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บริษัท พิณสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ)

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

*
แกรง พรอมลุยงานทุกรูปแบบ ดวยอุปกรณตอ พวงทีห่ ลากหลาย
ตอบโจทยการใชงานทุกประเภท เพอเปลี่ยนใหทุกโอกาสเปนรายได
ที่มากขึ้น

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

เชอมตอการทำงาน จัดการแบบมืออาชีพ กับ KIS คูโบตา
นวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งเปนระบบติดตามการทำงาน และ
วางแผนการบำรุงรักษารถขุดไดตามระยะเวลาที่เหมาะสม

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

1,800,000
บาท
96893905

เริ่มต้นเพียง

1,400,000 บาท

กะทั ดรัด และ มี ค วามคล่ อ งตั ว สู ง

ทนทาน ประสิทธิภาพขั้นสุด
ประหยัด น้ำมัน
ท้ ายสั้ น

รั ศมี การหมุ นน้ อยกว่า

ห้ องเก๋ง สุ ดแกร่ง

ติดแอร์ เย็นฉ่ ำ

ควบคุ มง่าย ด้วยระบบไฮดรอลิค
เช�อมต�อระบบ

BLUETOOTH

เทคโนโลยี อเมริ กา คุณภาพระดับโลก

ดาวน์ต่ ำ
ผ่ อนเบา ๆ

เพีย ง 15 %

ฟรี!

0 % 48 เดือน

ฟรี!

บริการดูแ ลรั กษา (PM) 4,000 ชม.

รับประกันชิ ้นส่ วนหลัก 1 ปี
หรือ 2,000 ชม. และรับประกันชิ ้นส่วน
เพิ่ มอี ก 1 ปี (ไม่ร วมช่วงล่าง)

บริษัท ลีดเวย� เฮฟวี่ แมชชีนเนอร�รี่ จำกัด

(สำนักงานใหญ�การปฏิบัติการ)
เลขที่ 1/2 หมู�ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 ประเทศไทย
Sales/ฝ�ายขาย : +66 (0) 38 086 731, +66 (0) 91 119 9220 Service/ฝ�ายบริการ : +66 (0) 38 554 296
Spare parts/ฝ�ายอะไหล� : +66 (0) 38 554 298
Fax./แฟกซ� : +66 (0) 38 086 730 E-mail/อีเมลล� : info@leadwayheavy.com Website/เว็บไซต� : www.leadwayheavy.com
www.leadwayheavy.com

Leadway Call Center

02 021 5577
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คณะกรรมการบริหาร
สมัยวาระปี พ.ศ. 2561-2563
นายกสมาคม
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
กรรมการ

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

อารีกุล
วรปัญญา
แสงหัตถวัฒนา
จันทร์จ�ำรัสแสง
งามตระกูลพานิช
เวสารัชชานนท์
คงเคารพธรรม
ตัณฑ์วิไล
ชัยเจริญไมตรี
เชาว์ปรีชา
ธรรมไกรสร
โชว์วิวัฒนา
วงศ์ไวศยวรรณ
ดิฐพงศ์ภักดี
อัศวศิริสุข
ธนศรีวนิชชัย
ชัยสมบัติ
นิติสาโรจน์
รักราชการ
สุวรรณขจิต
จิรังบุญกุล
โอฬารธนสิน
โรจน์เลิศจรรยา
สันตินิภานนท์
ตันดิลกตระกูล
จันทร์แสงเพ็ชร์
สุรบถโสภณ
กรรณสูต
หวั่งหลี

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

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์

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

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

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

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

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

ใหเชา

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

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

NEW ARRIVAL (เครื่องมือสำหรับงานติดตั้งสายไฟ)

เครื่องจักรหนัก/เครื่องจักรสำหรับงานถนน

รถกระเชา

อุปกรณสำหรับติดตั้งเครื่องจักร

สินคาขายดี

ศูนยซอมบำรุงเครื่องจักร

ศูนยฝกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักร

ทำหนาที่รับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายจากสาขาตางๆ เขารับการซอมแซม
บำรุงรักษา มุงเนนใหบริการเครื่องจักรคุณภาพสูงใหแกลูกคา

มุงพัฒนาทักษะของพนักงานควบคุมเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถบังคับเครื่องจักรไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย

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

www.rent.co.th

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

editor’s note

ในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา เราได้ทราบผลการเลือกตัง้ นายกรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี
คือ ‘ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เป็นการได้รับความไว้วางใจให้
ด�ำรงต�ำแหน่งอีกครั้งท�ำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีการสานงานต่อ และ       
ก่องานใหม่ ทีร่ ฐั บาลชุดนีจ้ ะเป็นผูก้ ำ� หนดทิศทางการพัฒนาประเทศ พร้อมทัง้
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และน�ำพาให้ประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลคณะใหม่
ขอพาท่านผูอ้ า่ นย้อนกลับไปดูผลงานของการด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล ‘ฯพณฯ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ ที่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะด้านการคมนาคมที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
ลงทุนมูลค่ามหาศาลพัฒนาระบบการคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ 
และทางอากาศ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและช่วยเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจในภูมิภาคอีกด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน”
และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ซึ่งจะมีโครงการใดบ้าง ติดตามได้จาก      
เรื่อง ผลงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ‘พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา’ จากคอลัมน์ COVER STORY หน้า 22
อีกเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ คือ การขยายเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
เพื่อเชื่อมต่อย่านธุรกิจและพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ขณะนี้มีหลายโครงการที่
ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างและอยู่ในแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางให้ เ ป็ น โครงข่ า ยเดี ย วกั น ตามแผนพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่ ง มี
เป้าประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดต้นทุนด้านการขนส่ง ดังนั้น
CONTRACTORS’ TIMES จะท่านผูอ้ า่ นไปติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างใกล้ชิด สามารถติดตามได้จากเรื่อง จับตา
สถานการณ์ธุรกิจขนส่งมวลชนในประเทศไทย คอลัมน์ SPECIAL REPORT
หน้า 32
ทัง้ นี้ มีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจอีกหลากหลายประเด็น สามารถติดตามได้ในฉบับค่ะ

เสนอแนะ-ส่งข้อมูลข่าวสาร : Email : news.suesand2558@gmail.com
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ผลงานการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานของรัฐบาล

‘พลเอก ประยุทธ ์ จันทร ์โอชา’
Cov er Story

ในยุคของรัฐบาล ‘ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา’ ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
ด้านการคมนาคมทีร่ ฐั บาลได้จด
ั สรรงบประมาณ
ลงทุนมูลค่ามหาศาลพัฒนาระบบการคมนาคม
ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์
“ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมให้ครอบคลุมทุกระบบทั้ง
ทางบก ทางอากาศ และทางน�้ำ เป็นการลงทุนกรอบใหญ่ที่มี
วงเงินรวมกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งหลายโครงการมีการ
ลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership
(PPP) โดยวิธีการ PPP นี้ คือ การร่วมทุนระหว่างรัฐกับ
เอกชน ซึ่งรัฐจะร่วมลงทุน 1 ใน 3 ของงบประมาณ ส่วนที่
เหลือเอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยรัฐบาลจะร่วมลงทุนทั้งในส่วน
ของงบประมาณและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนั้น รัฐบาลจึง
เน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานการขนส่งและคมนาคมใน
แบบ PPP เป็ น หลั ก มิ ไ ด้ เ น้ น การลงทุ น ของภาครั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจเพียงอย่างเดียว ซึ่งในการลงทุนรูปแบบ PPP นี้
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงสิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมดจะกลับคืนมาเป็น
สมบัติของประเทศไทย ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลได้ดำ�เนินการไปแล้ว
นั้น มีผลงานหลายโครงการด้วยกันดังที่จะได้นำ�บางส่วนบาง
โครงการมานำ�เสนอต่อจากนี้
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โครงการผลั ก ดั น ระบบขนส่ ง ทางรางให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ภูมิภาค
เนือ่ งจากปัจจุบนั ประเทศไทยมีรถไฟทางเดีย่ วมากกว่ารถไฟทางคูอ่ ยูห่ ลาย
เท่าตัว รัฐบาลจึงได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาขยายระยะทางของรถไฟทางคู่
ให้เพิม่ ขึน้ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การขนส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งสินค้า
ทางราง ซึง่ แนวทางในการพัฒนาจะเป็นรางรถไฟแบบเดิมและแบบใหม่ใช้งาน
ร่วมกัน ทั้งนี้ จากเดิมประเทศไทยมีทางรถไฟเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,043
กิโลเมตร เป็นทางส�ำหรับรถไฟทางคู่ 359 กิโลเมตร และในส่วนที่เหลือเป็น
ทางส�ำหรับรถไฟทางเดี่ยว และรัฐบาลชุดนี้วางแผนไว้ว่าจะมีรถไฟทางคู่เพิ่ม
ขึ้นถึง 3,500 กิโลเมตร ซึ่งในขณะนี้มีการเร่งรัดก่อสร้างทางส�ำหรับรถไฟทางคู่
ไปแล้วจ�ำนวน 7 เส้นทางเป็นระยะทางทั้งสิ้น 993 กิโลเมตร อาทิ ช่วง
ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย, ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น เป็นต้น
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
      ขณะที่ความคืบหน้าของการพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่รัฐบาลเดินหน้าผลักดันเร่งรัดอยู่นั้น ล่าสุดในการประชุมคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เรื่อง ผลการด�ำเนินการ
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2561 นโยบาย
ของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยในอนาคต (คค.) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขณะนี้มีโครงการที่อ ยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน 5 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง – บางแค และช่วง
บางซื่อ – ท่าพระ ส่วนของงานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2561 ขณะทีง่ านออกแบบ ผลิต และติดตัง้ งานระบบรถไฟฟ้าและทดลอง
เดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 61.03 ซึ่งเร็วกว่าแผนร้อยละ 2.55 โดยคาดว่า
จะเปิดให้บริการช่วงหัวล�ำโพง – บางแค ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 และช่วง
บางซื่อ – ท่าพระ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ใน
ส่วนของงานก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ 78.79 เร็วกว่าแผน      
ร้อยละ 2.26 โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดูแลงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ
ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
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การจ�ำหน่ายสินทรัพย์และโอนภาระทางการเงินให้
แก่กรุงเทพมหานครแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้
บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี  (สุวินทวงศ์)
ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ
93.72 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.26 เนื่องจากผู้รับ
เงิ น ค่ า ตอบแทนมาตกลงท� ำ สั ญ ญาน้ อ ยกว่ า ที่
ประมาณการไว้ และมีการปรับแนวเขตทางโครงการ
ช่ ว งดั ง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดผลกระทบจากการ
เวนคืน ขณะที่งานก่อสร้างโยธามีความก้าวหน้า  
ร้อยละ 18.33 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.48 ส่วน
รายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการตาม     
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีความก้าวหน้า       
ร้อยละ 75.00 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย
– มีนบุรี ส่วนของงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความ
ก้าวหน้าร้อยละ 90.57 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.58
เนื่องจากผู้รับเงินค่าตอบแทนมาตกลงท�ำสัญญา
น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ และมีการปรับแนวเขต
ทางโครงการช่วงดังกล่าวเพิม่ เติมเพือ่ ลดผลกระทบ
จากการเวนคืน ขณะที่งานก่อสร้างโยธา ผลิตและ
ติดตัง้ งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถมีความก้าวหน้า
ร้อยละ 6.51 เร็วกว่าแผนร้อยละ 5.01 โดยคาดว่า
จะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
(5) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง ช่ ว ง
ลาดพร้าว – ส�ำโรง ส่วนของงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มีความก้าวหน้าร้อยละ 94.34 เร็วกว่าแผนร้อยละ
1.12 ความคืบหน้าของงานก่อสร้างงานโยธา ผลิต
และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถมีความ
ก้าวหน้าร้อยละ 7.48 เร็วกว่าแผนร้อยละ 5.98 โดย
คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ มี โ ครงการที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการ
ประกวดราคา จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ       
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยในส่วนของงานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 14.00 ซึ่ง
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 11.00 ส่วนงานโยธาและ

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค MRT Bangkok Metro
https://www.facebook.com/BEM.MRT/
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รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/
logistics.development.thailand.forum/

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/gro
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/ThailandSkyline/

จัดหาผู้รับจ้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ
14.80 โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 12.70 เนื่องจาก
ยังไม่ได้ข้อยุติในการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างและการ    
จั ด ท� ำ ราคากลาง ส่ ว นรายงานการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
มีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ล่าช้ากว่าแผน     
ร้อยละ 25.00 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ทัง้ นี้ มีโครงการทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม ช่ ว ง
บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย :
ความคืบหน้าของการขออนุมัติโครงการและศึกษา
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
มี ค วามก้ า วหน้ า ร้ อ ยละ 75.00 ตามแผนงาน          
คั ด เลื อ กเอกชนผลิ ต ส่ ว นการติ ด ตั้ ง งานระบบ
รถไฟฟ้าและทดลองเดินรถยังไม่ได้มกี ารด�ำเนินการ
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรายงาน
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการฯ จากคณะ
รัฐมนตรี โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2568
(2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต : ตามที่

คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกามอบอ�ำนาจให้
รฟม. ด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตแล้ว
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มีความก้าวหน้าร้อยละ
93.33 ซึ่งเป็นไปตามแผน ส่วนรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ
50.00 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 25.00 เนือ่ งจาก รฟม.
ใช้ระยะเวลาจัดจ้างทีป่ รึกษามากกว่าแผนทีก่ ำ� หนด
โดยคาดว่ า จะสามารถเปิ ด ให้ บ ริ ก ารในเดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2566
(3) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ : เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้อำ� นาจ รฟม.
ด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดย
อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ซึ่งมีความก้าวหน้า    
ร้อยละ 90.00 เป็นไปตามแผน ส่วนงานว่าจ้าง         
ทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ มีความ
ก้าวหน้าร้อยละ 40.00 โดยคาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการทางวิ่งระดับพื้นดินในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2567 และสามารถเปิดให้บริการทางวิ่งระดับ
ทั้งพื้นดินและใต้ดินในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570
(4) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

ขณะนี้ รฟม. ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกีย่ วข้องต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้อำ� นาจให้ รฟม.
ด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา โดย
มีความก้าวหน้าร้อยละ 80.00 ซึ่งมีความล่าช้ากว่า
แผนร้อยละ 10.00 เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการ  
จัดเตรียมเอกสารประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา
มากกว่าแผนที่ก�ำหนด โดยคาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกและเชื่อมต่อการเดินทางในบริเวณ
สถานีสะพานพระนัง่ เกล้ากับท่าเรือพระนัง่ เกล้า ซึง่
ขัน้ ตอนของการศึกษาออกแบบด�ำเนินการแล้วเสร็จ
โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างจัดหาผูร้ บั จ้างและคาดว่าจะ
เริ่มงานก่อสร้างได้ภายในปี พ.ศ. 2562
ทัง้ นี้ มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทีใ่ ห้บริการแล้ว
จ�ำนวน 2 เส้นทาง และอยู่ในช่วงทดลองให้บริการ
1 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม          
รัชมงคล (สายสีน�้ำเงิน) ช่วงหัวล�ำโพง – บางซื่อ ซึ่ง
รถไฟฟ้าเส้นทางนีร้ ฐั บาลได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า หลังด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย 307,312 คน-เที่ยว/วัน
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 5.56
และอีกเส้นทาง คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง    

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/groups/16
4027930945387/?ref=group_browse
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รัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เส้นทางนี้
รั ฐ บาลได้ เร่ ง ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบรถไฟฟ้ า และ
บริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงเตาปูน บางซื่อ เป็นระยะทางประมาณ 1 กม. เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งเปิดให้บริการ
การเชื่อมต่อแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ปัจจุบนั มีผโู้ ดยสารเฉลีย่ 46,540 คน-เทีย่ ว/วัน เพิม่
ขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 78.50
และส�ำหรับเส้นทางที่ก�ำลังทดลองให้บริการ คือ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ รวม
ระยะทาง 13 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1.สถานีสำ� โรง
2.สถานีปเู่ จ้า 3.สถานีชา้ งเอราวัณ 4.สถานีโรงเรียน
นายเรื อ 5.สถานี ป ากน�้ ำ  6.สถานี ศ รี น คริ น ทร์
7.สถานีแพรกษา 8.สถานีสายลวด และ 9.สถานีการ
เคหะสมุทรปราการ
และอี ก หนึ่ ง โครงการที่ ส� ำ คั ญ คื อ รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบิน
สุ ว รรณภู มิ สนามบิ น ดอนเมื อ ง และสนามบิ น            
อู่ตะเภา ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร เป็น
โครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) ซึง่ โครงการนีร้ ฐั บาลได้เปิดโอกาสให้เอกชนได้
ร่วมลงทุนในรูปแบบของ PPP ทีม่ อี ายุสมั ปทานนาน
ถึ ง 50 ปี พร้ อ มทั้ ง มอบสิ ท ธิ์ ใ ห้ เช่ า ที่ ดิ น พื้ น ที่
มักกะสัน และพื้นที่รอบสถานีศรีราชา พร้อมทั้ง    
ได้รบั สิทธิบ์ ริหารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้แก่
ผูท้ ชี่ นะการประมูล โดยโครงการดังกล่าวนีไ้ ด้มกี าร
ยื่นซองประมูลแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผู้ชนะการ
ประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน คือ กลุ่ม

27

โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง       
กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(Motorway) รั ฐ บาลได้ มี ก ารเร่ ง รั ด ก่ อ สร้ า ง
และพันธมิตร
มอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ระยะทาง 324 กิโลเมตร
โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อม ดังนี้ สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทาง 196
กิโลเมตร สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทาง 96
โยงการเดินทาง
รัฐบาลได้มคี วามพยายามผลักดันและพัฒนา กิโลเมตร และสายพัทยา - มาบตาพุด ระยะทาง 32
ถนนทุกสายให้เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง กิโลเมตร
อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ พั ฒ นาทางหลวงเพิ่ ม ช่ อ งทาง
สิ น ค้ า ทางถนนอย่ า งสะดวก รวดเร็ ว มี ค วาม
ปลอดภัย โดยได้พัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษ เดินรถเป็น 4 ช่องจราจรรวมระยะทาง 1,050
ระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการทาง กิโลเมตร และเปลี่ยนถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง
พิเศษเชื่อมโยงระบบการเดิน ทางสาธารณะเข้า       เป็นระยะทางรวม 3,365 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มโครงข่า ยทางหลวง
ด้วยกัน และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศ  
พิเศษระหว่างเมืองเป็น 470 กิโลเมตร ครอบคลุม
เพื่อนบ้านอีกด้วย
พื้นที่ 13 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการทั้ง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
ดานขามทะเลสอ
ดานมวกเหล็ก
ดานแกงคอย

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
สายบางใหญ-กาญจนบุรี (M81)
ดานกาญจนบุรี

ดานนครปฐม
ฝงตะวันตก

ดานนครปฐม
ฝงตะวันออก
ดานบางใหญ
ดานนครชัยศรี
ดานชุมทางนครชัยศรี

ดานปากชอง
ดานสระบุรี

ดานวังนอย
ดานบางปะอิน

ดานทามวง

ดานทามะกา

ดานสีคิ้ว

ดานหินกอง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข 9
M9

ทางหลวงหมายเลข9
บางปะอิน-บางขุนเทียน

ทางหลวงหมายเลข9
บางขุนเทียน-บางครุ

M7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-

พัทยา-มาบตาพุด

ทางหลวงหมายเลข9
บางครุ-บางแกว
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ระบบภายในปี พ.ศ. 2563 และเร่งรัดการจัดท�ำ
รายงานการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(PPP) อีก 4 สาย ระยะทางรวม 324 กิโลเมตร ได้แก่
สายนครปฐม - ชะอ�ำ, สายหาดใหญ่ - ชายแดน
ไทย/มาเลเซีย, ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต
– บางปะอิ น และทางยกระดั บ บนทางหลวง
หมายเลข 35, สายธนบุรี - ปากท่อ ช่วงกรุงเทพ
มหานครฯ – มหาชัย ซึ่งโครงการเหล่านี้จะช่วยลด
ต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์และรองรับการเดินทาง
ของประชาชนระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จังหวัดต่าง ๆ รวมถึงยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยตลอดการเดินทาง
นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางหลวงและทางหลวงชนบท (ขยายเป็น 4 ช่อง
จราจรขึ้นไป) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
สูง ได้ถึง 59 โครงการ รวมระยะทาง 1,049.75
กิโลเมตร คิดเป็นระยะทางถึง 1 ใน 4 ของการ
ด�ำเนินการในช่วง 22 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2535 2557 ระยะทาง 4,271 กิโลเมตร) โดยมีโครงการ
ส�ำคัญ อาทิ เส้นทางไปสู่ภาคเหนือ โดยได้พัฒนา
ทางหลวงหมายเลข 101 และทางหลวงหมายเลข
103 ช่วงนครสวรรค์ - พิษณุโลก - น่าน/อ.งาว ระยะ
ทาง 41.53 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางเชื่อมตะวันออก
- ตะวันตก (Upper East-West Corridor) ได้
พัฒนาทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.แม่สอด - ตาก
- สุโขทัย - พิษณุโลก -มุกดาหาร ระยะทาง 250.55
กิโลเมตร ขณะที่เส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ ได้ พั ฒ นาทางหลวงหมายเลข 24 และ
ทางหลวงหมายเลข 304 ช่ ว ง อ.สั ต หี บ อ.พนมสารคาม - อ.กบินทร์บรุ ี - อุบลฯ - มุกดาหาร
ระยะทาง 132.91 กิโลเมตร เส้นทางสู่ภาคใต้ได้
พัฒนา ทางหลวงหมายเลข 408 ช่วงสุราษฎร์ธานี
- นครศรีธรรมราช - อ.หาดใหญ่ (รวมสงขลา อ.จะนะ) ระยะทาง 39.14 กิโลเมตร และทางหลวง
หมายเลข 4 ช่วงภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ตรัง – พัทลุง
(รวม อ.ห้วยยอด - นครศรีธรรมราช) ช่วงพังงา กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) ระยะทาง 31.80
กิโลเมตร เป็นต้น

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค https://
www.facebook.com/Thailand.Infra/

อีกทั้ง รัฐบาลได้ผลักดันเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว และ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมขนส่ ง ทางถนนของ
อาเซียน จึงได้ก่อสร้างสะพานเชื่อมประเทศเพื่อน
บ้านที่จากเดิมจ�ำนวน 8 สะพาน ได้มีการเปิดให้
บริการเพิ่มเติม 2 สะพาน ได้แก่ สะพานมิตรภาพ
ไทย - เมี ย นมา แห่ ง ที่ 2 (สะพานแม่ น�้ ำ เมย)
อ.แม่สอด จ.ตาก และโครงการพัฒนาทางหลวง
เชื่อมโยง อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท)
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีการเปลี่ยนถนน
ลูกรังให้เป็นถนนลาดยางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่               
ทั่วประเทศ ระยะทางรวม 3,365 กิโลเมตร และ
ก่ อ สร้ า งถนนเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการหลวงและ
โครงการพระราชด�ำริอีก 93 สาย ระยะทางรวม
606 กิโลเมตร รวมทั้งก่อสร้างสะพานชุมชนใน
ภูมิภาค จ�ำนวน 193 สะพาน เพื่อสร้างความสุขให้
ประชาชนในท้องถิ่นกว่า 73,300 ครัวเรือน
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โครงการขยายศักยภาพท่าอากาศยาน
รองรับปริมาณผู้โดยสาร
ขณะที่ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการ
คมนาคมและขนส่งทางอากาศ ได้มีการพัฒนาเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพท่าอากาศยานหลัก คือ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2, ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะที่ 2 และ 3, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา นอกจากนี้
ยังพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 7 แห่ง และ
ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ คือ ท่าอากาศยาน
เบตง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 2 นี้ เ ป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ                
ท่าอากาศยานไทยในการรองรับผูโ้ ดยสาร ซึง่ จากเดิม
สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี จะเพิม่
ศักยภาพให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 60 ล้านคน
ต่อปี ซึง่ ความคืบหน้าของการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 นี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย
หรือ AOT (ทอท.) จะผลักดันการประมูลระยะที่ 2
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะเริ่มต้นการเปิดประมูล
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ทาอากาศยานเชียงใหม

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
ทาอากาศยานแพร
ทาอากาศยานนานนคร

ทาอากาศยาน
แมฮองสอน
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ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

ทาอากาศยานพิษณุโลก
ทาอากาศยานเลย

ทาอากาศยานขอนแกน

ทาอากาศยาน
ลำปาง

ทาอากาศยานนครพนม

ทาอากาศยานสุโขทัย
ทาอากาศยานสกลนคร

ทาอากาศยานแมสอด

ทาอากาศยานรอยเอ็ด
ทาอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานบุรีรัมย

ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานตราด

ทาอากาศยานหัวหิน

ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา
ทาอากาศยานชุมพร

ทาอากาศยานระนอง

ทาอากาศยานนานาชาติสุราษฎรธานี
ทาอากาศยานสมุย

AOT Airports

ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช

DCA Airports
ทาอากาศยานภูเก็ต
ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่
ทาอากาศยานตรัง

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
และการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
ที่ยังคงเหลืองานก่อสร้างอีก 1 งาน จากทั้งหมด 7
งาน ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคาร        
ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Wing) อาคาร
ส� ำ นั ก งานสายการบิ น และที่ จ อดรถด้ า นทิ ศ      
ตะวันออก (งาน CC2) ซึ่งมีวงเงินรวมมูลค่า 7,600
ล้ า นบาท ขณะที่ ก ารก่ อ สร้ า งอาคารผู ้ โ ดยสาร       
(เทอร์ มิ น อล 2) แห่ ง ที่ 2 ที่ อ ยู ่ ใ นแผนพั ฒ นา                 
สนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 3 นั้น ยังอยู่ระหว่างการ
รับฟังความคิดเห็น
ทั้ ง นี้ โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ทางรัฐบาลได้คัดเลือกให้เป็น
โครงการต้นแบบในการใช้ระบบ Construction 

ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานนราธิวาส

Bangkok Airways Airports
Royal Thai Navy Airports

Sector Transparency Initiative (CoST)
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ยกระดับมาตรฐานความ
โปร่งใส และการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของ
ภาครัฐ โดยมีกลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานใน             
ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ใน
ระยะที่ 2 ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24
ธั น วาคม พ.ศ. 2558 ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารอาคาร             
ผู้โดยสาร อาคาร 2 ส�ำหรับเป็นอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ ปัจจุบนั มีศกั ยภาพรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18.5 ล้านคนต่อปีเป็น 30 ล้าน
คนต่ อ ปี ส่ ว นโครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง ระยะที่ 3 ที่จะพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี และรองรับเที่ยวบิน

40 - 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีวงเงินลงทุนประมาณ
30,000 ล้านบาท โดยตามก�ำหนดการจะเริม่ ด�ำเนิน
การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ในปี พ.ศ.
2563 ซึ่งทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(ทอท.) ได้ส่งเรื่องเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และ
เนื่องจากจะต้องมีการปรับปรุงส่วนของอาคารเดิม
จึงส่งผลกระทบในการให้บริการเพือ่ ให้มพี นื้ ทีใ่ ช้งาน
เพิ่มขึ้นจากเดิม จึงท�ำให้มีพื้นที่เพิ่มกว่า 100,000
ตารางเมตร ทอท. จึงได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะใช้
เวลาในการก่อสร้าง 2-3 ปี (2563-2567) ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างด�ำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีการเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะมีการเชื่อมสะพานเข้ามาใน

Contractors’ | July-August 2019

30

cover Story

สนามบิน 2 ช่องทาง คือ บริเวณอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ (เทอร์ มิ น อล 2) และอาคาร                    
ผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ (เทอร์มินอล 3)
โดยในอนาคตเทอร์มินอล 1 และเทอร์มินอล 2 จะ
เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ส่วนอาคาร              
ผู้โดยสารระหว่างประเทศจะถูกย้ายมาอยู่บริเวณ
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเก่าที่ปัจจุบัน
ไม่มีการใช้งาน
ขณะที่ ท ่ า อากาศยานนานาชาติ อู ่ ต ะเภา
ระยอง-พัทยา หรือ สนามบินอู่ตะเภาที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของประเทศในอาเซียน หรือ AEC ทั้ง
ในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการขนส่ง
ทัง้ ยังอยูก่ งึ่ กลางระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และเวียดนามหรือกลุ่ม CLMV ที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นต�ำแหน่งที่ดีที่สุดของ
การลงทุ น ในอาเซี ย น ทั้ ง ยั ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ จ ะ     
พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา หรือ สนามบินอูต่ ะเภา จะใช้รปู แบบ
การลงทุนในโครงการฯ แบบ PPP โดยรัฐบาลจะ
ลงทุ น ในส่ ว นของงานโยธา รั น เวย์ ที่ 2 และ                          

หอบังคับการบินหลังที่ 2 ส่วนเอกชนลงทุนในส่วน อาคาร
ผูโ้ ดยสารแห่งที่ 3 ศูนย์การขนส่งภาคพืน้ ดิน (Ground
Transportation  Centre  : GTC) เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางการจราจรส�ำหรับการให้บริการขนส่ง
สาธารณะไปสู่สนามบิน และลงทุในส่วนศูนย์ธุรกิจ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศและโลจิ ส ติ ก ส์ (Cargo 
Complex) พื้นที่เขตประกอบการค้าเสรีและเขต
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งในสนามบิ น อู ่ ต ะเภา (Cargo       
Village or Free Trade Zone : FTZ) ศูนย์
ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) เป็นต้น
โดยกองทัพเรือซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ให้ระยะเวลา
เอกชนด�ำเนินการและใช้ประโยชน์พนื้ ทีโ่ ครงการได้
เป็นระยะเวลา 50 ปี โดยโครงการพัฒนาสนามบิน
อูต่ ะเภาได้มกี ารเปิดให้เอกชนซือ้ ซองเอกสารคัดเลือก
เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขณะนี้ ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการ
ประมูล
โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต
เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น รัฐบาลได้
ขยายและปรับปรุงท่าอากาศยาน เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 6.5 ล้าน
คนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี โดยได้ด�ำเนินการ

ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่
พร้อมสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
รองรับผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึง่ ก�ำหนด
แผนการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2561 - 2568 รองรับปริมาณ
ผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า 18 ล้านคนต่อปี โดยด�ำเนิน
การก่ อ สร้ า งอาคารผู ้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศ
ปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศ ปรั บ ปรุ ง ระบบถนน ขยายลานจอด
อากาศยาน ปรับปรุงระบบทางขับ ก่อสร้างอาคาร
สนับสนุนต่างๆ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขออนุมตั งิ บประมาณ
ในการก่อสร้าง ส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ระยะที่ 2 ด�ำเนินการ ในปี พ.ศ. 2570 2574 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า
20 ล้านคนต่อปี โดยด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร

Components of the U-Tapao International Airport PPP
Project:
3
2

1.
2.
3.
4.

4

Passenger Terminal Building (PTB)
Commercial Gateway
Cargo Village as a Free Zone
Cargo Complex

1
5

6

7

Excluded from the PPP package are:
5. MRO facilities
6. Aviation Training Center
7. PTB 1 and 2
Project scope:
• Design, construction and commissioning
• Operations and maintenance of PTB and
development/management of (i) Cargo Complex, (ii)
Cargo Village and (iii) Commercial Gateway; and
• Financing of the Project
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ส� ำ หรั บ ตรวจบั ต รโดยสารของผู ้ โ ดยสารภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศเพิ่มเติม ปรับปรุง
อาคารผู้โดยสารเดิมให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น
และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่ง
ก�ำหนดแผนพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ด�ำเนินการในปี พ.ศ.  2561 – 2567 ได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างทางขับขนานทางด้านทิศตะวันตก เพิ่มขีด
ความสามารถของระบบทางวิ่ ง ทางขั บ ขยาย            
ลานจอดอากาศยาน ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลัง
ใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง อาคารผู ้ โ ดยสารหลั ง เดิ ม เป็ น
อาคารผู ้ โ ดยสารภายในประเทศ และก่ อ สร้ า ง         
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั อยู่
ระหว่างด�ำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการ
ก่อสร้าง และในระยะที่ 2 จะด�ำเนินการในปี พ.ศ.
2566 - 2573 ด�ำเนินการก่อสร้างทางขับขนานทาง
ด้านทิศตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบทางวิ่งทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน
ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผูโ้ ดยสารหลังใหม่ และ
ก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย การด�ำเนิน

การก่อสร้างทางขับขนาน เพิม่ ขีดความสามารถของ
ระบบทางวิ่งทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน
ปรับปรุง และขยายทางเดินขึ้นเครื่องบินอาคาร      
ผู้โดยสารหลังเดิมให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 6 ล้านคนต่อปี และ
ก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง
โครงการปรั บ ปรุ ง ขยายท่ า อากาศยาน
แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยาน และเป็นการเชื่อมโยงการขนส่ง
ทางอากาศกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดย
การปรับปรุงขยายท่าอากาศยานจะท�ำให้สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ 1.7 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันการ
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วเสร็จ
ส่วนการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง คาดว่าจะ
เปิดให้บริการได้ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2564
โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ขยาย                       
ท่าอากาศยานกระบี่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3
และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1 และ 2
พร้อมอาคารจอดรถยนต์ และโครงการก่อสร้าง    
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ลานจอดเครือ่ งบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยจะ
ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่ ง จะเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการรองรั บ ผู ้ โ ดยสาร โดยสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8
ล้านคน/ปี และสามารถรองรับเครือ่ งบินโบอิง้ ได้ถงึ
40 ล�ำ โดยใช้งบการก่อสร้าง 3,875 ล้านบาท
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น ขณะนี้
ก�ำลังด�ำเนินโครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร
หลังใหม่ โดยมีงบประมาณในการก่อสร้าง 2.004
พันล้านบาท มีระยะเวลาด�ำเนินการ 3 ปี (เริ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งในการพัฒนา
ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลัง
ใหม่ อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้นพร้อมทางเชื่อม และ
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม ซึ่งเมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยาน              
ในการรองรับผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ อีกเท่าตัวเป็น 2,000
คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานแห่งใหม่อย่าง               
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ซึง่ โครงการก่อสร้าง
และพัฒนาสนามบินแห่งนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2558 นั้น กรมท่าอากาศยาน ได้
ด�ำเนินการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด เมื่อ

รูปภาพจาก เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/ThailandSkyline/
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ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จะมีขนาดทางวิ่งกว้าง 30
เมตรและยาว 1,800 เมตร สามารถรองรั บ
อากาศยาน แบบ ATR 72 และ Q -400 (จ�ำนวน
80 ที่นั่ง) และมีการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร
ทีจ่ ะสามารถรองรับผูโ้ ดยสารในชัว่ โมงเร่งด่วน 300
คนต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อ
ปี ซึง่ ท่าอากาศยานเบตงจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2563
โครงการยกระดับการคมนาคมขนส่ง
ทางน�้ำเชื่อมโยงทั่วโลก
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถของท่าเรือเพือ่ รองรับ
ความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต โดยจะด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง       
ท่าเทียบเรือ ส�ำหรับจอดเรือน�้ำลึก และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอืน่ ๆ รวมทัง้ การพัฒนาศูนย์การขนส่ง
ตูส้ นิ ค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail 
Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบ
เรือชายฝัง่ (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกเพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจน
โครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จ�ำเป็นใน
เขตพืน้ ทีท่ า่ เรือแหลมฉบังทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับภายนอก
ให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของ
ปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ
โดยโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่
3 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือตู้สินค้า จ�ำนวน 4 ท่า
(ท่าเรือ E1, E2, F1, F2) ความจุ 7 ล้านตูต้ อ่ ปี มูลค่า
ลงทุน 1.1 แสนล้านบาท โดยจะเปิดประมูลพัฒนา
ท่าเรือ F1 และ F2 เป็นอันดับแรก ซึ่งมีความยาว
หน้าท่ารวม 2,000 เมตร รองรับได้ 4 ล้านทีอีย    ู
ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนักลงทุนที่อาจพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีชว่ ยเพิม่ ขีดความสามารถรองรับเป็น 5-6
ล้านทีอียูต่อปีก็ได้ ส่วนท่าเรือ E1 และ E2 จะเปิด
ประมูลหานักลงทุนหลังจากนี้อีก 6-7 ปี
ในส่วนของการท่าเรือจะต้องลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เช่น ก่อสร้างท่าเทียบเรือมาตรฐาน การขุด
ลอกร่องน�้ำ ถนน ราง ระบบ ไฟฟ้า ประปา ทั้งหมด
ลงทุนประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยในช่วง 2 ปี

A wide variety of technologies can be integrated in the development
of Phase 3
Selected automation concepts
Automated vessel
traffic control

Optimized vessel
stowage planning

1) Automated-guided vehicle

Illustrative

Automated quay
cranes with
optimized moves

Unmanned AGV1)
fleet

2) Rubber-tired gantry

Automatic yard
planning and
storage system

Automated RTG 2)/RMG 3)
with predictive maintenance
function

Warehouse
automation and
planning

Optimized rail load
and discharge
processes

Advanced/interconnected
building automation and
predictive maintenance

Truck platooning and
data-driven logistics
planning

3) Rail-mounted gantry crane

Source: Roland Berger

Container Terminals
• Capacity : 7 million TEU/year
• E1 & E2 Terminal : Berth length 750 m
• F1 & F2 Terminal : Berth length 1,000 m
Roll on Roll Off (Ro/Ro) terminal
• Capacity : 1 million Cars/year
• Berth length 920 m

E0 : RO-RO Terminal

Domestic Coastal Port
• Capacity : 1 million TEU/year
• Berth length 500 m
• Depth 9 m.MSL
Service Berth
• Berth length 435 m for tug,
service boat etc.
Navigation Channel
•Two ways approach channel width 600 m
•Depth -18.5 m. MSL.
•Turning Basin 800 m.
Berthing Basin 920 m

แรกจะเร่งพัฒนาพื้นที่ F  ก่อน โดยมีวงเงินกว่า
20,000 ล้านบาท เพือ่ เร่งส่งมอบให้เอกชนไปพัฒนา
ต่ออีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อเปิดให้บริการ
ได้ในปี พ.ศ. 2566 - 2567 โดยในส่วนของพื้นที่ F 
มีอายุสัมปทาน 35 ปี
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E1 : Container Terminal
E2 : Container Terminal
Service Berth

Turning
Basin

F1 : Container Terminal
F2 : Container Terminal
Coastal Port

Silt Pond

3

ขณะที่ แ ผนการพั ฒ นาท่ า เรื อ มาบตาพุ ด
ระยะที่ 3 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มี
มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 47,900 ล้านบาท โดย การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะเข้า
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We are currently reviewing spatial development options for the
container terminals and car terminal in Phase 3
Port
Gate
(Gate 5)

Terminal components
Rail tracks
Road vehicle lanes
Elevated roads

Miscellaneous
facilities area2)

Phase 2 area

CFS

Car terminal

Open storage
area
Miscellaneous
facilities area2)

Open storage
r gee
ra
Marine area

Phase 3 area

Drainage pond

Future rail tracks
Future road vehicle lanes

920 m

service
Car parking
D1

2000 m

Container
terminal yard1)

D2

Container
terminal yard1)

