EHIA) หมายถึง กระบวนการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการพัฒนาโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ โดย
รายงานอีเอชไอเอ (EHIA) นี้ได้ขยายมิติทาง
สุขภาพออกไปให้กว้างขึ้นและ สร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างปัจจัย ก�ำหนดสุขภาพกับปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ระบบบบริการ
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ และเป็น กระบวน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อกังวลต่าง ๆ
จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน
และใช้ศกึ ษาข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการตัดสิน
ใจของนักบริหารพัฒนาโครงการ
ผู้มีสิทธิในการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่
แวดล้อมจะต้องจัดท�ำรายงานโดยนิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิ
ท�ำรายงานฯ ที่จดทะเบียนกับส�ำนักงานนโยบาย
และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ออกตามความ

ในพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ                     
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 โดยจะต้องมีคุณสมบัติใน
ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
1. สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือ
สถาบันวิจัย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย
ไทย
2. นิตบิ คุ คล ซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
3. นิติบุคคล ซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ แต่นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีนิติบุคคล
ตาม 1) หรือ 2) ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ำ
รายงานฯ เข้าร่วมในการท�ำรายงานฯ ด้วย
4. รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะแต่ในกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น
5. สภาการเหมืองแร่ ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาการเหมืองแร่ เฉพาะแต่ในกิจการของสมาชิก

Contractors’ | September-October 2018

L aw & R eg u l at i o n

64

1

2

3

การทำเหมืองแร

HCI

8

NaOH
NaCI

NaOCI

Na Co

อุตสาหกรรม
คลอแอลคาไลน

การพัฒนา
ปโตรเลียม

9

4
ระบบขนสง
ปโตรเลียม

10
อุตสาหกรรม
ผลิตปูนซีเมนต

15

16

อุตสาหกรรมถลุง/แตงแร
หรือหลอมโลหะ

อุตสาหกรรมผลิตสุรา
แอลกอฮอล เบียร
และไวน

22

23

5

นิคมอุตสาหกรรม

11

อุตสาหกรรม
ผลิตเยื่อกระดาษ

17

อุตสาหกรรมผลิตสาร
กำจัดศัตรูพืช
หรือสัตว

18

โรงงานปรับ
คุณภาพของเสีย

24

6

โรงไฟฟา
พลังความรอน

25

อุตสาหกรรม
ปโตรเลียม

7

อุตสาหกรรมกลั่น
น้ำมันปโตรเลียม

12

13
อุตสาหกรรม
ผลิตปุยเคมี

อุตสาหกรรมแยก
หรือแปรสภาพ
กาซธรรมชาติ

14
อุตสาหกรรม
เหล็ก

อุตสาหกรรม
น้ำตาล

19

20

ระบบทางพิเศษ

21
ทางหลวง
หรือถนน

26

27

EC
NA
LU
BM
A

H
CY

UNIT

EMERGEN

ระบบขนสงมวลชน
ที่ใชราง

28

AMBULANCE

AMBULANCE
AMBULANCE

ทาเทียบเรือ

29
โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล

ทาเทียบ
เรือสำราญกีฬา

30

การถมที่ดิน
ในทะเล

31

โรงแรมหรือสถานที่
พักตากอากาศ

ขั้นตอนการจัดทำ�รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการทั่วไป
หรือ อีไอเอ ปรกติ (EIA)

การกอสราง/
ขยายสิ่งกอสราง
ในทะเล

32
อาคาร
อยูอาศัยรวม

การชลประทาน

ระบบขนสง
ทางอากาศ

33

34

โครงการที่อยูใน
พื้นที่ลุมน้ำชั้น 1

โครงการหรือกิจการที่ต้องท�ำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีในการพิจารณาเห็นชอบก่อนมีการพัฒนา
โครงการต่อไป มีดังนี้
1. ประเภทและขนาดของโครงการหรื อ
กิจการที่ออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535
- โครงการหรือกิจกรรม 35 ประเภท ต้องจัด
ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
มีลำ� ดับที่ 1.5 คือ โครงการเหมืองแร่โลหะทุกขนาด
และล�ำดับที่ 26.2 โครงการสนามบินน�้ำทุกขนาดที่
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อาคาร

การจัดสรรที่ดิน

35
การผันน้ำ
ขามลุมน้ำ

ประตูระบายน้ำ
ในแมน้ำสายหลัก

ก�ำหนดให้จัดท�ำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น หรือ ไออีอี (IEE)
- โครงการหรือกิจการ รวม 11 โครงการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้อง
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ประเภทและขนาดของโครงการหรื อ
กิจการตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
3. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม
4. โครงการพัฒนาในพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความ
ส�ำคัญ
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nd

2

st

1

รับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
โครงการที่จะเกิดและผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้ง
ขอบเขตการศึกษาด้วย
(จัดในช่วงรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ
และขอบเขตการศึกษา)

รับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครั้งที่ 2
จะต้องนำ�ผลการรับฟังผนวกไว้ในส่วน
หนึ่งของรายงาน
(จัดในช่วงระหว่างเตรียมจัดทำ�ร่าง
รายงานและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
การกลั่นกรอง
โครงการ

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และจัดทำ�
รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

การตัดสินใจ

การกำ�หนดขอบเขต
การศึกษา

การพิจารณารายงาน
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ที่มา: ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
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1

2
การถมทะเล
หรือทะเลสาบ

6

3
เหมืองแร

นิคมอุตสาหกรรม

7

การผลิต กำจัด ปรับแตง
สารกัมมันตรังสี

4

8

โรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวม

5
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมี

9

โครงการระบบขนสง
ทางอากาศ

ขั้นตอนการจัดทำ�รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรง
หรือ อีไอเอ รุนแรง / อีเอชไอเอ (EHIA)

อุตสาหกรรมถลุงแร/
หลอมโลหะ

10
ทาเทียบเรือ

11
โรงไฟฟา
พลังความรอน

เขื่อนกักเก็บน้ำ
หรืออางเก็บน้ำ

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย EIA มีความส�ำคัญมาก
เพราะหากไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ EIA จะไม่
สามารถได้ รั บ อนุ ญ าตให้ พั ฒ นาโครงการหรื อ
ก่ อ สร้ า งโครงการได้ และไม่ ส ามารถอออกใบ
อนุญาตจัดสรรโครงการ หากเกิดกรณีมผี คู้ ดั ค้านผล
การยืน่ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมขณะ
ที่ด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้ว โครงการนั้นจะต้อง
หยุดการด�ำเนินการก่อสร้างทันที ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมคิด
และร่วมตัดสินใจโครงการที่จะเกิดขึ้น

หน่วยงานอนุญาตจัด
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น

ไม่เห็นชอบ
องค์การอิสระ
ให้ความเห็นประกอบ

หน่วยงานอนุญาต
ทำ�คำ�ชี้แจงและเหตุผล
ในการตัดสินใจเผยแพร่
ต่อสาธารณะและ
บนเว็บไซต์
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st

1
nd

2

ค.1
รับฟังความคิดเห็นต่อ
ขอบเขตการศึกษา

ค.2
การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล

3

(1)
การกลั่นกรองโครงการ

(2)
การกำ�หนดขอบเขต
การศึกษา

rd

ค.3
รับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงาน

(3)
การประเมินผลกระทบ
ปรับปรุงแก้ไข
ยื่นให้พิจารณาใหม่

(5)
รายงานฉบับสมบูรณ์
ยื่นต่อ สผ. และ
หน่วยงานอนุญาต

(4)
มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่มา: ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
อ้างอิง
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
http://www.tei.or.th/tai/2014-Book-EIA.pdf
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สมัครสมาชิกข่าวช่าง

ชื่อผู้สมัคร........................................นามสกุล................................................................
ต�ำแหน่ง........................ สถานที่ท�ำงาน........................................................................
เลขที่....................หมู่ที่.................ซอย....................... ถนน..........................................
ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
E-mail..........................................................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร.........................................................
มือถือ............................................................

สมาชิกใหม่
สมาชิกข่าวช่าง – ทั่วไป
สมาชิก 1 ปี 6 เล่ม 400 บาท

สมาชิก 2 ปี 12 เล่ม 700 บาท

ต่ออายุสมาชิก
		

สมาชิก 3 ปี 18 เล่ม 1,000 บาท

สมาชิกข่าวช่าง – เฉพาะ ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง / ผู้รับเหมา / อบต. / วิศวกร / สถาปนิก
แนบส�ำเนาจดทะเบียนบริษัท                   อบต. ...........................................
แนบส�ำเนาเลขที่ ใบ กว ……………………………. แนบส�ำเนาเลขที่ ใบ กส. ……………………
สมาชิก 1 ปี 6 เล่ม 300 บาท
สมาชิก 2 ปี 12 เล่ม 500 บาท 		

สมาชิก 3 ปี 18 เล่ม 700 บาท

การช�ำระเงิน : สั่งจ่ายในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

		
ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ปณ.ประตูน�้ำ 10409
                  เช็คขีดคร่อม ธนาคาร ...........................................เลขที่................................................
		
โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส�ำนักเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-1-39891-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 205-0-47350-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-4-27099-0
		
ช�ำระเป็นเงินสด ณ ส�ำนักงานสมาคม

การออกใบเสร็จรับเงิน หรือสถานที่จัดส่ง (กรณีแตกต่างจากที่อยู่ข้างบน โปรดระบุให้ชัดเจน)
ในนาม...............................................................................................................................................................
ที่ตั้ง....................................................................................................................................................................
ติดต่อ – ฝ่ายสมาชิกข่าวช่าง

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารโอเรี ย นเต็ ล เรสซิ เ ดนซ์ ชั้ น 3 เลขที่ 110
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศั พ ท์ 0-2251-4471-3 โทรสาร 0-2251-4474
E-mail : member@tca.or.th / www.tca.or.th

ส�ำหรับฝ่ายสมาชิก

สมัครสมาชิก ตั้งแต่.................................ถึง..........................................
เลขที่สมาชิก...................................เลขที่ใบเสร็จรับเงิน...........................
                                 ลงชื่อ.......................................................ผู้บันทึก
                                 วันที่....................................................................
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โครงการรถไฟความเร็วสูง สรุปข่าวแวดวงการก่อสร้าง กรกฎาคม – สิงหาคม 2561
ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.35
1 11 ก.ค. 2561 “เอเชีย-ยุโรป” ทุ่มชิง กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 179,412.21 ล้าน
ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน บิ๊กรับเหมาวิ่ง บาท ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้าของตอนที่ 2
วุ่นจ้องซับงาน มีสื่อข่าวรายงานว่า หลัง ช่ ว งสี คิ้ ว -กุ ด จิ ก ระยะทาง 11 กม. วงเงิ น
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดขาย ประมาณ 5,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้ตรวจสอบ
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟ แบบเรียบร้อยแล้วและจะเปิดประมูลได้ในเดือน
ความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น ดอนเมื อ ง- ส.ค.นี้ โดยจะใช้เวลาประมูล 3 เดือน (ที่มา:
สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กม. รวม https://mgronline.com/business/
พั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ส ถานี มั ก กะสั น 150 ไร่ detail/9610000073411)
ศรีราชา 25 ไร่ วงเงินลงทุน 2.2 แสนล้านบาท
3 3 ส.ค. 2561 เร่งพีพีพีไฮสปีดหัวหิน
ตัง้ แต่ 18 มิ.ย.-9 ก.ค. 2561 ปรากฏว่า นักลงทุน
‘อาคม’ ทุบโต๊ะเปิดประมูลใน 3 เดือน
ไทยและต่างชาติสนใจซือ้ ซองประมูลถึง 31 ราย
นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รมว.
แยกเป็น บริษัทไทย 14 ราย จีน 7 ราย ญี่ปุ่น 4 คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเร่ง      
ราย ฝรั่งเศส 2 รายมาเลเซีย 2 ราย เกาหลี 1 น�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการรถไฟความเร็วสูง
ราย และอิตาลี 1 ราย โดยการรถไฟฯ ดีเดย์ 23 ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร
ก.ค. พาเอกชนลงพื้นที่จริง เปิดยื่นข้อเสนอ 12 (กม.) วงเงิน 9.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พ.ย.นี้ (ทีม่ า: https://www.prachachat. โครงการภาครัฐทีเ่ ปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (พีพพี )ี
net/property/news-188840)
และที่ผ่านมาโครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว
2 24 ก.ค. 2561 รถไฟไทย-จีนเตรียม
ประมูลตอน 2 ก่อสร้าง 11 กม. วงเงิน
กว่า 5 พันล้าน ส.ค.นี้ ตามแผน นายสุชพี
สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและ
ก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 25 จะมีการ
ประชุมระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2561 ทีก่ รุงปักกิง่
ประเทศจีน ซึ่งจะมีการติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1

อย่างมาก ทัง้ นี้ กระทรวงคมนาคมได้สง่ รายงาน
ผลการศึ ก ษาการให้ เ อกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อ
ด�ำเนินการในกิจการของรัฐ ไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาน�ำเสนอตามขั้นตอน
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยกระทรวง
คมนาคมจะเร่งส่งข้อมูลให้กบั ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนสิง่ แวดล้อม (สผ.) และกระทรวงการคลัง
เพือ่ น�ำเสนอขออนุมตั โิ ครงการการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานภายในเดือน ต.ค.นี้ (ทีม่ า: https://www.
posttoday.com/economy/559647)

การก่อสร้างสนามบิน
26 ก.ค. 2561 บอร์ดทอท.ไฟเขียวงบ 5.3 หมื่น
ล้าน ขยายสนามบินดอนเมือง-เชียงใหม่ รายงาน
ข่ า วจาก บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงผลการประชุม
คณะกรรมการ (บอร์ด) วันที่ (25 ก.ค.) โดยระบุ
ว่า บอร์ด ทอท. มีมติเรื่องการปรับปรุงแผน
แม่ บ ทท่ า อากาศยาน โครงการพั ฒ นาท่ า
อากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 และ

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)
ระยะที่ 1 โดยบอร์ดได้เห็นชอบงบประมาณกว่า
5.3 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานดังกล่าว แบ่ง
ออกเป็น โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 วงเงิน
ลงทุน 37,590.246 ล้านบาท และโครงการ
พัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 15,818.507
ล้านบาท รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารบริการผู้
โดยสารบริเวณลานจอดสมาคมไทยธุรกิจการ

1

3

2

ท่องเที่ยว (Association of Thai Travel
Agents : ATTA) ทดม. ในวงเงินงบประมาณ
207,106,739. บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) (ทีม่ า:
http://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/808638)

1
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การคมนาคม – ขนส่ง
1 2 ก.ค. 2561 คมนาคมขันนอตเร่งทางคู่
เฟส 2-สายสีแดง หวัน่ หลุดเป้า ตัง้ ธงรวบ
ประมูลปลายปี 61 นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี ปลัด
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวง
คมนาคมได้เร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2
จ�ำ  นวน 7 เส้นทาง และทางคู่เส้นทางใหม่ 2
เส้นทาง ระยะทางรวม 2,174 กม. มูลค่ารวม
427,012.03 ล้านบาท ได้รวมถึงรถไฟสายสีแดง
ส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง วงเงิน 24,241 ล้าน
บาท โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ชี้ แจงหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องตามขัน้ ตอนก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ขออนุมัติ โดยยังคงตั้งเป้าหมายที่จะ
เสนอ ครม. ขออนุมตั ใิ ห้ได้ภายปี 2561 นี้ (ทีม่ า:
https://mgronline.com/business/
detail/9610000065400)
2 13 ก.ค. 2561 4 ปีโหมลงทุน 8-9 แสน
ล้าน คมนาคมเทอีก 1 ล้านล้าน ลุยต่อ
โปรเจ็กต์บก-ราง-น�้ำ-อากาศ นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กล่าวว่า การลงทุนของคมนาคม 4 ปีทผี่ า่ นมา ปี
2558-2561 เป็นการด�ำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยเน้นในเรือ่ งการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการเชื่อมต่อเป็นหลัก เงิน
ลงทุนที่ใช้ไปอยู่ที่ 800,000-900,000 ล้านบาท
ส่วนที่เหลืออีก 1 ล้านล้านบาท จะอยู่ใน 4 ปี
หลัง ปี 2562-2565 ตามแผน (ที่มา: https://
www.prachachat.net/property/
news-190055)
3 17 ก.ค. 2561 “สมคิด”ปั๊ม 2.4 ล้าน
ล้ า นก่ อ นเลื อ กตั้ ง คมนาคมรั บ ลู ก เท
กระจาดประมูลบิ๊กโปรเจ็กต์จบสิ้นปี ลุ้นโค้ง
สุดท้าย “สมคิด” ไล่บี้เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม
วงเงินกว่า 2.4 ล้านล้าน เดดไลน์สปีดประมูลให้
เสร็จสิ้นปีนี้ก่อนเลือกตั้ง ครบทุกโหมด บก ราง
น�ำ 
้ อากาศ หวังเป็นพระเอกขับเคลือ่ นการลงทุน

กระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ ด้าน “อาคม” จัด
ไทม์ไลน์ประมูลละเอียดยิบ ทั้งรถไฟฟ้าสารพัด
สี ทางคู่เฟส 2 และสายใหม่ ท่าเรือ สนามบิน
รถไฟรางเบา ลั่น พ.ย. นี้ชง ครม. เกลี้ยง ปีหน้า
ขายทีโออาร์ โดยในช่วงระยะเวลา 7-8 เดือนที่
เหลือก่อนจะมีการเลือกตั้งภายในปี 2562 ได้
เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมประมูลงานโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่ ค ้ า งอยู ่ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ เนื่ อ งจาก
โครงการใหญ่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลจะต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผน ถ้าโครงการไหนที่
จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง ประมูล หรือเสนอคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ขอให้เสร็จสิ้นปีนี้ ห้ามล่าช้าอีก
เด็ดขาด (ที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-191273)
4 22 ก.ค. 2561 ทุ่ม 4.3 พันล้านปักหมุด
“อุบลฯ-สาละวัน” สะพานมิตรภาพ
เชื่อมไทย-ลาวแห่งที่ 6 เชื่อมการค้า 3 ประเทศ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความ
ก้าวหน้าการด�ำเนินงาน รับฟังการบรรยายสรุป
ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
วิ ศ วกรรม และผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ส�ำรวจ ออกแบบโครงการสะพานมิตรภาพไทย
– ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) ต�ำบล
พะลาน อ�ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพือ่
น�ำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันที่
24 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ คาดการค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง
ในส่วนของไทยประมาณ 4,300 ล้านบาท และ
ให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมการเชือ่ มโยง
โครงข่ า ยโดยรอบโครงการฯ ให้ ป ระชาชน
สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว (ที่ ม า: https://www.
prachachat.net/property/news193924)
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5 31 ก.ค. 2561 ครม.เคาะทางคู่ “เด่นชัยเชียงของ” 8.53 หมื่นล้าน ปรับแผน
เวนคืนเร่งประมูลปลายปี ซอย 5-6 สัญญา เร่ง
เปิดปี 66 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 ก.ค. ได้มีมติ
อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงิน
รวม 85,345 ล้านบาท ตามทีก่ ระทรวงคมนาคม
เสนอ พร้อมอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
ก� ำ หนดเขตที่ ดิ น ในบริ เวณที่ ที่ จ ะเวนคื น ของ
โครงการเพื่อสร้างทางรถไฟ สะพานข้ามทาง
รถไฟในเส้นทาง 4 จังหวัด คือ แพร่ ล�ำปาง
พะเยา และเชียงราย ทัง้ นี้ ได้เร่งรัดการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เวนคืนและก่อสร้างเพื่อ
ให้เปิดบริการเร็วขึ้น 2 ปี จากแผนที่จะเปิด
เดินรถปี 2568 เป็นปี 2565-2566 ซึ่งให้ ร.ฟ.ท.
เสนอคณะกรรมการก�ำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซู
เปอร์บอร์ด) ทีม่ นี ายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็น
ประธาน พิจารณากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่
ความโปร่งใสต่อไป (ที่มา: https://mgronl ine . com / b usiness / de tail/9610000075993)
6 14 ส.ค. 2561 ทางลอด-ทางเชื่ อ ม
“ศิ ริ ร าช-แยกไฟฉาย” เสร็ จ ปี น                     ี้
นายจั ก กพั น ธุ ์ ผิ ว งาม รองผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.
ก�ำลังเร่งก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ฝั่ง
ธนบุรี แก้ปัญหาการจราจร มี 3 โครงการ ได้แก่
ทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก บริเวณแยก
ไฟฉาย คืบหน้าแล้ว 65.93% ส่วนการขยายผิว
จราจรถนนสุ ท ธาวาสและสะพานข้ า มถนน
จรัญสนิทวงศ์ เป็น 4 ช่องจราจร ความยาว
3,000 เมตร ขยายสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง
พร้อมสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด
2 ช่องจราจร ความยาว 360 เมตร คืบหน้าแล้ว
13.64% ขณะที่ ก ารต่ อ ขยายสะพานอรุ ณ
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อมรินทร์พร้อมทางขึน้ -ลง และทางยกระดับข้าม
แยกศิริราช จะแล้วเสร็จเดือน ต.ค.นี้ ส่วนงาน
อื่นๆ คืบหน้าแล้ว 31.42%
ทั้งนี้ เมื่อ 3 โครงการแล้วเสร็จจะบรรเทา
จราจรและเพิม่ ประสิทธิภาพบริเวณโรงพยาบาล
ศิรริ าช ถนนอรุณอมรินทร์ วังหลัง พรานนก และ
จรัญสนิทวงศ์ ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น (ที่มา:
https://www.prachachat.net/property/news-204103)
5

1

2

6
3
4
การก่อสร้างรถไฟฟ้า
1 16 ก.ค. 2561 รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สรุป
สร้างบนดินร่วมใต้ดนิ เตรียมเปิดประมูล
ปี 2563 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผูว้ ่าการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา
จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ได้สรุปแนวทาง
ก่อสร้างตามที่ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอมาเรียบร้อยแล้ว
คือ รูปแบบ A วิ่งบนดินและใต้ดินร่วมกัน ระยะ
ทาง 35 กิโลเมตร งบลงทุนรวม 8.6 หมื่นล้าน
บาท เพราะมองว่ามีความเหมาะสมกว่ารูปแบบ
B ที่เป็นการติดตั้งรางแทรมบนถนน (LRT) จาก
สภาพถนนในเชียงใหม่ที่แคบ อาจท�ำให้การ
จราจรติดขัดมากขึ้น แม้จะใช้เวลาก่อสร้างและ
วงเงินลงทุนสูงกว่าก็ตาม อีกทั้งยังเป็นความ
ต้ อ งการของชาวบ้ า นที่ ต ้ อ งการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมรอบคูเมืองและเอกลักษณ์ของ

เมืองเชียงใหม่ไว้ดังเดิม รวมถึงไม่ต้องเวนคืน
พืน้ ทีจ่ ำ� นวนมาก เพราะใช้แค่กอ่ สร้างทางขึน้ -ลง
สถานีใต้ดนิ เท่านัน้ ซึง่ ตอนนีโ้ ครงการอยูร่ ะหว่าง
ศึกษารูปแบบการเปิดให้เอกชนร่วมทุน (พีพีพี)
และน่าจะเปิดประมูลได้ภายในปี 2563 (ที่มา:
htt p s : / / money . ka p ook . com /
view196493.html)
2 23 ส.ค. 2561 ปี นี้ เ คาะแน่ ! สร้ า ง
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำตาลแคราย-ล�ำสาลี
ควบทางด่วนขั้นที่3 ดึงเอกชนลงทุน 1.4 แสน
ล้าน นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำตาล
ช่วงแคราย – ล�ำสาลี (บึงกุม่ ) ระยะทาง 22.1 กม.
เงินก่อสร้างเบื้องต้น 112,505 ล้านบาท และ
ทางด่วนขัน้ ที่ 3 สายเหนือทดแทน N1 และส่วน
ต่อขยาย N2 ไปยังทางด่วนหมายเลข 9 ระยะทาง
17.2 กม. เงินก่อสร้างเบือ้ งต้น 37,966 ล้านบาท

ขณะนีก้ ารศึกษาด�ำเนินการมาหลายเดือนแล้วและ
ก�ำลังจะเข้าสู่ขั้นสุดท้าย ยืนยันว่าการออกแบบ
รถไฟฟ้าสายนี้ จะให้มกี ารใช้ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้
ให้ได้มากทีส่ ดุ แต่จะต้องมีผลกระทบต่อประชาชน
น้อยที่สุด โดยโครงการนี้จะเป็นการท�ำงานร่วม
กั น ระหว่ า งการทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย
(กทพ.) ทีจ่ ะดูแลเรือ่ งทางด่วน และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่จะเป็น
ผู้ควบคุมดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำตาลต่อ
ไป (ที่มา: https://www.prachachat.
net/property/news-209215)