Coastal
terminal

1500 m
D3

1) Includes quay operations, container yard
2) Includes warehouse, CFS, customs, parking area, office buildings

135 m

500 m

500 m

200 m
200 m

Source: Roland Berger, TEAM

ร่วมลงทุนในมูลค่าไม่เกิน 12,900 ล้านบาท และ
เป็นส่วนการลงทุนของภาคเอกชน 35,000 ล้านบาท
โดยจะพัฒนาในส่วนขุดลอกและถมทะเล พื้นที่
1,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 550 ไร่ และ
พืน้ ทีเ่ ก็บกักตะกอน 450 ไร่ การขุดลอกร่องน�ำ 
้ และ
แอ่งกลับเรือ การก่อสร้างเขือ่ นกันคลืน่ การก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมการ
เดินเรือท่าเทียบเรือบริการ และท่าเรือก๊าซ รองรับ
ปริมาณการขนถ่ายก๊าซได้ 10 ล้านตันต่อปี โดย
เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพัฒนาโครงการใน
ช่วงที่ 1 จะได้รบั สิทธิในการบริหารและพัฒนาพืน้ ที่
ท่าเรือ (Superstructure) ประมาณ 200 ไร่
เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารท่าเรือ และเพือ่
รองรับการใช้บริการท่าเรือที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ส�ำหรับแผนการพัฒนาในช่วงที่ 2 จะเป็นการ
ลงทุนก่อสร้างท่าเรือ (Superstructure) จะใช้
เงินลงทุนประมาณ 4,300 ล้านบาท โดยเอกชนจะ
เป็นผูด้ ำ� เนินการลงทุนและพัฒนาท่าเทียบเรือสินค้า
เหลว รองรับปริมาณขนถ่ายสินค้าเหลวได้ 4 ล้าน
ตันต่อปี คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2566 และ
เปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2568 และงาน

ก่อสร้างพื้นที่หลังท่า จ�ำนวน 150 ไร่ เงินลงทุน
3,200 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้
โครงการจะรองรับสินค้ากลุ่มน�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
เหลว และสินค้าเหลว คาดว่าจะสามารถ ขนถ่าย
ผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้รวม
ประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ในอีก 30 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าของการพัฒนา
ท่ า เรื อ ในพื้ น ที่ EEC ล่ า สุ ด การท่ า เรื อ แห่ ง
ประเทศไทย (กทท.) ได้มีการเปิดรับซองเอกสาร
ประกวดราคาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) วงเงินลงทุนประมาณ
84,000 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าของโครงการ
พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3
ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ได้ มี ก ารรั บ นโยบายจากนายกรั ฐ มนตรี ฯพณฯ       
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเร่งเจรจากลุ่ม
กิ จ การร่ ว มค้ า กั ล ฟ์ และ พี ที ที แทงค์ พั ฒ นา
โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3
(ช่วงที่1) ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา

     และทั้งหมดที่ได้น�ำเสนอมานั้นเป็นผลงานใน
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศไทย                  
ภายใต้การด�ำเนินงานของรัฐบาล ฯพณฯ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา
นั้น เราก็ได้ทราบผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้
รับการคัดเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ ‘ฯพณฯ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เป็นการได้รับความ
ไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกครั้งท�ำให้ประชาชน
มั่นใจได้ว่าจะมีการสานงานต่อ และก่องานใหม่ ที่
รั ฐ บาลชุ ด นี้ จ ะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศ พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และน�ำพาให้ประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่มา:
http://www.thaigov.go.th
กระทรวงคมนาคม
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

จับตาสถานการณ ์ธุรกิจขนส ง่ มวลชน
ในประเทศไทย
s p ec i al RE P ORT
ระบบขนส่งมวลชนถือเป็นหนึ่งในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมที่มีการเติบโตอย่าง
เห็นได้ชัดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี
ที่ ผ ่ า นมานี้ จะเห็ น ได้ ว ่ า ระบบขนส่ ง มวลชน
สาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้ามีการขยายเส้นทาง
เพือ
่ เชือ
่ มต่อย่านธุรกิจและพืน
้ ทีร่ อบนอกกรุงเทพฯ อย่างต่อเนือ
่ ง
ในหลายเส้นทาง ทัง้ ทีกำ
่ �ลังดำ�เนินการก่อสร้างและอยูใ่ นแผนการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ทัง้ นี้ เพือ
่ เชือ
่ มต่อการเดินทาง
ให้เป็นโครงข่ายเดียวกันตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งมีเป้าประสงค์
หลักเพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดต้นทุนด้านการขนส่ง

รูปแบบการลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย
ปัจจุบันการด�ำเนินธุรกิจให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทย
บริษัทเอกชนที่จะเข้ามาด�ำเนินการจะต้องได้รับสัมปทานจากภาครัฐก่อน ซึ่ง
การขอรับสัมปทานเพื่อด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนั้น สิ่งที่บริษัท
เอกชนผูร้ บั สัมปทานจะต้องค�ำนึงถึง นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ที่มีผลโดยตรงต่อจ�ำนวนผู้โดยสารแล้ว ยังต้องพิจารณาเงื่อนไขสัมปทาน           
ข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย
เนื่องจากการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต้องใช้เงินลงทุนสูง
มาก และมีระยะเวลาในการคืนทุนนาน ดังนัน้ รูปแบบการลงทุนจึงเป็นลักษณะ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 2 รูปแบบ กล่าวคือ การร่วมลงทุนและ
ร่วมบริหารจัดการระหว่างรัฐและเอกชน หรือการลงทุนร่วมของรัฐและเอกชน
Public Private Partnership (PPP) เป็นการแบ่งส่วนการลงทุนและการบริหาร
การเดินรถแยกกันตามที่ระบุในรายละเอียดของแต่ละโครงการ เช่น ภาครัฐ
ลงทุนเฉพาะค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานโครงสร้าง งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
งานวางระบบไฟฟ้าและเครือ่ งกล ส่วนภาคเอกชนจะลงทุนในระบบการเดินรถ
หรืออาจจะเป็นการแยกส่วนการลงทุนและการบริหารงานระหว่างรัฐและ
เอกชน หรือ Public Sector Comparator (PSC) ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุน
ทัง้ หมดทุกขัน้ ตอนและว่าจ้างเอกชนให้บริหารงานเดินรถ โดยรัฐจ่ายค่าจ้างให้
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เอกชนในอัตราที่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตาม
สัญญาสัมปทาน แต่การลงทุนในรูปแบบนี้ เอกชน
ทีร่ บั จ้างบริหารการเดินรถอาจมีความเสีย่ งจากการ
ถูกบอกเลิกสัญญาหากผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง หรือถูกระงับการต่อ
สัญญาจ้างกรณีบริหารโครงการขาดทุนต่อเนื่อง
ส�ำหรับรูปแบบการลงทุนในเส้นทางรถไฟฟ้า
และเปิดให้บริการเดินรถขนส่งมวลชนที่มีอยู่ 5      
เส้นทาง เป็นสัมปทานการลงทุนร่วมของรัฐและ
เอกชน (PPP) รูปแบบ Net Cost ได้แก่ รถไฟฟ้า
BTS สายสีเขียว (สองเส้นทาง) และ MRT สาย
สีนำ�้ เงิน ส่วนรถไฟฟ้า MRT สายสีมว่ งเป็นสัมปทาน
PPP รูปแบบ Gross Cost และ ARL เป็นสัมปทาน
รู ป แบบแยกส่ ว นการลงทุ น และการบริ ห ารงาน
ระหว่างรัฐและเอกชน (PSC) หรือการว่าจ้างเอกชน
บริหารงานเดินรถ
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Net Cost Concession รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (2 เส้นทาง) และ MRT สายสีน�้ำเงิน

เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร โดยมีการก�ำหนดผลตอบแทนขั้นต�่ำที่เอกชนจะได้รับ ซึ่งผลตอบแทนนี้จะ
ครอบคลุมต้นทุนการด�ำเนินงานของเอกชน หากเอกชนมีผลขาดทุน รัฐอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชย (Subsidy) และ
หากมีก�ำไรอาจจะต้องจ่ายคืนรัฐบาลตามที่ได้ตกลงไว้

Gross CostConcession รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

รัฐจะเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดเก็บค่าโดยสารเองทัง้ หมด และว่าจ้างให้เอกชนเข้าท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการเดินรถ
และซ่อมบ�ำรุง โดยเอกชนจะได้รับค่าจ้างเดินรถจากรัฐตามมาตรฐานการด�ำเนินงานและอัตราค่าจ้างที่ตกลงกัน
(Fixed Payment) ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่เอกชนจะได้รับไม่มีส่วนกี่ยวพันกับค่าโดยสาร

Build-Operate-Transfer (BOT) / Public Sector Comparator
(PSC) Airport Rail Link
ภาคเอกชนเปนผูออกแบบ กอสราง บริหารจัดการและตองสงมอบใหรัฐบาลเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่ง
เอกชนรายอื่นอาจจะทําการเชาเพื่อบริหารงานตอจากรัฐบาล เป็นสัมปทานรูปแบบแยกส่วนการลงทุน
และการบริหารงานระหว่างรัฐและเอกชน
การจัดสรรผลตอบแทน
ตามสัญญาสัมปทาน
อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึง
นอกเหนือจากรูปแบบการลงทุนแล้ว รูปแบบ
การจัดสรรผลตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน PPP
ของแต่ละโครงการ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องค�ำนึง
ถึง ซึ่งอาจเป็นการแบ่งรายได้จากการบริหารการ
เดินรถไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับรัฐ หน่วยงานใน
สังกัดรัฐ ทั้งในส่วนของค่าโดยสารและค่าเช่าจาก
การได้สิทธิ์บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ไม่รวมรายได้
จากการซ่อมบ�ำรุงระบบที่รัฐว่าจ้างเอกชนผู้ให้
บริการเดินรถเป็นผูด้ ำ� เนินการ) ซึง่ สามารถด�ำเนินการ
ได้ตาม 3 รูปแบบ ดังนี้
• Net Cost Concession เอกชนผู้รับ
สัมปทานเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากบริการเดินรถ
ทั้งหมดและจ่ายค่าตอบแทนคืนให้รัฐตามที่ตกลง
รูปแบบนี้เอกชนมีโอกาสได้รับรายได้ส่วนเพิ่มกรณี
ที่จัดเก็บค่าโดยสารได้สูงกว่าประมาณการ หรือมี
รายรับจากการให้เช่าพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์เกินคาด หรือ
ในทางตรงข้าม เอกชนอาจต้องรับความเสี่ยงกรณี
มีผู้โดยสารน้อยหรือรายรับต�่ำกว่าคาด

• Gross Cost Concession ภาครัฐเป็น              
ผู้จัดเก็บรายได้ทั้งหมดและจ่ายค่าตอบแทนให้
เอกชนตามที่ตกลงในอัตราที่แน่นอนในแต่ละช่วง
เวลา รูปแบบนีผ้ ลตอบแทนของเอกชนจะไม่ผนั ผวน
ตามผลการด�ำเนินงาน และยังเป็นการลดความเสีย่ ง
ในช่วง 10 ปีแรกของการเปิดบริการเดินรถที่มักมี
รายได้ไม่แน่นอนและประสบภาวะขาดทุน
• Modified Gross Cost Concession
ภาครั ฐ เป็ น ผู ้ จั ด เก็ บ รายได้ ทั้ ง หมดเองและจ่ า ย        
ค่าตอบแทนให้เอกชน 2 ส่วน คือ ค่าจ้างให้ดำ� เนินงาน
ตามที่ตกลงในอัตราที่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา
(ลักษณะเดียวกับรูปแบบ Gross Cost Concession)
และค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม (โบนัส) กรณีที่เอกชน
บริ ห ารการเดิ น รถแล้ ว รั ฐ จั ด เก็ บ รายได้ จ าก             
ค่าโดยสารและค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้มากกว่า
คาด อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้ยังไม่มีการท�ำสัญญา
สัมปทานการเดินรถในประเทศไทย
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แนวโน้มธุรกิจให้บริการ
เดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ยังเติบโตต่อเนือ
่ งไปอีกอย่างน้อย 3 ปี
ข้อมูลที่น่าสนใจ ก็คือ ผลการศึกษาของวิจัย
กรุงศรี ได้ประเมินว่าธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มการเติบโต
ต่อเนื่องสอดคล้องกับจ�ำนวนผู้อยู่อาศัยตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าและผู้ใช้บริการเส้นทางเชื่อมต่อ
ย่านธุรกิจกับเขตรอบนอกกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเขต
เมืองที่ต้องการเดินทางรวดเร็วและใช้เวลาในการ
เดินทางที่แน่นอน จึงหันมาเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า