1

2
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อิตัลไทยอุตสาหกรรม เปิดตัวรถปูคอนกรีตหวังตอบโจทย์ผู้รับเหมางานถนน
อิตลั ไทยอุตสาหกรรม เดินเกมรุกกลุม่ “งาน
ถนน” เปิดตัว “รถปูคอนกรีต พาวเวอร์ เคิร์บ
เบอร์ แอนด์ พาวเวอร์ เพฟเวอร์” แบรนด์ดงั จาก
สหรัฐฯ เจาะตลาดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงเมกะ
โปรเจ็กต์ ชูจุดเด่น “ลดต้นทุน – ลดแรงงาน –
ลดเวลากว่า 50%” ตอบโจทย์ผู้รับเหมา เพิ่ม
ประสิทธิภาพส่งมอบงาน ต่อยอดกลยุทธ์มัลติ
แบรนด์ มั่นใจดันยอดรายได้รวมปีนี้โต 40%
ตามเป้า
คุณอดิศร์ พฤกษ์พัฒนรักษ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม
จ�ำกัด (ITI) ผูน้ ำ� ด้านการจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งจักร
อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี
2561 บริษัทฯ วางกลยุทธ์เพิ่ม ยอดขายในกลุ่ม
งานถนนมากขึ้น เนื่องจากเห็นโอกาสจากกลุ่ม
“งานถนน” ที่ถือเป็นตลาดใหญ่และเปิดกว้าง
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านโลจิสติกส์ของไทยที่มีการลงทุนอย่างต่อ
เนื่อง ควบคู่กับงานก่อสร้างและสอดรับกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ประกอบกับบริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักรกล
หนักที่หลากหลาย ตอบโจทย์งานก่อสร้างได้   
ทุกประเภท ส�ำหรับการขยายตลาดงานถนน จะ
ใช้ “รถปูคอนกรีต พาวเวอร์ เคิร์บเบอร์ แอนด์
พาวเวอร์ เพฟเวอร์” (Power  Curbers  &
Power Pavers) ผลิตภัณฑ์ระดับโลกจาก
สหรั ฐ ฯ ที่ ส ามารถรองรั บ งานก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีต ตั้งแต่ระดับทางหลวงชนบทจนถึงซุป
เปอร์ไฮเวย์ พร้อมผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ อาทิ รถปูยาง
มะตอยวอลโว่ เอบีจี (Volvo ABG) รถบด รถ
เกรด ทีพ่ ร้อมรองรับงานถนนอย่างครบครันเป็น
ตัวบุกตลาด
คุณอดิศร์ กล่าวว่า การเพิ่มบทบาทส�ำหรับ
กลุ ่ ม งานถนน คาดว่ า จะช่ ว ยสร้ า งยอดขาย
ชดเชยเซ็กเมนท์อนื่ ทีช่ ะลอตัวตามสภาวะตลาด
เครือ่ งจักรกลหนัก ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2561
เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ของภาครัฐยังไม่คอ่ ยมีความคืบหน้า ท�ำให้เม็ดเงิน โดยไม่ตอ้ งตัง้ แบบ และลดจ�ำนวนแรงงานในการ

เข้าสูร่ ะบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่งผลให้ผรู้ บั เหมา
ชะลอค�ำสั่งซื้อเครื่องจักรกลหนักลดลง
“การเปิดตัวแบรนด์ พาวเวอร์ เคิร์บเบอร์
แอนด์ พาวเวอร์ เพฟเวอร์ ถื อ ว่ า สอดรั บ
ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการหาโซลูชั่น
ทีเ่ หมาะสมให้กบั ลูกค้าแต่ละกลุม่ ผสานกับการ
จัดตั้งสายงานขายกลุ่มมัลติแบรนด์ เพื่อบริหาร
จัดการให้ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของ
งานก่ อ สร้ า ง ตั้ ง แต่ ก ลุ ่ ม โครงการและงาน
ราชการ กลุ่มเหมืองและโรงโม่ กลุ่มงานถนน
โดยปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มรายได้รวมของบริษัทฯ ให้
เติบโตกว่า 40 % จากปีที่ผ่านมา”
รถปูคอนกรีต พาวเวอร์ เคิร์บเบอร์ แอนด์
พาวเวอร์ เพฟเวอร์ เป็นแบรนด์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ
ทัว่ โลกมากว่า 60 ปี ด้วยจุดเด่นด้านฟังก์ชนั่ การ
ท�ำงานที่ง่าย สะดวก ครบวงจร “ช่วยลดต้นทุน
ลดแรงงาน ลดเวลา” ในการก่อสร้างถนนให้
ผู ้ รั บ เหมาแต่ ล ะโครงการได้ ก ว่ า 50% โดย
สามารถปูพื้นถนน ปูไหล่ทาง ก�ำแพงกั้นถนน             
ปูรอ่ งน�ำ 
้ ตลอดจนการปูถนนโค้งได้อย่างแม่นย�ำ
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ปูพื้นคอนกรีตแต่ละครั้งจาก 40 คนให้เหลือ
ประมาณ 4 คน ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ตลาด
ที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ที่ส�ำคัญคือถนนคอนกรีตที่ปูโดย พาวเวอร์
เคิร์บเบอร์ แอนด์ พาวเวอร์ เพฟเวอร์ ได้ผ่าน
การทดสอบค่ามาตรฐานไออาร์ไอ (International Roughness Index : การตรวจวัด
ค่าดัชนีความขรุขระสากล) ตามความต้องการของ
กรมทางหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ผู้รับเหมา
มั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวงและยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ       
การบริ ห ารจั ด การ สามารถให้ ผ ลตอบแทน             
การก่อสร้างที่คุ้มค่ากว่าแบบเดิม
ส� ำ หรั บ แผนการท� ำ ตลาดรถปู ค อนกรี ต              
จะมุ่งเน้นเจาะตลาดตั้งแต่ผู้รับเหมารายย่อย
ระดับท้องถิ่นจนถึงผู้รับเหมารายใหญ่ระดับ
ประเทศ โดยหลังเปิดตัวเป็นทางการคาดว่าจะ
สามารถท�ำยอดขาย ณ สิ้นปี 2561 ประมาณ
กว่า 10 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
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Q-CON

บริ ษั ท ควอลิ ตี้ ค อนสตรั ค ชั่ น โปรคั ด ส์
จ�ำกัด (มหาชน) (Q-CON) คว้า 2 รางวัล
เยี่ยม คว้ารางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นระดับประเทศ อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เขี ย ว จ า ก ก ร ม โร ง ง า น
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�ำปี
พ.ศ.2561 และเป็นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียว
ในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศที่ได้
รับรางวัลในปีนี้ ผู้บริหารมั่นใจกระบวนการ
ท�ำงานและความมุง่ มัน่ ในการประกอบกิจการที่
ดีเป็นกุญแจส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จ เร่งยกระดับทุก
กระบวนการท�ำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวมีการตรวจ
ประเมินทั้งสิ้น 5 ระดับ โดยระดับ 4 หมายถึง
โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างวัฒนธรรม
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและน�ำ
มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งผู้บริหารของ
บริษัทคิวคอนเปิดเผยว่าได้ เป้าหมายในการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กร ยึดหลักธรรมภิบาล             
คือมีความโปร่งใส และมีการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนา
Home Builder ทั้ ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และทรั พ ยากรที่ ใช้ ใ น
& Materials กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการ
Expo 2018 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
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เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน เพื่อให้ลูกค้า
ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
นอกจากนั้น บริษัทยังมีการด�ำเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์กับคนในชุมชนรอบข้าง โดยได้
เข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นระบบสาธารณูปโภค การศึกษา และการ
สร้างอาชีพให้กบั ลูกหลานในชุมชน ซึง่ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯอีก
ด้วย โดยคิวคอนมุ่งหน้าพัฒนาองค์กรทั้งหมด
บนวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่
สร้างสรรค์สินค้าที่ดีและมีคุณภาพออกสู่ตลาด
เพื่อผู้บริโภค แต่ในการประกอบกิจการหรือ
ธุรกิจ มันมีความจ�ำเป็นทีเ่ ราจะต้องดูแลผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของเราทุกภาคส่วน ให้
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนานกันไป
ด้วย รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 เป็นอีก
ก้าวหนึ่งที่เราภาคภูมิใจ และเราหวังว่าเราจะ
เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่ท�ำให้อุตสาหกรรม
ในประเทศไทยได้เห็นทิศทาง และร่วมกันก้าว
เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา ยกระดั บ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไป...

“สร้างบ้านที่ชอบ ในราคาที่ใช่”

ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับงาน“รับสร้างบ้าน
และวัสดุ Home Builder  & Materials 
Expo 2018” ภายใต้แนวคิด “สร้างบ้านทีช่ อบ
ในราคาที่ใช่” อวดโฉมนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
ใหม่ล่าสุดจากพันธมิตรกลุ่มผู้ผลิตจ�ำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง และเป็นการจัดงานที่มีแบบบ้านมาก

ที่สุด หลากหลายราคาตั้งแต่ล้านต้น ๆ ไปจนถึง
ราคากว่า 100 ล้านบาท ที่สนับสนุนให้ผู้บริโภค
ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินได้มีโอกาส
เลือกแบบบ้านได้ตรงกับความต้องการและทุน
ทรัพย์ที่มี และมีการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นแจก
ทองค�ำมูลค่ากว่า 300,000 บาท
งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกอนันตพร
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มาเป็ น
ประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า ที่อยู่อาศัยเป็น 1
ใน 4 ปัจจัยในการด�ำเนินชีวิต และเชื่อมโยงกับ
หลายสาขา เช่นวัสดุก่อสร้าง ธนาคาร มีส่วน
ส�ำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต้องมีการถ่ายทอด

ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะไทยก�ำลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท�ำให้โครงสร้างที่อยู่อาศัยมี
ความแตกต่างไปจากเดิม โดยการออกแบบต้อง
ค�ำนึกถึงการอยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ และมี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ความ
ต้องการของคนรุน่ ใหม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลา การพัฒนาจึงต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
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“อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเซีย 2018”
พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในยุค 4.0
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และอิมแพ็คเตรียมจัดงาน
“อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต
เอเชีย 2018” พร้อมกัน ดันเป็นงานมหกรรม
ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค
อาเซียน โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้นน�ำด้าน
อุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า 500 ราย ร่วมโชว์
ไฮไลท์นวัตกรรมก่อสร้างยุค 4.0 รองรับการ
เติบโตในโครงการก่อสร้าง และเมกะโปรเจกต์
ต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศ และอาเซียน บนพืน้ ทีแ่ สดง
สินค้ารวมกว่า 21,500 ตารางเมตร คาดมี                   
ผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 ราย จาก 14 ประเทศ
ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ อาคาร
5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี และลานแสดงสินค้ากลางแจ้ง P5
คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริหาร
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “เพื่อตอกย�้ำความมั่นใจ            
ให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าภาพร่วมจัดงาน INTERMAT ASEAN 2018
จึงก�ำหนดจัดให้มีการเสวนาผู้รับเหมารายใหญ่
และการประชุมประจ�ำปีของสมาพันธ์สมาคม
การก่อสร้างแห่งอาเซียน (ACF) เพื่อก่อให้เกิด
การลงทุนในตลาดของประเทศไทยมากขึ้น”
คุณลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท
อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด กล่าวว่า
“จากข้อมูลของ BCI Media Group พบว่า
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีมลู ค่ารวมกว่า 250 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างรวดเร็ว ดังนั้น งานอินเตอร์แมท
อาเซียน และงานคอนกรีต เอเชีย จึงถูกจัดขึ้น
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคโดยการจัด
งานครั้ ง นี้ มี บ ริ ษั ท และแบรนด์ ชั้ น น� ำ ด้ า น
อุตสาหกรรมก่อสร้างเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า
500 แห่ง จาก 14 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย จีน

ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน นอร์เวย์ ตุรกี อินเดีย
อิตาลี เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
เชื่อมั่นของตลาดด้านการจัดแสดงสินค้าและ
เจรจาธุรกิจส�ำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”
“งานอินเตอร์แมท อาเซียน 2018 และงาน
คอนกรีต เอเชีย 2018 นี้ จะเป็นกุญแจส�ำคัญที่
ช่วยท�ำให้เกิดการเจรจาธุรกิจ และตอบโจทย์          
ในการท�ำงานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
คอนกรีตได้อย่างครบวงจรที่สุด ซึ่งจะจัดบน
พื้นที่แสดงสินค้ารวม 21,500 ตารางเมตร ซึ่ง
แบ่งเป็นส่วนการแสดงสินค้าใน 4 กลุ่ม ได้แก่
สินค้าและเทคโนโลยีประเภทงานขนย้ายดินและ
การรือ้ ถอน / ระบบการยก การเคลือ่ นย้าย และ
การขนส่ง / งานอาคารและสถานที่ / งานถนน
งานเหมืองแร่ และงานรากฐาน / การผลิต
คอนกรีต รวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการจาก              
ผูเ้ ชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ ข้าร่วม
งานเข้าใจภาพรวมธุรกิจและมองเห็นโอกาสใน
การท�ำตลาดก่อสร้างได้อย่างมีศักยภาพ โดยมี
องค์กรต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมอภิปรายในงาน อาทิ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างอาเซียน
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(ACF) กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
สมาคมส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย และอนามั ย              
ในการท�ำงาน (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภั ย และอนามั ย ในการท� ำ งาน
(ประเทศไทย) International Powered 
Access  Federation  และสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่สาธิตกลางแจ้งกว้างขวางถึง 3,000
ตารางเมตร ส�ำหรับจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อ
ดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้มาสัมผัสกับขุมพลัง
และประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร พร้อมอุปกรณ์
รุ่นใหม่ล่าสุด ส�ำหรับการท�ำงานในชีวิตจริงจาก
แบรนด์ชั้นน�ำ  เช่น STIT, COFFRAL  FORMWORLS & SCAFFOLDS, Tun Engineering,
Concrete  Décor, BHS-Sonthofen 
GmbH, Rep Floor เป็นต้น” คุณลอย กล่าว
สรุป
ทั้งนี้ งาน “อินเตอร์แมท อาเซียน 2018”
และ “คอนกรีต เอเชีย 2018” มีก�ำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-7
ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
เมื อ งทองธานี และพื้ น ที่ ล านกลางแจ้ ง ริ ม
ทะเลสาบเมืองทองธานี
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สภาวิศวกร

ชี้บทเรียนเหตุการณ์
สะพานถล่ม
ที่อิตาลี

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภา
วิ ศ วกร ให้ สั ม ภาษณ์ ถึ ง กรณี เ มื่ อ วั น ที่ 14
สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์สะพาน               
โมรานดิ ที่ ป ระเทศอิ ต าลี พั ง ถล่ ม ลงมาแล้ ว มี                        
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ถึ ง แม้ ว ่ า จะเกิ ด ขึ้ น ห่ า งไกลจาก
ประเทศไทย แต่กถ็ อื ว่าไม่ได้เป็นเรือ่ งทีไ่ กลตัวเลย
เพราะแต่ละประเทศก็มสี ะพานใช้งานจ�ำนวนมาก
รวมถึงประเทศไทยด้วย
ในทางวิศวกรรมสะพานจ�ำแนกได้หลายรูป
แบบ เช่น สะพานช่วงสั้น มักมีช่วงพาดไม่เกิน
20-40 ม. สะพานช่ ว งปานกลางมี ช ่ ว งพาด
ประมาณ 40-80 ม. และสะพานช่วงยาวมีช่วง
พาดเกิน 100 ม. ขึ้นไป สะพานยังอาจแบ่งเป็น
3 ประเภทใหญ่ๆ ตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ได้แก่
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง
และ สะพานเหล็ก สะพานทีม่ ขี นาดใหญ่และช่วงพาด
ยิง่ ยาว และทีผ่ า่ นการใช้งานมานานก็ยงิ่ มีระบบ
โครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน ก็อาจมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ อีก
ปัจจัยที่ท�ำให้สะพานถล่ม มี 5 สาเหตุหลัก
คือ 1. การออกแบบผิดพลาด 2. การก่อสร้างผิด
พลาดหรือไม่ถูกวิธี 3. วัสดุเสื่อมสภาพ 4. น�้ำ
หนักบรรทุกมากเกินไป เช่น รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ และ 5. ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และ
แรงลม เป็นต้น
การถล่มของสะพานอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งขณะ
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และที่เปิดใช้งานแล้ว
ในบ้านเราพบการพังถล่มของสะพานเกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้าง สาเหตุเกิดขึน้ จากระบบค�ำ้