ซึ่งมีเส้นทางส่วนต่อขยายและจุดเชื่อมต่อระหว่าง
สายต่างๆ มากขึ้น
ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้ให้บริการเดินรถ
(Service Operator) ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตาม     
เส้นทางสัมปทานการเดินรถ ทั้งค่าโดยสาร การ
บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ และการซ่อมบ�ำรุงระบบ
รถไฟฟ้า แต่ในปี 2562 การเพิ่มขึ้นของรายได้ของ
ผู้ให้บริการเดินรถอาจยังไม่สูงมากนัก เนื่องจาก     
ส่วนต่อขยายใหม่ของเส้นทางเดิมจะทยอยเปิด
บริการในช่วงปลายปี 2562 ท�ำให้รายได้จากการ
เปิดบริการส่วนต่อขยายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะ
สามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นไป
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เส้นทางให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนปัจจุบัน
ปัจจุบันการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
ประเทศไทยเปิดให้บริการ ครอบคลุมระยะทาง
121.53 กิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (Bangkok
Mass Transit System: BTS) ประกอบด้วย 2 เส้น
ทาง คือ
• รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท หรือ รถไฟฟ้า
สายสีเขียวอ่อน ระยะทางรวม 34.83 กิโลเมตร รวม
31 สถานี เป็นเส้นทางช่วงแรก (อ่อนนุช-หมอชิต)
ระยะทาง 17 กม. จ�ำนวน 17 สถานี ซึ่งเปิดให้
บริการตั้งแต่เมื่อในปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี 2544
มีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย ช่วงอ่อนนุช-แบริง่
ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร จ�ำนวน 5 สถานีและทยอย
เปิ ด เดิ น รถเส้ น ทางส่ ว นต่ อ ขยาย ช่ ว งแบริ่ ง สมุทรปราการ ระยะทางรวม 12.58 กม. รวม 9
สถานี โดยปี 2560 เปิดเดินรถสถานีส�ำโรง 1.8
กิ โ ลเมตร และเดิ น รถครบทั้ ง เส้ น ทางในเดื อ น
เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
• รถไฟฟ้า BTS สายสีลม หรือ รถไฟฟ้าสาย
สีเขียวเข้ม ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร รวม 13
สถานี เป็นเส้นทางช่วงแรก (สะพานตากสิน-สนาม
กีฬาแห่งชาติ) 6.5 กิโลเมตร จ�ำนวน 7 สถานีเริ่มให้
บริการในปี2547 และทยอยเปิดให้บริการส่วน      
ต่อขยาย ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่-บางหว้า
ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร จ�ำนวน 6 สถานี ในช่วงปี
2552-2556
2) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid
Transit: MRT) ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ
• รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล หรือ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน เส้นทางเดิมในระยะแรก คือ
ช่วงหัวล�ำโพง-บางซื่อ ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร
จ�ำนวน 18 สถานี เปิดให้บริการในปี 2547ต่อมาได้
เชื่อมเส้นทางกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วงบางซื่อเตาปูน ระยะทางรวม 1.2 กิโลเมตร เมื่อปี 2560
ท�ำให้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินและสายสีม่วง
เดินรถเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายเดียวกัน
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• รถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม หรือ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทางคลองบางไผ่-เตาปูน
ระยะทางรวม 23 กม. จ�ำนวน 16 สถานี เปิดให้
บริการในปี 2559 ได้เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงินและเดินรถเป็นโครงข่ายเดียวกันตัง้ แต่
เดือนสิงหาคม 2560
3) รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หรือ รถไฟฟ้าชานเมือง Airport Rail Link (ARL)
เป็นโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมเส้นทาง
จากท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละสถานี ข นส่ ง           
ผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ประกอบด้วย 2 เส้น
ทาง คือ
• รถไฟฟ้า Airport Rail Link City Line เส้น
ทางพญาไท-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.5 กม. จ�ำนวน
8 สถานี เปิดให้บริการในปี 2553
• รถไฟฟ้า Airport Rail Link Express Line
ระยะทาง 25.7 กม. เป็นการเดินรถจากสถานี
มักกะสันวิ่งตรงสู่สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยไม่หยุดจอดระหว่างทางเพือ่ ให้เกิดความสะดวก
กั บ ผู ้ โ ดยสารที่ ต ้ อ งการโดยสารเครื่ อ งบิ น ที่ ท ่ า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายนี้อยู่
ระหว่างปิดปรับปรุง)

ย้อนดูสถานการณ์ที่ผ่านมา
พบสัดส่วนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
จากข้อมูลจ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันที่ใช้
บริ ก ารขนส่ ง มวลชนสาธารณะทางบกในพื้ น ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR) จะพบว่าในช่วง 5
ปีที่ผ่านมา ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนมีสดั ส่วนเพิม่ มากขึน้ ทัง้ รถไฟฟ้า BTS รถไฟ
ใต้ดิน MRT และรถไฟฟ้าชานเมือง แต่เป็นที่น่า
สังเกตว่าในช่วงเริม่ ต้นของการเปิดให้บริการเดินรถ
ไฟฟ้าแต่ละเส้นทางจะมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่มาก
นัก จนกระทั่งมีการขยายการลงทุนส่วนต่อขยาย
หรือมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเส้นทางอื่น หรือเมื่อ
มีการเปิดให้บริการเดินรถมาแล้วระยะหนึ่งจึงจะมี
จ�ำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทิศทางการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนผูโ้ ดยสาร ท�ำเล จ�ำนวนสถานี และขนาด
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าเชิงพาณิชย์บริเวณเส้นทางเดินรถจะเป็น
ปัจจัยหลักในการก�ำหนดรายรับและโอกาสของ
ธุรกิจในระยะต่อไป ส่วนปัจจัยอัตราค่าโดยสาร ค่า
บริการด้านซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าและการเดินรถ
ต่างๆ แม้จะมีความส�ำคัญต่อรายได้แต่มักถูกก�ำกับ
โดยรั ฐ และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามช่ ว งเวลาใน          
ข้อก�ำหนดของสัญญาสัมปทานภาวะการเดินรถไฟฟ้า
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ในปี 2561 ผูป้ ระกอบการทุกรายมีการลงทุน
เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีโ่ ดยสาร จ�ำนวนตูโ้ ดยสารและปรับปรุง
การบริการ เช่น ปรับปรุงภายในขบวนรถ เพิม่ ขบวน
รถ และการเพิม่ ความถีใ่ นการเดินรถ ดังนัน้ คาดว่า
จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในช่วงปี 2562-2564 จะมีแนวโน้มขยายตัว
เป็นล�ำดับ ซึ่งเอื้อต่อการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ
ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มผู้โดยสารที่จะเพิ่มจ�ำนวน
ขึน้ ตามการขยายตัวของทีพ่ กั อาศัยตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง
ภาครัฐยังหนุนลงทุนรถไฟฟ้าต่อเนือ
่ ง
พร้ อ มเร่ ง รั ด กระบวนการพิ จ ารณา
โครงการร่วมทุน
ส�ำหรับการขยายเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในช่วงระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้า         
ภาครัฐยังคงส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารลงทุนพัฒนา
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในส่วนต่อขยายอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส เส้นทางรถไฟใต้ดิน
MRT และเส้นทางรถไฟชานเมือง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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• เส้นทางรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเหนือส่วน
ต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง
18.2 กม. จ�ำนวน 16 สถานี ซึง่ จะเริม่ ทดลองเดินรถ
ในช่วงหมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าว 1 สถานี ในเดือน
สิงหาคม 2562
• เส้นทางรถไฟฟ้า MRT สีน้าเงินส่วนต่อ
ขยาย
– ช่วงหัวล�ำโพง-หลักสอง (บางแค) ระยะทาง
14 กม. จ�ำนวน 11 สถานี จะเปิดบริการในเดือน
กันยายน 2562
– ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ระยะทางรวม 13
กม. จ�ำนวน 10 สถานี คาดว่าจะเปิดบริการในเดือน
มีนาคม 2563
• เส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง (Commuter
Rail) สายสีแดง 2 ช่วง คาดว่าจะเปิดบริการใน     
ต้นปี 2564 คือ
– ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (สายสีแดงอ่อน)
ระยะทาง 15.2 กม. จ�ำนวน 3 สถานี
– ช่วงบางซื่อ - รังสิต (สายสีแดงเข้ม) ระยะ
ทาง 26.3 กม. จ�ำนวน 10 สถานี
ในอนาคตคาดว่าการเปิดให้บริการเส้นทาง
ในส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายหลักเดิมทั้งสายสี
เขียวและสีน�้ำเงินในช่วงปี 2562-2563 จะส่งผลให้

ผู้ประกอบการมีรายรับเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งจาก
รายได้ค่าโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าสายเดิมและ
เส้นทางส่วนต่อขยาย (กรณีทผี่ ปู้ ระกอบการรายเดิม
ได้สิทธิ์เปิดให้บริการเพิ่ม) รวมทั้งรายได้จากการ
ซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบต่างๆ และรายได้จากสิทธิ์ใน
การเปิ ด ให้ เช่ า ใช้ พื้ น ที่ เชิ ง พาณิ ช ย์ ภ ายในสถานี
ภายในขบวนรถไฟฟ้าและบริเวณ โดยรอบตลอด
อายุสัมปทาน (ได้แก่การโฆษณา การบริการระบบ
ติดต่อสื่อสาร และการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์)
นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้เร่งรัดกระบวนการ
พิจารณาโครงการร่วมทุนด้านคมนาคมโดยเฉพาะ
เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้นผ่าน
คณะท�ำงาน PPP Fast Track เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น ท�ำให้ในระยะถัดไปนอกจากจะมีเส้นทาง
ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายเดิมแล้ว ยัง
มีโครงการลงทุนก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่
ที่อยู่ระหว่างก�ำลังก่อสร้าง รวมทั้งโครงการใน        
ส่วนต่อขยายของเส้นทางใหม่ที่เน้นเชื่อมต่อกับ     
เส้นทางหลักด้วย โดยเส้นทางใหม่ คือ รถไฟฟ้าสาย
สีแดง 2 เส้นทาง ช่วงบางซื่อ - รังสิต (ระยะทาง
26.3 กม.) และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (ระยะทาง
15.2 กม.) รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย - มีนบุรี
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(ระยะทาง 34.5 กม.) รถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง
ลาดพร้าว - ส�ำโรง (ระยะทาง 30.4 กม.) และ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (ระยะ
ทาง 21.2 กม.)
ส่วนอีกหนึ่งเส้นทาง คือ ส่วนต่อขยายของ
เส้นทางใหม่ที่แยกออกมาและเชื่อมต่อกับเส้นทาง
สายหลักอื่น (Spur-line) ได้แก่ ส่วนต่อขยายสาย
สีชมพู (ระยะทาง 2.8 กม. แยกเข้าเมืองทองธานี 2
สถานี) ส่วนต่อขยายสายสีเหลือง ช่วงรัชดาภิเษก
- รัชโยธิน (ระยะทาง 2.6 กม.เชื่อมระหว่างสาย      
สีเขียวและสายสีน�้ำเงิน)
ทั้ ง หมดนี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ บริ ก าร
เดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในไทยยังมีโอกาสลงทุน
เส้น ทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ และเส้นทางส่วน         
ต่อขยายต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นระบบโครง
ข่ายที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด จึงยังเป็นโอกาสของ
เอกชนผู้รับสัมปทานในการรับรู้รายได้จากบริการ
เดินรถและบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ อีกมาก
ซึ่ ง รวมไปถึ ง ภาคส่ ว น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ด้ ว ย             
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือปูนซีเมนต์ก็ตาม
แหล่งที่มา : - shorturl.at/IQ367
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BLS Infrastructure Day
เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา นายอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเชิญเป็นวิทยากรงาน BLS Infrastructure Day จัดโดย
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ณ Bualuang Investment Station เพื่อ
น�ำเสนอมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ

Exclusive Interview
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด จัดงาน
Exclusive  Interview ในหั ว ข้ อ “ทิ ศ ทางและ
เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศไทยและอาเซียน” โดยนายอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายก
สมาคมฯ พร้อมด้วยนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการ
บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน จัดขึ้น ณ ห้องเวสต์วิง
โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ถนนวิทยุ
ทั้งนี้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ร่วมกับ คอมเอ็กโปเซียม กรุ๊ป และสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ มีก�ำหนดจัดงาน     
INTERMAT ASEAN 2019 ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน
2562 ณ IMPACT เมืองทองธานีด้วย
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เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

ส่องตลาดรับเหมา M&E
ปนีจ้ ะเติบโต อย่างไร?
s p ec i al RE P ORT
ภาพรวมการเติ บ โต
อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง
โครงการระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทีเ่ กิดขึน
้ เพือ
่ ขับเคลือ
่ น
ประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่
มุง่ เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาสใหม่
ท า ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน เพื่ อ
รองรับโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่กำ�ลัง
จะเกิดขึ้น ซึ่งหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้คาดการณ์ว่าเม็ดเงินลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคพืน
้ ฐานในปี พ.ศ. 2566
จะมีสด
ั ส่วนมากถึง 20% ของเม็ดเงิน
การลงทุนทั้งหมด
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คิดเป็นมูลค่าตลาดราว 1.85 แสนล้านบาท ทั้งยัง
เป็นธุรกิจที่มีอนาคตการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปถึง
ปี พ.ศ. 2563-2565 อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้รับเหมางานระบบยังมีโอกาส
เข้าไปรับงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของโครงการ
ก่อสร้างภาคเอกชน ประเภทอาคารพาณิชย์ อาคาร
ทีพ่ กั อาศัย เช่น อาคารส�ำนักงาน ซึง่ ปัจจุบนั มีอตั รา
การเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ที่สูงถึง 90 %
สะท้ อ นถึ ง ปริ ม าณความต้ อ งการผู ้ รั บ เหมางาน
ระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมไปถึงโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed use 
Building) ที่นักลงทุนเอกชนรายใหญ่ก�ำลังให้
ความสนใจ เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
ตลอดจนคอนโดมิเนียมทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างมากตาม
เส้นทางขยายของรถไฟฟ้า ซึ่งก็มีความต้องการ      
ผู้รับเหมางานระบบ M&E ด้วยเช่นกัน