ยันและนั่งร้านไม่แข็งแรงพอ แต่การวิบัติของ
สะพานโมรานดิในประเทศอิตาลี เป็นการวิบัติ
ของสะพาน ทีม่ อี ายุการใช้งานมากว่า 50 ปีแล้ว
เพราะสะพานแห่ ง นี้ เริ่ ม เปิ ด ใช้ ง านมาตั้ ง แต่                 
ปี พ.ศ. 2510 การวิบัติที่เกิดขึ้นจัดว่าเป็นการ
วิบัติแบบเฉียบพลัน สาเหตุของการวิบัติยังไม่
ทราบแน่ ชั ด และต้ อ งรอการพิ สู จ น์ ท าง                 
นิติวิศวกรรมศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตาม สะพานโมรานดิ มีลักษะเป็น
สะพานขึงช่วงยาว เหล็กที่ใช้ขึงตัวสะพานฝังอยู่
ในแท่งคอนกรีต ที่ดึงพื้นสะพานเพียงด้านละ            
1 จุดเท่านัน้ สันนิษฐานว่า วัสดุในการรับน�ำ้ หนัก
ได้แก่ เหล็กที่ใช้ขึงสะพาน อาจเกิดการวิบัติที่
ตัวเหล็กเอง หรือที่ข้อต่อเหล็ก เนื่องจากการ
เสื่อมสภาพการเกิดสนิม หรือความล้าของข้อต่อ
ทีเ่ กิดจากน�ำ้ หนักรถบรรทุกและยานพาหนะอืน่
ที่วิ่งผ่านไปมาหลายล้านรอบตลอด 50 กว่าปีที่
ผ่านมา
การถล่มของสะพานที่อิตาลีนี้ ถือเป็นบท
เรียนส�ำคัญว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ อาจเกิดขึ้น
ได้อีก ณ ที่ใดก็ได้ในโลกนี้ ในทางวิศวกรรม
เหตุการณ์ดังกล่าวมีหนทางป้องกันได้โดยใช้วิธี
การตรวจติ ด ตามสุ ข ภาพโครงสร้ า งสะพาน
(Structural health monitoring
system) ซึ่งเหมือนการตรวจสุขภาพร่างกาย
คน โดยแบ่งได้เป็น การตรวจสอบรายวัน รายปี
และการตรวจสอบพิเศษ การตรวจสอบท�ำได้ทงั้
การตรวจสอบด้วยสายตา โดยสังเกตรอยร้าว

การบิด การเคลื่อนตัว หรือ แม้กระทั่งเสียง
โครงสร้างที่ดังลั่นผิดปกติ หรือ การสั่นสะเทือน
ที่มากผิดสังเกต ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือน
ภัยบอกเหตุผิดปกติในโครงสร้างล่วงหน้าได้ทั้ง
สิ้ น นอกจากการตรวจสอบด้ ว ยสายตาแล้ ว              
การตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรม อาศัย
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง แบบไม่ ท� ำ ลาย ในปั จ จุ บั น
สามารถวัดค่าความเค้น ความเครียด การเสียรูป
ของสะพานและท�ำการประมวลผลแบบเรียลไทม์
ได้ ช ่ ว ยให้ มี ข ้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจที่
ซ่อมแซมหรือเสริมก�ำลังได้ทันท่วงที
สาเหตุหนึง่ ทีส่ ะพานพังถล่ม อาจจะเกิดจาก
การละเลยเรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษา
อย่าลืมว่าโครงสร้างทุกประเภท มีอายุการใช้
งาน โดยเฉพาะโครงสร้างประเภทสะพาน ทีต่ อ้ ง
รับรองน�้ำหนักยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านไปมา
ท�ำให้เกิดแรงพลศาสตร์กระท�ำต่อโครงสร้าง
เป็นอันตรายยิง่ กว่า น�ำ้ หนักทีแ่ ช่อยูน่ งิ่ ๆ เสียอีก
และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งโครงสร้างจะเกิดความล้า
(fatigue) น�ำไปสู่การวิบัติได้ หนทางที่ดีที่สุด
คือต้องไม่ประมาท ต้องจัดให้มีโปรแกรมการ
ตรวจสอบและดูแลรักษาสะพานอย่างเคร่งครัด
จะช่วยลดความเสี่ยงการถล่มของสะพานได้
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ควิก โคท โปรดักส์ สบช่องตลาดวัสดุก่อสร้างสดใส
เพิ่มการลงทุนเร่งขยายโรงงานผลิต 4.0

ควิก โคท โปรดักส์ ชี้อุตสาหกรรมอสังหาฯ
เริ่มมีสัญญาณโตต่อเนื่อง ก�ำลังซื้อวัสดุก่อสร้าง
ฟื้นตัวทางบวก เดินหน้าเร่งเพิ่มก�ำลังการผลิต
พร้อมลงทุนขยายโรงงานเพิ่มไลน์ผลิตใหม่ โดย
น�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต
มากกว่า 60% ตั้งเป้าลดต้นทุนสินค้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการผลิต เชื่อมั่นหลังโรงงาน
แล้วเสร็จ สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดกลับมา
จากวิกฤติสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
พร้อมเปิดตัว 3 แบรนด์สินค้าใหม่ My Loft 
(ภายใต้คอนเซ็ปต์ DIM ที่จะสร้าง Inspiratio
nจากภายในตัวตนของลูกค้า เจาะลูกค้าใหม่
กลุ ่ ม Home  Users  พร้ อ มปล่ อ ย GP100                  
(ปูนกาวอเนกประสงค์) และดิ่งแดง Premium 
หรือ CP001P  (ปูนฉาบอิฐมวลเบาเพิ่มสาร
พิเศษ) ลดปัญหารอยแตกร้าว ขยายฐานลูกค้า
กลุม่ ช่าง เร่งเพิม่ ยอดขาย คาดสิน้ ปี 2561 ยอดขาย
แตะ 800 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างก�ำไรสูง             
กว่าเดิม ไม่น้อยกว่า 10% พร้อมตอกย�้ำ ความ
เป็นแบรนด์ปูนฉาบอิฐมวลเบาอันดับหนึ่งในใจ
ช่างของ “ปูนลูกดิ่ง” พร้อมท�ำกิจกรรม CSR
ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ “แท่ง ศักดิ์สิทธิ์
แท่งทอง”
คุณอัครภัทร ทองน�้ำตะโก ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ควิก โคท โปรดักส์ จ�ำกัด
กล่าวว่า บริษทั ฯ ได้มองเห็นแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ของ
อุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้างภายในประเทศ ทีเ่ ริม่
มี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น ไปในทิ ศ ทางบวก                
หลั ง จากชะลอตั ว มาตั้ ง แต่ ป ลายปี 2559                
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยคาดว่ามีแนวโน้มขยาย
ตัวเฉลีย่ ประมาณ 8-10% ในครึง่ ปีหลัง หลังจาก
มีการอนุมัติโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ ภ ายในประเทศอย่ า งรถไฟฟ้ า                  
ส่วนต่อขยายสายต่าง ๆ เมกะโปรเจกต์ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) และเขตระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Special Eastern
Economic Corridor zone หรือ โครงการ
Eastern  Airport  City  ประกอบกับกลุ่ม
ธุรกิจอสังหาฯ ของภาคเอกชนที่ส่งสัญญาณ
แสดงความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวการลงทุนทั้ง              
ในส่ ว นของงานก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย อาคาร
ส�ำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีผล
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมกลางน�้ำในตลาดวัสดุ
ก่อสร้างอย่าง เหล็ก ซีเมนต์ คอนกรีต ปูนส�ำเร็จรูป
รวมถึงปูนฉาบอิฐมวลเบาด้วย
ท�ำให้ปีนี้ ควิกโคทฯ ได้ขยายการลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในสายการผลิตเดิมและ
เริ่มแผนขยายโรงงานเพิ่มก�ำลังการผลิตสินค้า
ทุกกลุ่ม ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า100 ล้านบาท
โดยจะมี ก ารน� ำ เอาหุ ่ น ยนต์ เ ข้ า มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ น ระบบออโตเมชั่ น               
ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่า 60% เมือ่ เทียบกับการผลิต
ระบบเดิม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในอนาคต ช่วยลดระยะเวลาการผลิตท�ำให้ผลิต
สินค้าได้มากขึ้น และสามารถควบคุมคุณภาพ
สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็น            
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การลดต้นทุนของสินค้าเพือ่ สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่ ง ขั น ระยะยาว โดยแผนการขยาย
โรงงานนีจ้ ะแล้วเสร็จในปี 2562 และจะมีความ
สามารถในการผลิตได้สูงถึง3200 ตัน/วัน หรือ
กว่า 9 แสนตัน/ปี โดยเพิม่ ขึน้ จากเดิมกว่า 10 เท่าตัว
ล่าสุด ควิกโคทฯ ได้เปิดตัว 3 แบรนด์สนิ ค้า
ได้แก่ 1) My Loft ปูนฉาบแต่งผิวสไตล์ลอฟท์
ส�ำเร็จรูปทีส่ ามารถใช้งานได้ทนั ที โดยมี Concept
ในการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ใช้แบบ DIM
หรือ DO IT MYSELF ไม่ใช่แค่ DIY อย่างที่ผ่านมา
เพื่อเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่อย่าง Home users ที่
ปัจจุบันมีความนิยมออกแบบตกแต่งบ้านด้วย
ตัวเองมากขึ้น 2) GP100 ปูนกาวอเนกประสงค์
ที่สามารถใช้เป็นทั้งปูนก่ออิฐมวลเบาและเป็น
ปูนกาวติดกระเบือ้ งทัว่ ไปในตัวเดียวกัน เพือ่ เพิม่
คุณประโยชน์การใช้งานให้กับช่างที่ต้องการ
ความสะดวกมากว่ า เดิ ม และ 3) ปู น ฉาบ               
มวลเบาดิง่ แดง Premium CP001P สูตรพิเศษ
ที่ช่วยลดการแตกร้าวได้มากถึง 95% ส�ำหรับ
ลูกค้าและผูใ้ ช้งานทีต่ อ้ งการปูนฉาบอิฐมวลเบา
เกรดพรีเมี่ยมคุณภาพที่เหนือกว่าเดิม
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John Deer

ลุยตลาดไทย

เน้นกลยุทธ์ขยายศูนย์บริการ
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
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บริษัท เอส ที ไอ ที จ�ำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
บริษัทในเครือซิโน ไทย เป็นผู้ให้บริการขยาย
ตลาดเครื่ อ งจั ก รกลหนั ก “John  Deere                
Construction & Forestry” อย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย โดยบริษัท STIT จ�ำกัด
จะให้บริการด้านการตลาด การขาย การกระ
จายสินค้าแบบครบวงจร อาทิเช่น รถขุด รถตัก
รถตักหน้าขุดหลัง รถเกลีย่ ดิน รถแทรคเตอร์ตนี
ตะขาบ รถตักขนาดเล็กแบบ Skid Steer และ
รถดั๊มพ์แบบArticulate  พร้อมด้วยอะไหล่
และบริการหลังการขาย ด้วยกลยุทธ์แผนการ
ขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย เพือ่ ตอบสนองความต้องการสินค้า
และบริ ก ารของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี

ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ให้ แ ก่ เ ครื่ อ งจั ก รJohn 
Deere Construction & Forestry ที่มี
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอเมริกา เพื่อ
รองรับตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การพั ฒ นาโครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ประเทศ เช่น โครงการของกระทรวงคมนาคม
และโครงการก่อสร้างทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และโครงการที่
ภาครัฐให้ความส�ำคัญ ทัง้ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการและ
โครงการอื่นๆ ที่คาดว่าจะน�ำเข้าเสนอสู่การ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ

แนวทางคณะท�ำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
ซึง่ มีเป้าหมายในการขับเคลือ่ นให้ผสู้ งู อายุมที อี่ ยู่
อาศัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีและ
เป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลในการ
เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุอีกด้วย”
คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ำกัด กล่าวเพิ่มเติม
ว่า “งาน Home Buyers Expo 2018 ในปีนี้
คอนเซ็ปต์การจัดงาน “พลิกโฉมการเลือกซื้อที่
อยู่อาศัย” ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ได้ครบ
ทัง้ งาน ไม่วา่ จะเป็นลงทะเบียน เก็บโบรชัวร์ โดย
ในปีนี้ได้รวบรวมโครงการที่อยู่อาศัยในหลาก

หลายท�ำเล และส�ำหรับผู้ที่จองพร้อมท�ำสัญญา
ภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทองค�ำหนัก 1
บาททุ ก วั น พบกั บ Digital Exhibition 
อัพเดทโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร, เทคโนโลยีดูบ้าน-คอนโดฯ
เสมือนจริงผ่าน VR 360 ซึ่งทั้งหมดได้รวบรวม
มาไว้ในงาน ทัง้ ยังมีสมั มนาดีอกี มากมายในแต่ละวัน
อาทิ คลินกิ แก้หนี,้ เลือกซือ้ บ้านยังไงให้ได้อยูย่ นั แก่
เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมงาน
และเพื่อให้ผู้บริโภคได้ศึกษาก่อนตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยอย่างดีที่สุด

“อภิมหกรรมบ้าน – คอนโดฯ
และ สินเชื่อแห่งปี 2018”
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ บริษัท
โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ำกัด จัดงาน “อภิมหกรรม
บ้าน-คอนโดฯ และสินเชือ่ แห่งปี 2018” ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระดมบ้านจัดสรร-คอนโดฯ
มาลดสูงสุด พร้อมด้วยสินเชื่อบ้าน สุดร้อนแรง
จากธนาคารชั้นน�ำ  พลิกโฉมการเลือกซื้อที่อยู่
อาศัยในยุคดิจิทัลด้วยระบบ “Home event”
สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวได้ครบทั้งงาน
นายกิตติ พัฒนพงศ์พบิ ูล ประธานสมาคม
สินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า อภิมหกรรมบ้านคอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี เป็นโอกาสดีๆ ของ
คนที่ก�ำลังมองหาบ้านหรือคอนโดฯ ในท�ำเลที่ดี
ที่มาพร้อมสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือบ้าน NPA
พร้อมขายจากสถาบันการเงินชัน้ น�ำในราคาสุดพิเศษ
“ภายในงานยังมีโซนพิเศษ Aging Society บริเวณโซนซี ชัน้ 2 ซึง่ โครงการนีไ้ ด้เดินตาม
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“ออริจนิ้ ” ชูจดุ ต่างแนวคิดพัฒนาคอนโดหรู
ปัน้ แบรนด์ “พาร์ค ออริจนิ้ ” ผุดคอนโดกลางเมือง
ที่ ส ร้ า งสมดุ ล การอยู ่ อ าศั ย ผสานธรรมชาติ
เทคโนโลยี และสังคมคุณภาพในอาณาจักรมิกซ์ยสู
ภายใต้แนวคิด A Perfect Living Platform 
ตอบโจทย์ผู้บริโภค ดึง “ต่อ-ฟีโนมีนา” ผุด
โฆษณาฉีกกฎตลาด โชว์จุดยืนสร้างสังคมเมือง
ที่ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมจับมือ
พันธมิตรปลูกต้นไม้ปีละราว 10,000 ต้น ตาม
จ�ำนวนยูนิตเปิดใหม่ น�ำร่องมอบต้นทองอุไรให้
กทม.กว่ า 2,200 ต้ น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วทั่ ว
กรุงเทพฯ
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัท
เล็งเห็นถึงปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการพัฒนา
เมือง คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่
บริษัทเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง จึง
ต้องการที่จะตอบแทนสังคม ตลอดจนผู้บริโภค
ด้วยการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็รักษาพื้นที่             
สีเขียวไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
“ออริจิ้น มีความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแบบเดิม ๆ แนวคิด A Perfect
Living Platform ของแบรนด์พาร์ค ออริจิ้น
(Park  Origin) จึงเป็นการสร้างรูปแบบการ           
อยู่อาศัย ที่เข้าใจและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของ
คนเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการผสาน 3 องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ 1.เทคโนโลยี โดยการน�ำ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อยกระดับการ            
ใช้ชีวิต และเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารไร้สาย
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรียกว่า Internet 
of Things หรือ IOT 2.ชุมชน ที่ตอบโจทย์ทุก
มิติในการใช้ชีวิตบนพื้นที่ที่เป็น “มากกว่าที่อยู่
อาศัย” โดยมอบสิทธิประโยชน์และบริการอย่าง
ครบวงจร เพือ่ รองรับรูปแบบการใช้ชวี ติ บนท�ำเล
ใจกลางเมื อ ง และ 3. ธรรมชาติ โดยการ
ออกแบบที่ผสานสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย กับ
ธรรมชาติ อ ย่ า งลงตั ว สร้ า งแหล่ ง ออกซิ เจน              

“ออริจิ้น” ปั้นแบรนด์ “พาร์ค ออริจิ้น”
ชูแนวคิด “A Perfect Living Platform”

แห่งใหม่สำ� หรับคนเมือง เช่น อาคารรูปแบบใหม่
แนวคิด “Vertical Garden” ทีแ่ ตกต่างด้วย
การสร้างสรรค์พ้ืนที่สีเขียวในการเล่นระดับเป็น
ขั้นบันไดถึง 1,500 ขั้น ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญในการใช้ชีวิตกับ
ธรรมชาติมากขึ้น