นั้นมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง
เช่น ผูร้ บั เหมางานระบบ M&E รายใหญ่จะมีโอกาส
เติบโตทางธุรกิจได้มากที่สุด เพราะได้รับอานิสงส์
จากเมกะโปรเจกต์คมนาคมของภาครัฐ ย่อมท�ำให้
มูลค่าของงานระบบสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที     ่
รายได้ของผู้รับเหมางานระบบ M&E ขนาดกลาง
อาจมีการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ 5% จากการ
พัฒนาอาคารส�ำนักงานหรืออาคารพาณิชย์ ส่วน
ผู้รับเหมางานระบบ M&E รายย่อยนั้นก็จะมีอัตรา
การเติบโตน้อยที่สุด เนื่องจากมีปัจจัยด้านการ
แข่งขันสูงกว่าผู้รับเหมารายอื่น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนของปริมาณงาน
ภาครัฐจะน้อยกว่างานภาคเอกชนประมาณ 2025% ของมูลค่าตลาดรวมหรือคิดเป็นประมาณ
45,000 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2562 นี้แนวโน้ม
การเติบโตของงานก่อสร้างในภาครัฐกลับมีอัตรา
คาดธุรกิจรับเหมางานระบบ
การเติ บ โตที่ ดี ก ว่ า งานภาคเอกชน เนื่ อ งจาก               
M&E ปี’62 เติบโต
ชี้ปริมาณงานภาครัฐน้อยกว่าเอกชน ได้รับแรงหนุนจากงานระบบ M&E ของโครงการ
1.85 แสนล้านบาท
เมกะโปรเจกต์ อาทิ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานี
ล่ า สุ ด ศู น ย์ วิ จั ย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ไ ด้ แต่เติบโตดีกว่า
ความน่าสนใจอีกประการหนึง่ ทีต่ อ้ งจับตา ก็ รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ เป็นต้น
ประเมินมูลค่าธุรกิจรับเหมางานระบบ M&E ในปี
พ.ศ. 2562 ว่ามีการเติบโตประมาณ 8% หรือ        คือ โอกาสและรายได้ของผูร้ บั เหมางานระบบ M&E

การเติบโตของโครงการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์
ด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
สถานีรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ถือเป็นโอกาสทองของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2561
ทีผ่ า่ นมา มูลค่าของธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ซึ่งรวมทั้งงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนมี
มูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ดังนัน้ ธุรกิจรับเหมา
งานระบบ (Mechanical & Electrical: M&E)
ซึ่งครอบคลุมถึงงานระบบไฟฟ้า ประปาและระบบ
ระบายอากาศก็กลายเป็นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มขยายตัว
อย่างมาก ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งจากการได้รบั อานิสงส์
ของการเติ บ โตของงานก่ อ สร้ า งทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนนั่นเอง
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รายไดของผูรับเหมาทั้ง 3 กลุม
มีโอกาสเติบโตตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ในชวงป พ.ศ. 2561-2565

หนวย: พันลาน
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ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ NESDB และ กระทรวงคมนาคม

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ BOL-ENLITE

ทำ�ความรู้จัก
ผู้รับเหมางานระบบ M&E 3 ประเภท
ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า การ
เติบโตของธุรกิจงานระบบ M&E จะส่งผลให้รายได้
ของผู้รับเหมางานระบบ M&E มีการเติบโตตั้งแต่
1-7% ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ขนาดของโครงการ
และมูลค่ารายได้ของโครงการนั้น ๆ ซึ่งผลจากการ
ศึกษากลุม่ ตัวอย่างบริษทั ผูร้ บั เหมางานระบบ M&E
จ�ำนวนประมาณ 2,400 บริษัท มีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดรวมกันประมาณ 85%
ปัจจุบันผู้รับเหมางานระบบ M&E สามารถ
แบ่งตามลักษณะงานที่รับและรายได้ ดังนี้
• ผู้รับเหมางานระบบ M&E ขนาดใหญ่ที่มี
ความเชี่ ย วชาญงานอาคารขนาดใหญ่ เช่ น
คอนโดมิ เ นี ย ม อาคารพาณิ ช ย์ และโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมไปถึงงานเมกะโปรเจกต์ ท�ำให้มี
รายได้เฉลี่ยมากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี
• ผู้รับเหมางานระบบ M&E ขนาดกลาง
สามารถรั บ งานอาคารขนาดใหญ่ เช่ น เดี ย วกั บ     
ผูร้ บั เหมาขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถรับงานระบบใน

งานระบบ M&E ภาคเอกชน

โครงการเมกะโปรเจกต์ได้ ท�ำให้มีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ 75-500 ล้านบาทต่อปี
• ผู้รับเหมางานระบบ M&E ขนาดเล็ก เน้น
รับงานประเภทบ้านเดีย่ ว ตึกแถว และอาคารขนาด
เล็ก รวมถึงการรับเหมาช่วง (Subcontract)
จากรายใหญ่และรายกลาง โดยมีรายได้เฉลีย่ ต�ำ่ กว่า
75 ล้านบาทต่อปี
ทัง้ นี้ การรับรูร้ ายได้ของผูร้ บั เหมางานระบบ
M&E มั ก จะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของการ         
ด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการ เนื่องจากงานรับเหมา
งานระบบ M&E นั้นจะเริ่มด�ำเนินงานได้ เมื่องาน
ก่อสร้างโครงสร้างหลักในเบื้องต้นแล้วเสร็จแล้ว
เช่น งานฐานราก เป็นต้น
โมเดลธุรกิจแบบ WPC
เติบโตดีกว่าโมเดลธุรกจแบบ OSS
จากสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจรับเหมา
งานระบบ M&E ดังกล่าวข้างต้น สิง่ ทีผ่ รู้ บั เหมางาน
ระบบ M&E ต้องตระหนักถึงและเตรียมความพร้อม
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คือ เรือ่ งของทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียน และ
การบริหารปริมาณงานคงค้างในมือ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3
ประการนี้จะเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้การรับเหมา
งานระบบประสบความส�ำเร็จ
นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มี
ผลต่อการเติบโตด้านรายได้ของผูร้ บั เหมางาน M&E
โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา โมเดลธุรกิจงาน
รับเหมางานระบบ M&E อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
กล่าวคือ โมเดลธุรกิจรับเหมางานระบบแบบ OneStop-Service  (OSS) ที่สามารถรับงานระบบ
M&E (ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และระบบ
ประปา) ได้ตง้ั แต่ 2 ประเภทขึน้ ไป และโมเดลธุรกิจ
รั บ เหมางานระบบแบบ Work  Package           
Contractor (WPC) ทีม่ งุ่ เน้นรับงานเฉพาะทาง
ชนิดเดียว ซึง่ ต้องยอมรับว่ารายได้ของธุรกิจรับเหมา
งานระบบแบบ WPC นี้ มี ก ารเติ บ โตที่ ดี ม าก           
โดยเฉพาะผู้รับเหมางานระบบที่มีความเชี่ยวชาญ
ในกลุ่มงานที่มีความซับซ้อน เช่น งานระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ ระบบไฟฟ้าสือ่ สาร เป็นต้น ซึง่ โมเดลธุรกิจ
ที่เน้นรับงานเฉพาะทางจะสามารถสร้างรายได้ได้ดี
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สัดสวนตนทุนวัสดุกอสรางมากถึง 65%

คาใชจายอื่นๆ

10%

วัสดุอุปกรณ

แรงงาน

25%

วัสดุอุปกรณ

สัดสวนตอ
ตนทุนวัสดุ

แนวโนมราคา
(2019-2022)

ทอ HDPE
ทอเหล็กชุดสังกะสี
สายไฟ
รวม

15-20
8-12
5-12
30-45

ทรงตัว
-2% CAGR
ทรงตัว
-

%
%
%
%

65%

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Bloomberg,
World Bank และ กระทรวงพาณิชย

กว่าธุรกิจที่รับงานหลากหลายประเภทประมาณ
15% แม้ว่ากลุ่มผู้รับเหมางานระบบแบบ OSS จะ
มีความได้เปรียบในการประมูลงาน เพราะผูร้ บั เหมา
งานระบบแบบ OSS จะมีประสบการณ์และความ
ช�ำนาญในการค�ำนวณต้นทุนของงานก่อสร้างทุก
ส่วน และมีอ�ำนาจการต่อรองที่ดีกับซัพพลายเออร์
สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งมากถึ ง
65%
ต้องยอมรับว่าธุรกิจรับเหมางานระบบ M&E
ก็มีโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกับการ
ด�ำเนินงานธุรกิจก่อสร้างโดยทั่วไป กล่าวคือ ต้องมี
ต้นทุนในการด�ำเนินงาน ซึง่ ประกอบด้วย ต้นทุนค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ ระหว่างการด�ำเนินงาน
ส� ำ หรั บ ต้ น ทุ น ด้ า นวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ถื อ เป็ น   
ต้นทุนหลักในการด�ำเนินงาน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 65% โดยวัสดุหลักทีใ่ ช้ในงานระบบ M&E
ประกอบไปด้วย ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อพลาสติก
ชนิด High Density Polyethylene (HDPE)

และ สายไฟ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันถึง 30-45% ของ
ต้นทุนค่าวัสดุทั้งหมด ส่วนที่เหลือ คือ วัสดุอุปกรณ์
ประเภทเครื่ อ งปรั บ อากาศ และตู ้ ส วิ ต ช์ บ อร์ ด
เป็นต้น ซึ่งต้นทุนด้านวัสดุก่อสร้างอาจมีการปรับ
ราคาเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกทางการตลาดทั่วไป
ขณะเดียวกันต้นทุนการด�ำเนินงานในส่วน
ของค่ า แรงงานนั้ น มี แ นวโน้ ม การปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
ประมาณ 5% ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เป็น
ผลมาจากทั้งความต้องการแรงงานและค่าแรงภาค
ก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปริมาณงานรับเหมา
งานระบบ M&E ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความต้องการ
จ้ า งแรงงานในธุ ร กิ จ รั บ เหมางานระบบ M&E      
ปรับตัวสูงขึน้ ประมาณ 3% เนือ่ งจากปริมาณความ
ต้องการแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากผู้รับเหมางาน
ระบบ M&E และผู้รับเหมาอื่นในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คาดว่าจะท�ำให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน
ท�ำให้ค่าแรงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 2%
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ ธุรกิจ
รับเหมางานระบบ M&E นั้นไม่เพียงแต่เป็นโอกาส
ใหม่ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอานิสงส์ของโครงการ

เมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
ก่อสร้าง หากยังเป็นธุรกิจดาวรุง่ ทีม่ ศี กั ยภาพและมี
ขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ดี ซึ่งเชื่อว่าใน
อนาคตธุรกิจรับเหมางานระบบ M&E จะเติบโต
อย่างต่อเนือ่ งและกลายเป็นธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าทางการ
ตลาดสู ง ขึ้ น สามารถขยายตลาดไปยั ง ประเทศ
เพื่อนบ้านได้ดี ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV 
หรือในกลุ่มอาเซียนก็ตาม
ที่มา :
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