สยามไฟเบอร์กลาส
เปิดตัวแผ่นโปร่งแสง
เอสซีจี ลอนกันสาด
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ในกลุ่ม
ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง (SCG
Cement-Building  Materials) ผู้ผลิต
แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด ผลิตจาก             
โพลิเอสเตอร์เรซินชนิดพิเศษ และไฟเบอร์กลาส
คุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�้ำหนักเบา
ติดตั้งง่าย ทนทานต่อสภาพทุกอากาศเหมาะ
ส� ำ หรั บ การต่ อ เติ ม หรื อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ในส่ ว น
หลังคา หรือผนังห้อง ทีต่ อ้ งการใช้ประโยชน์ ไม่วา่
จะเป็นบ้านพักอาศัย หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
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ทีใ่ ห้ความสวยงาม มีสไตล์ ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ด้วย
สีสนั ทีม่ ใี ห้เลือกถึง 9 เฉดสี ช่วยกระจายแสงจาก
ธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยไม่ต้องเปิดไฟ
ในเวลากลางวัน ด้วยขั้นกว่าของนวัตกรรมการ
ผลิต UV Shield ที่เคลือบฟิล์มประสิทธิภาพสูง
2 ด้าน ท�ำหน้าที่เป็นชั้นเคลือบเสมือนเกราะ
ป้ อ งกั น รั ง สี ยู วี อั น เป็ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ แ ผ่ น               
เสื่ อ มสภาพได้ ถึ ง 99% จึ ง ท� ำ ให้ แ ผ่ น มี อ ายุ              
การใช้งานยาวนานมากขึน้ เป็นกว่าเดิม นอกจากนี้
ยังเติมสาร UV Pigment-shield  ที่เป็นสาร
ช่วยเพิม่ การยึดเกาะของโมเลกุลได้อย่างดีเยีย่ ม
ท�ำให้สขี องแผ่นสวยงามและกระจายตัวกันอย่าง
สม�่ ำ เสมอเพิ่ ม พลั ง การยึ ด เกาะของชั้ น สี ใ ห้
มากกว่าวัสดุทั่วไป
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กยท.

สนับสนุน

น�้ำยางก่อสร้างถนน
กยท. ร่วมสนับสนุนน�้ำยางข้นในกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ยางพาราในงานชลประทาน มุ่งปรับปรุง
พื้นถนนรอบอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำเขียว จ.กระบี่

การเคหะฯ จัดงาน
“NHA Home for Sale
บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย”
การเคหะฯ เอาใจผู้มีรายได้น้อยที่อยากมี
บ้าน ด้วยการยกทัพโครงการที่อยู่อาศัยทั่ว
ประเทศกว่า 200 โครงการ สนนราคาเริ่มต้น
เพียง 250,000 บาท ร่วมงาน “NHA Home 
for Sale บ้านการเคหะฯ เพือ่ คนไทย” ทีจ่ ดั ขึน้
วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายนนี้ พร้อมมอบ            
5 โปรโมชั่น แรงโดนใจ แถมผ่อนเริ่มต้นเพียง
1,300 บาทต่อเดือนเท่านั้น
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สอดรับนโยบายของรัฐเพือ่ ยกระดับราคายางให้
สูงขึ้น เตรียมพร้อมจัดหาน�้ำยางส�ำหรับเป็น             
ส่วนผสมเพื่อก่อสร้างถนนเส้นทางอื่นต่อไป
คุณพิสษิ ฐ สุขอนันต์ ผูอ้ ำ� นวยการการยาง
แห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด กระบี่ กล่ า วว่ า
สถานการณ์ยางที่ตกต�่ำในรอบหลายปีท�ำให้
รั ฐ บาลหาแนวทางใหม่ ๆ ในการยกระดั บ             
ราคายางให้สงู ขึน้ ทัง้ การส่งเสริมให้นำ� ยางพารา
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพือ่ เพิม่ มูลค่า และ
การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทัง้ ใน
ส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้ร่วม
ส่งเสริมการใช้ยางในการชลประทาน ซึ่งทาง
ชลประทานจั ง หวั ด กระบี่ มี ค วามต้ อ งการน� ำ
ยางพาราไปใช้ดำ� เนินโครงการปรับปรุงพืน้ ถนน
รอบอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยน�ำ้ เขียว ต�ำบลคลองท่อมใต้
อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยถนนรอบ

อ่างเก็บน�้ำแห่งนี้จะพัฒนาไปเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ สถานทีอ่ อกก�ำลังกายของคนในชุมชน
คุณพิสษิ ฐ กล่าวเพิม่ เติมว่า ส�ำหรับถนนรอบ
อ่างเก็บน�้ำดังกล่าวมีความยาวประมาณ 3.4
กิโลเมตร ใช้น�้ำยางข้นประมาณ 6.2 ตันมาเป็น
ส่วนผสมในท�ำถนน ซึง่ การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบน�้ำยาง
จากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นน�ำ้ ยางสด
ประมาณ 10 ตัน แล้วน�ำน�ำ้ ยางสดไปแปรรูปเป็น
น�้ำยางข้นที่กองจัดการโรงงาน 2 กยท. ก่อนที่
จะน�ำมาผสมเป็นพาราแอสฟัลติกเพื่อราดถนน
เช่นเดียวกับหลายโครงการหลังจากนี้ ซึ่ง กยท.
กระบีไ่ ด้ตดิ ต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อีก
หลายแห่ง เพื่อเตรียมจัดหาน�้ำยางมาเป็นส่วน
ผสมในการก่อสร้างถนนเส้นทางอืน่ ๆ ในจังหวัด
กระบี่ ต่อไป”

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯ ได้จดั งาน
“NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อ
คนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของ
ตนเอง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของภาครั ฐ ที่
ต้องการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม ซึง่ ในครัง้ นีถ้ อื เป็นโอกาสดีสำ� หรับ
คนอยากมีบา้ น แต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชือ่ ทีอ่ ยู่
อาศัยของสถาบันการเงินได้ ลูกค้าที่ไม่สามารถ
ขอสินเชื่อกับธนาคาร ก็มีโอกาสได้บา้ นเป็นของ
ตนเองด้วยการผ่อนบ้านกับการเคหะฯ ในอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มประกอบ
อาชีพอิสระ ไม่มี Statement  ไม่ได้ท�ำงาน
ประจ�ำ  นักศึกษาจบใหม่พึ่งเริ่มท�ำงาน ซึ่งคน
กลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูง ท�ำให้สถาบันการเงิน
ไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ แต่ กคช.ก็ยินดีที่             
จะให้ผอ่ นกับการเคหะฯได้ ซึง่ ดีกว่าการเช่าบ้านอยู่
ซื้อบ้านกับการเคหะฯ ผ่อนสบาย ๆ เริ่มเพียง
เดือนละ 1,300 บาทต่อเดือน มีบ้านเป็นของ
ตนเองได้ง่าย ๆ

การเคหะแห่ ง ชาติ (กคช.) ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการ
พั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยและ            
รายได้ ป านกลางควบคู ่ ไ ปกั บ การยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั ด�ำเนินงาน
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชนและเมือง เพือ่ ความมัน่ คงและ
ยั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งได้พัฒนาที่อยู่อาศัย     
ทั่วประเทศแล้วกว่า 7 แสนหน่วย พร้อมทั้ง     
ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ การพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ใน
โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 9
เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการพั ฒ นา          
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดย
มีเป้าหมายที่จะดูแลประชาชนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยประมาณ 2.27 ล้านครัวเรือน
พร้อมด�ำเนินการควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568)
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Model
Name

SWL

Min.
Length

Max.
Brace
Length Weight

ECO 1 25kN 2.15m 2.65m 15kg
Eco BraceLoads

Safe Working

35kN
Closed: 1.8m
Middle: N/A
35kN
Open: 2.25m
21kg
Prop Weight:

Manufactured by:
Shisham Products pty Ltd
Division of SupaProducts VIC 3175
1 Bennet St, Dandenong 16/06/11
Date:
Sample & Batch Test M156
Test No:
& Labels
For Prop Testing, Servicing
Call Shisham
PRODUCTS
MICROMINIPROP
www.shisham.com.au

PH: 9791

4622
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้
เพย
ี ง
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prop is complete
1 Before use check are using the right prop
2 Make sure you panel
for your size
the safe
3 Read and understand
the label of the prop
working loads on with your engineer
4 Check wind loads choose the right prop
so that you can
for the load required practicable or safe
and
5 It is not condsidered
fall on the ground be
to allow props to
that props
It is highly recommendedin a controlled fashion
raised and lowered lifting gear and
using appropriate
procedures
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ABG7820B

รถปูยางมะตอย

DD100

รถบดถนน

PT220R

รถนวดถนน

นำเขาและจำหนายโดย บร�ษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด พรอมวางใจไดกับบร�การหลังการขายที่ อิตัลไทย เซ็นเตอร
กวา 14 สาขา ทั่วประเทศ และ สปป.ลาว
CALL CENTER

02 050 0555
www.italthaiindustrial.com

TISI.801-2531
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