นับถอยหลังสู ง่ าน INTERMAT ASEAN 2019
งานแสดงสินค ้าด ้านอุตสาหกรรมก่อสร า้ งระดับอาเซียน
s p ec i al RE P ORT
ใกล้เข้ามาทุกที สำ�หรับงาน INTERMAT ASEAN 2019 งาน
แสดงสิ น ค้ า และเจรจาธุ ร กิ จ เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งระดั บ
ภูมภ
ิ าค ซึง่ ได้นำ�ผูป
้ ระกอบการทัง้ ไทยและต่างประเทศมาร่วมแสดง
เครื่องจักร เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้างที่สุด โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ.
2562 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดังนั้น CONTRACTORS’ TIMRES ฉบับนี้จึงพาไปติดตามความคืบหน้าของ
งาน INTERMAT ASEAN 2019
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งผล
เชิงบวกต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คุ ณ อั ง สุ รั ส มิ์ อารี กุ ล นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้กล่าวถึงสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียนในปัจจุบนั คาด
การณ์ แ นวโน้ ม การขยายเติ บ โตของภาค
อุตสาหกรรมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 ว่ารัฐบาลได้
มี ก ารลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถทางการแข่งขันให้กบั ประเทศ โดยได้มกี าร
ผลักดันโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ
การก่อสร้างถนน ผลักดันระบบราง พัฒนาศักยภาพ
ของท่าเรือและสนามบิน เป็นต้น และด้วยการลงทุน
ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศในปี พ.ศ. 2562
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
“รัฐบาลได้มีการผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศหลาย ๆ โครงการ อาทิ รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รถไฟทาง
คู่ งานทางหลวงแผ่นดิน มอเตอร์เวย์ โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ
EEC รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบิน
อูต่ ะเภา ท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง ซึง่ ทัง้ หมดนี้
รัฐบาลใช้งบประมาณลงทุนจ�ำนวนมาก ดังนัน้ ภาค
อุตสาหกรรมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 และต่อเนื่อง
ไปจากนี้จะมีงานก่อสร้างจ�ำนวนมาก
ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งแต่ต้นน�้ำ
กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ ไม่วา่ จะเป็นการออกแบบจน
มาถึ ง การขายวั ส ดุ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ รวมถึ ง
เครื่องจักร จนถึงการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเจริญ
เติบโตมากในปี พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันจะมีการ
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สานงานต่อของรัฐบาลใหม่อีกด้วย ดังนั้น จะมี
โครงการอีกจ�ำนวนมากที่จะมีการลงทุนก่อสร้าง
ขณะทีภ่ าพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นนั้ น หลายประเทศในภู มิ ภ าคนี้
ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
CLMV ที่ ไ ด้ มี ต ่ า งชาติ เข้ า ไปลงทุ น จึ ง ท� ำ ให้
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งเจริ ญ เติ บ โตตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
ทั้งนี้ ในการก่อสร้างมีองค์ประกอบหลัก
ส�ำคัญ 3 ส่วน คือ แรงงาน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ
ต่าง ๆ โดยปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างมี
การพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและประหยัดต้นทุน
มากขึน้ ซึง่ ประเทศไทยยังมีความต้องการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่น�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของประเทศ ดังนั้น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับบริษัท
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัท
คอมเอ็กโพเซียม จ�ำกัด จัดงาน INTERMAT ASEAN
2019 งานแสดงสิ น ค้ า และเจรจาธุ ร กิ จ เพื่ อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค เพื่อประกอบ
การตัดสินใจให้กับผู้ประกอบการไทย”
ครั้งแรกกับการเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการพบปะกันแบบ
EXCLUSIVE
คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริหาร
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะกรรมาธิการผูจ้ ดั งาน INTERMAT
ASEAN 2019 ได้กล่าวว่า INTERMAT ASEAN
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2019 เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด และ
บริษัท คอมเอ็กโพเซียม จ�ำกัด ซึ่งเป็นการจัดงาน
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 โดยงานนีจ้ ะท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ก่อสร้างและผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ได้พบปะกันอย่างใกล้ชิด
“INTERMAT ASEAN 2019 เป็นงานแสดง
สินค้าที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง
รวมถึงผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย ไม่ว่า
จะเป็น Subcontracts Supplier กระทั่งผู้ที่
จัดหาวัสดุต่าง ๆ ได้มีความใกล้ชิด และพูดคุยเพื่อ
ท�ำให้อตุ สาหกรรมก่อสร้างดีขนึ้ เพราะอุตสาหกรรม
ก่อสร้างเป็นอีกหนึง่ ก�ำลังในการผลักดันให้ประเทศ
ได้เดินหน้า และเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทกุ อย่างค่อยๆ
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ขับเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงนี้มีการลงทุนมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EEC รถไฟ สนามบิน และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความ
แข็งแกร่งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม TCA
Walk โดยจะมีทางคณะกรรมการและสมาชิกเดิน
เยี่ยมชมงาน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะท�ำให้สมาชิก
และผู้ประกอบการก่อสร้างได้มีความใกล้ชิดกับ
ผูท้ มี่ าออกบูธและผูท้ มี่ าให้ขอ้ มูลและน�ำเสนอสินค้า
ต่อสมาชิกของผู้ประกอบการก่อสร้างโดยตรง
นอกจาก TCA Walk ยังมี Buyer Pavilion
จะมีการน�ำเครือข่ายและสมาชิกต่าง ๆ มารวมกัน
และ Exclusive Networking ซึ่งเป็นโซนที่จะ

มีการพูดคุยในระดับ Exclusive ซึง่ หวังเป็นอย่างยิง่
ว่าสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างได้พบ
กับซัพพลายเออร์และผู้ขายสินค้าต่าง ๆ ท�ำให้มี
ความใกล้ ชิ ด และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ให้ อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างดีขึ้นด้วย”
ความคืบหน้าการจัดงาน
INTERMAT ASEAN 2019
คุ ณ วาทิ นี สายทอง ผู ้ จั ด การโครงการ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กล่าวว่า INTERMAT ASEAN 2019 เป็นอีกหนึง่ เวที
นั ด พบส� ำ คั ญ ของผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นวงการอุ ต สาหกรรม
ก่ อ สร้ า งได้ พ บปะกั บ ผู ้ ป ระกอบการทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปีนี้มุ่งเน้นจัด
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แสดงนวัตกรรมเพือ่ การก่อสร้าง ทัง้ เครือ่ งจักรและ
เทคโนโลยีจากผู้แสดงสินค้ากว่า 300 บริษัทมาให้
ผู้ประกอบการสัมผัสอย่างใกล้ชิด
“INTERMAT ASEAN 2019 เป็นงานแสดง
สินค้าที่รวบรวมผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างจาก
ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงสินค้า
โดยปีนี้มุ่งเน้นจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการก่อสร้าง
อาทิ เทคโนโลยี BIM ที่พัฒนามาเพื่อออกแบบที่
พัฒนาออกแบบอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและถูกต้อง
มากขึ้น ซึ่งมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 300 บริษัท โดย
ประเทศที่เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า ได้แก่ จีน
สิงคโปร์ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ใต้หวัน
อิตาลี สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

special Report

ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อสัมมนา
ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การก่ อ สร้ า งจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และหัวข้อทีน่ า่ สนใจตลอด 3 วันจัดงาน
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมภายในงาน INTERMAT
ASEAN 2019 ประกอบด้วย
- สัมมนาการดัดแปลงโครงสร้างอาคาร
บรรยายโดย คุณชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้าน การแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงและการยกอาคาร
และเหรัญญิก สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย (TSEA)
- DEALER and DISTRIBUTOR
NETWORKING EVENT
- BUYER PAVILION
- INNOVATION ZONE
อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์และการ
เตรียมงานที่ค่อนข้างรวดเร็วมากขึ้น ท�ำให้ความ คุณวาทินี สายทอง
พร้อมของงาน INTERMAT ASEAN 2019 ท�ำให้มี ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ความหน้าในการจัดงานมากกว่า 80% ส่วนด้าน
พื้นที่การขายมีความหน้ากว่า 90% และเนื่องจาก
ภาคอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทยก� ำ ลั ง เน้ น และ
ร่ ว มสั ม ผั ส เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ
ขับเคลื่อนผลักดันไปทางโครงสร้างพื้นฐานท�ำให้ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งระดั บ ภู มิ ภ าคได้ ท่ี ง าน          
ขณะนี้ มี DISTRIBUTOR จากต่ า งประเทศ INTERMAT ASEAN ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน
ลงทะเบียนเข้ามาเยี่ยมชมงานเป็นจ�ำนวนมาก”
พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พบกับสินค้าราคาพิเศษเฉพาะในงาน
INTERMAT ASEAN 2019
ด้านคุณโกวิทย์ รัตนารามิก บริษัท อาร์.
แฮ้งค์ ซัพพลาย จ�ำกัด หนึง่ ในผูแ้ สดงสินค้าภายใน
งาน INTERMAT ASEAN 2019 กล่าวว่า บริษัทจะ
มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ปั๊มลม จาก
Doosan  ซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากประเทศเกาหลี
พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษส�ำหรับผู้ประกอบ
การที่เข้าเยี่ยมชมงาน INTERMAT ASEAN 2019
“ในงานนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าราคา
พิเศษ คือ เครื่องปั๊มลม DOOSAN รุ่น P415 ที่ท�ำ
ลมได้สูงถึง 415 CFM ที่ 7 Bar ซึ่งปั๊มลมแบรนด์
นี้มีราคาขายปกติเกือบ 1,000,000 บาท แต่พิเศษ
เฉพาะภายในงาน INTERMAT เท่านัน้ R Hank จัด
โปรโมชัน่ ลดราคาจากราคาปกติเกือบ 30% โดยจะ
เปิดตัวในราคา 600,000 กว่าบาท ที่บูธ R Hank
หมายเลข SS02”
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คุณโกวิทย์ รัตนารามิก
บริษัท อาร์. แฮ้งค์ ซัพพลาย จ�ำกัด
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

You Dream…We Build

สร า้ งได อ
้ ย่างที่ฝ นั สร า้ งบ ้านกับซีคอน โฮม
s p ecial TALK
บริษท
ั ซีคอน โฮม จำ�กัด บริษท
ั รับสร้างบ้านรายแรกในประเทศไทย
ที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านยาวนานเกือบ 60 ปี แม้ว่าตลาด
รับสร้างบ้านจะมีการแข่งขันสูง แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและการให้
บริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าทำ�ให้ได้รับความไว้
วางใจจากลูกค้า จึงทำ�ให้ซค
ี อน โฮม เป็นผูนำ
้ �ในตลาดรับสร้างบ้าน

คุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน โฮม จ�ำกัด
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ชูจุดขายหวังกระตุ้นผู้บริโภค
คุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ซีคอน โฮม จ�ำกัด กล่าวถึงสถานการณ์ของ
ตลาดรับสร้างบ้าน ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 ว่าจะ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางบวก ขณะที่ ภ าพรวมของการ
แข่ ง ขั น ในตลาดรั บ สร้ า งบ้ า นยั ง คงอยู ่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งไม่สูงหรือต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่มีข้อจ�ำกัดหลายส่วน จึงยังไม่มีการ       
ปรับตัวขึน้ ของราคา และเน้นการจัดโปรโมชัน่ พิเศษ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้ พร้อมมีอตั ราการกระจายตัว
ไปยังต่างจังหวัดตามความต้องการของผู้ปลูกสร้าง
ที่เริ่มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ส่วนกลยุทธ์ทางการ
ตลาดของซีคอน โฮม จะกระตุ้นความเชื่อมั่นให้      
ผู ้ บ ริ โ ภคภายใต้ แ นวคิ ด “You Dream…We 
Build สร้างได้อย่างที่ฝัน” และมุ่งเน้นการตลาด
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น
“ซีคอน โฮม ได้ก�ำหนดทิศทางและวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับภาพรวมของ
ตลาดรับสร้างบ้านและความนิยมของผูบ้ ริโภค โดย
ในปี พ.ศ. 2562 ตั้งเป้าโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 20%
หรือยอดขายประมาณ 1,600 กว่าล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นช่วงครึ่งปีแรก 650 ล้านบาท และครึ่งปี
หลังอีกราว 950 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี เน้นชู
จุดขาย “You Dream…We Build สร้างได้อย่าง
ที่ฝัน” เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีต่อแบรนด์และสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงมุง่ เน้นการตลาด
ออนไลน์ ใ นช่ อ งทางต่ า งๆ อาทิ Facebook,
Instagram และ Twitter ให้มากขึ้น พร้อมน�ำ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อร่นระยะเวลาและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อาทิ การใช้
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จอแสดงผล Touchscreen ในการน�ำเสนอแบบ
บ้าน โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้าน พร้อมปรับ
แบบตามความต้องการได้ในเบื้องต้น หรือในขั้น
ตอนการคิดมูลค่าของทีมประมาณการราคา ซึง่ ช่วย
ให้ทราบราคาที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ภายใต้แนวคิด “You Dream…We Build สร้าง
ได้อย่างที่ฝัน” เป็นการตอกย�้ำจุดขายหลักของ
ซีคอน โฮม 3 ประการด้วยกัน คือ
1. ความแข็งแรง ทนทาน ด้วยระบบซีคอนที่
ได้มาตรฐาน ISO9001:2015
2. สามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างได้
ตามก�ำหนด
3. ควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย ลูกค้า
จึงวางใจและเชื่อมั่นที่จะสร้างบ้านกับซีคอนโฮม”
มุ่งมั่นพัฒนาแบบบ้านให้ตอบโจทย์
ทุกความต้องการ
คุณมนู กล่าวเพิ่มเติมว่า ซีคอน โฮม มี
ประสบการณ์ในวงการรับสร้างบ้านมายาวนาน
เกือบ 60 ปี โดยมีแบบบ้านที่พัฒนาให้สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคกว่า 200 แบบ ที่ตอบโจทย์
ต่อทุกความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ทัง้  Young
Generation  , First  Jobber  และกลุ ่ ม        
Successor  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความส�ำเร็จใน
หน้าที่การงาน ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ
เจ้าของโรงงาน ทีบ่ างครัง้ บ้านไม่ใช่แค่ทอี่ ยูอ่ าศัยแต่
ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยมและแสดงฐานะ
“ซีคอน โฮม พยายามออกแบบบ้านและ
จัดหมวดหมู่ของแบบบ้านให้ตอบโจทย์ในทุกความ
ต้องการตามไลฟสไตล์ของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
โดยฐานลูกค้าปัจจุบันกว่า 60% นิยมสร้างบ้านที่
ระดับราคา 5 – 6 ล้านบาท เป็นแบบบ้านขนาด 3
– 4 ห้องนอน ที่เน้นเรื่องการออกแบบ ฟังก์ชั่นการ
ใช้งาน และการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในบ้านที่แตก
ต่างกันตามความต้องการของแต่ละครอบครัว
ทัง้ นี้ ซีคอน โฮม เป็นบริษทั รับสร้างบ้านราย
แรกที่น�ำเสนอบ้านตัวอย่างที่ปลูกสร้างจริง เพื่อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง บ้ า น
ตัวอย่างหลังแรกตัง้ อยูท่ ซี่ คี อน โฮม ศูนย์ศรีนครินทร์
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เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จริงของฟังก์ชั่น
การใช้งาน และบรรยากาศภายในบ้าน ได้เห็น
โครงสร้าง คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง ความใส่ใจใน
การก่อสร้าง และระบบการก่อสร้างที่เป็นจุดแข็ง
ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อจาก
อารมณ์ความรู้สึกชื่นชอบจริง ๆ
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ผลกระทบในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เรื่องมาตรการควบคุมสินเชื่อใหม่
(LTV) ไม่มีผลต่อตลาดรับสร้างบ้าน เนื่องจากเป็น
ลู ก ค้ า คนละกลุ ่ ม เป็ น กลุ ่ ม คนที่ มี ที่ ดิ น อยู ่ เ ดิ ม
ต้องการสร้างบ้าน หรือ กลุ่มที่ต้องการรื้อบ้านเก่า
เพื่อสร้างใหม่ ซึ่งนับเป็น REAL DEMAND แต่สิ่งที่
คาดว่าจะมีผลโดยตรงต่อการเติบโตของตลาดรับ
สร้างบ้าน คือ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2562 ถ้าหากกฎหมายเริ่มบังคับใช้ ช่วงต้นปี 2563
จะส่งผลกระทบแก่ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ผืนใหญ่ เพราะ
ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีเป็น
ขั้นบันได คาดว่าจะมีการน�ำที่ดินดังกล่าวออกมา
สร้างบ้านมากขึ้น จึงมีแนวโน้มเป็นเชิงบวกที่จะ
ท�ำให้มกี ารสร้างบ้านเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ธรุ กิจรับ
สร้างบ้านเติบโตขึ้น”
ระบบก่อสร้าง
คือจุดแข็งของซีคอน โฮม
คุณมนู กล่าวถึงจุดแข็งและความน่าเชื่อถือ
ของแบรนด์ซีคอน โฮม คือ เรื่องคุณภาพความ
แข็งแกร่งของโครงสร้างบ้าน ซึ่งเรียกว่า “ระบบ
ซีคอน” (SEACON Construction System)
ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างบ้านกึ่งส�ำเร็จรูป เป็นระบบ
การก่อสร้างที่โดดเด่น และเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ
ซีคอนฯ และมีส่วนส�ำคัญ เพราะสามารถดีไซน์
โครงสร้างให้มีความปลอดภัยสามารถรองรับน�้ำ
หนักได้ถึง 1.5-3 เท่า ซึ่งได้รับการค้นคว้าเทคนิค
การก่อสร้าง และพัฒนาให้เป็นระบบก่อสร้างที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธกี ารก่อสร้าง
ทั่วไป
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“SEACON Construction System คือ
โครงสร้างเสา คานส�ำเร็จรูป ที่ผลิตจากโรงงาน
มาตรฐาน ISO 9001:2008 วัสดุผ่านการคัดสรร
และควบคุมงานจากผูช้ ำ� นาญโดยเฉพาะ ทุกขัน้ ตอน
จึงได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีความแข็งแรง
ทนทาน เพราะการติดตัง้ โครงสร้าง เสาและคานจะ
ถูกเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน จึงท�ำให้โครงสร้างบ้าน
มีความแข็งแรง และทนทานมากกว่าระบบทั่วไป
อีกทั้ง ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า เพราะชิ้นส่วน
โครงสร้างผลิตแล้วเสร็จจากโรงงาน และน�ำไป
ประกอบติดตั้งที่หน้างาน จึงช่วยลดขั้นตอนการ
ท�ำงาน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน
นอกจากนี้ ระบบการท�ำงานและการก่อสร้าง
บ้ า นของซี ค อน โฮม ยั ง ได้ รั บ มาตรฐาน
ISO9001:2008 ในทุกขั้นตอนการท�ำงาน โดยจะมี
เอกสารประกอบทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดและวิธกี ารท�ำงานใน
เรื่องต่าง ๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน แม้กระทั่งการ
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง จะมีเอกสารตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อให้ผู้ควบคุมงานหน้างานใช้ตรวจสอบ
คุณภาพงานตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างบ้าน
ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนไปถึงสร้างบ้านแล้วเสร็จ”
ทัง้ นี้ คุณมนูได้กล่าวทิง้ ท้ายถึงรัฐบาลชุดใหม่
ว่า สิง่ ทีอ่ ยากให้รฐั บาลช่วยเหลือคือการแก้ไขปัญหา
2 ประเด็นหลัก คือ การยกเลิกภาษีน�ำเข้าสินค้าที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการแก้ไข
ปัญหาเรื่องของแรงงาน เช่น การลดความยุ่งยาก
หรือขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งรัฐต้อง
ยอมรับความเป็นจริงว่าเมืองไทยขาดแคลนแรงงาน
ประเภทนี้ แม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น มี แรงงานต่ า งชาติ ใ น
ประเทศไทยประมาณ 2,000,000 คน แต่ด้วย      
กฎระเบี ย บบางประการท� ำ ให้ ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานไม่เอื้อให้ผู้รับเหมาท�ำได้ง่าย
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

การจัดซือ
้ หรือการจัดจ ้าง
ด ว้ ยวิธป
ี ระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์
s p ec i al RE P ORT

ปัจจุบน
ั ในการจัดซือ
้ จัดจ้างของภาครัฐใช้รป
ู แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทีเ่ รียกว่า การจัดซือ
้ หรือการจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งสินค้าและบริการ โดย
แต่เดิมในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเมื่อมีการประกาศจะมีผู้ประกอบการรับรู้เพียงแค่ไม่กี่ราย แต่พอเปลี่ยน
มาใช้ระบบ e-bidding เมื่อจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแต่ละโครงการจะมีการประกาศและทำ�ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ตามวันและเวลาที่รัฐเป็นผู้กำ�หนด โดยสามารถทำ�รายการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
จะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ซื้อแบบ ดังนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างจะเกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นการจัดหา
พั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง มี ร าคาเกิ น 100,000 บาท โดย
เป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี
ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ เช่น งานก่อสร้าง งาน
วางระบบสารสนเทศที่เป็นโครงการของภาครัฐ
สาเหตุทใี่ ช้วธิ กี ารนีเ้ พราะรัฐมีความต้องการปรับรูป
แบบการประมูลงานของรัฐให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการ
ประมูลแบบ e-auction 
การประกวดราคารูปแบบเดิม ผู้สนใจที่จะ
เสนอราคาต้ อ งเข้ า ไปประมู ล ราคาในสถานที่
ราชการท�ำให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมประมูลโครงการมี
ใครบ้าง ซึ่งท�ำให้ง่ายต่อการทุจริต เพราะเป็นไปได้
ว่าระหว่างผูค้ า้ กับผูค้ า้ จะมีการตกลงราคาหรือแอบ
แบ่งผลประโยชน์ก่อนจะท�ำการประมูล เรียกว่า
‘การฮัว้ ประมูล’ ดังนัน้ รัฐจึงมีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหา แก้ไขระเบียบเพือ่ ให้มกี ารแข่งขันอย่าง
เป็นระบบมีความเป็นธรรมป้องกันการทุจริต โดย
ได้พัฒนาระบบ e-bidding เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ประมูลงานแทน ซึง่ มีหลักการคือป้องกันการเผชิญ

หน้าระหว่างผูค้ า้ กับผูค้ า้ และผูค้ า้ กับเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ โดยการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ ตั้งแต่ซื้อ
ซอง ซือ้ หลักประกันซอง ยืน่ ซอง ไปจนถึงเคาะราคา
ประมูล จะกระท�ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก      
ขั้ น ตอน โดยที่ ไ ม่ มี ใ ครรู ้ ว ่ า มี ผู ้ เข้ า ประมู ล กี่ ร าย  
แต่ละรายเป็นใครบ้าง ท�ำให้ผู้ค้าไม่สามารถไป
ตกลงกันเพื่อฮั้วประมูลได้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
รัฐก็ไม่สามารถกลั่นแกล้งผู้ค้าเพื่อเรียกรับสินบน
หรือช่วยเหลือผูค้ า้ ทีใ่ ห้สนิ บนให้ชนะการประมูลได้
การจัดซื้อหรือการจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีขั้นตอนและ
กระบวนการในการด� ำ เนิ น การ คื อ หน่ ว ยงาน
ราชการด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ รายงานขอซื้ อ ขอจ้ า ง      
จัดท�ำร่างเอกสารประกวดราคา และจัดท�ำประกาศ
เชิญชวนให้ผู้สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมการ
ประกวดราคา จากนัน้ จะมีการน�ำข้อมูลไปประกาศ
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง ในบางครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารท� ำ
ประกาศเชิญชวนจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ท�ำการวิจารณ์ก่อน โดยกรณีนี้จะมีในส่วนของ     
ขั้นตอนการวิจารณ์รับฟังความเห็นเข้ามา และ      
หลั ง จากนั้ น จึ ง น� ำ มาลงประกาศในเว็ บ ไซต์ ข อง     
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานรัฐ เพือ่ ให้ผสู้ นใจ
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เตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการประกวดราคาได้
ในวันเวลาที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมจะต้องท�ำการช�ำระเงิน
ผ่านธนาคารก่อน จึงจะสามารถท�ำการดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาจากระบบ e-bidding ได้
จากนั้ น ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มการประมู ล ต้ อ งเตรี ย ม
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งเอกสารข้อเสนอ และ
เอกสารเสนอราคา รวมถึงหลักประกันซอง และยืน่
เสนอราคาตามวันและเวลาที่ก�ำหนด โดยยื่นผ่าน
ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement 
: e - GP)
จากนั้นหน่วยงานราชการจะท�ำการตรวจสอบ
ข้อมูลการยืน่ เสนอราคาและข้อเสนอ เมือ่ หมดเวลา
การยื่นเสนอราคา หน่วยงานรัฐจะเข้าท�ำการตรวจ
สอบข้อมูลของผูเ้ ข้าประกวดราคาทีเ่ สนอมาทัง้ หมด
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement 
: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง และพิจารณาผล ซึ่ง
การพิจารณาผู้ชนะในการประกวดราคา จะท�ำการ
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ระบุเอาไว้ในเอกสาร TOR
(Term of Reference) ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ การ
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กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
เสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ

เผยแพรรางประกาศ
และรางเอกสารฯ

มีผูวิจารณ

ปรับปรุงราง
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ไมเผยแพรรางประกาศ
และรางเอกสารฯ

ไมมีผูวิจารณ

ไมปรับปรุงราง

จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายงานปรับปรุง/ไมปรับปรุงพรอมความเห็น

เผยแพรประกาศและ
เอกสารประกวดราคา
พรอมทั้งให/จำหนายเอกสารฯ

พิจารณาผลการประกวดราคา
โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา

การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
- แจงผลแกผูเสนอราคาทุกรายและลงเว็บไซต

พิจารณาจากผู้เสนอราคาต�่ำสุดให้เป็นผู้ชนะ และ
พิจารณาจาก Price Performance หรือ เกณฑ์
ประสิทธิภาพต่อราคา ผูเ้ สนอรายใดดีทสี่ ดุ ก็จะเป็น
ผู ้ ช นะการประกวดราคาครั้ ง นั้ น ซึ่ ง หน่ ว ยงาน
ราชการจะประกาศผลในเว็บไซต์
อย่างไรก็ตาม ในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการได้นั้น การก�ำหนด
หลักเกณฑ์ จะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหาร
พัสดุภาครัฐที่ดี ดังต่อไปนี้
1. คุ ้ ม ค่ า โดยพั ส ดุ ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของส่วนราชการมากที่สุดมีราคาที่
เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
และชัดเจน

2. โปร่งใส โดยการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุและการ
บริหารพัสดุต้องกระท�ำโดยเปิดเผย เปิดโอกาส ให้
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการด�ำเนิน
งานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้อง
มีการวางแผนการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินและ
เปิดเผย ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุทุกปี
4. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น ระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ คือขัน้ ตอนและทีม่ าของ
การจัดซื้อหรือการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ซึง่ อาจจะเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ
ก่อสร้างหรือผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าทีม่ คี วามสนใจเข้าร่วม
งานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ที่มา: กรมบัญชีกลาง
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โครงการก่อสร ้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำ �ไซ)

fo c us

อีกหนึ่งประตูทางการค้าสำ�คัญที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น คือ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ
– บอลิคำ�ไซ) เป็นการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึง่ การหารือของทัง้ สองประเทศเกิดขึน้ ในระหว่างการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของ นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โครงการสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)
จุดสิ้นสุดโครงการ
(กม.16+030.688)

ไปเวียงจันทร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สวนตอขยายในอนาคต

R13

ดานพรมสปป.ลาว
212

ไปหนองคาย
หนองกุดจับ
ต.โคลี

หนองงำ
เมืองปากซัน

ดานพรมแดนไทย

R13

ไปเมืองทาแขก
หนองกุดขาว

จังหวัดบึงกาฬ

จุดสลับทิศทางจราจร
ต.บึงกาฬ

ทิศเหนือ

ประเทศไทย

จุดเริ่มตนโครงการ
(กม.0+000.000)
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222

ไปสกลนคร

หนองกุดทิงใหญ

212

ไปนครพนม

หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงได้มกี ารร่างความ
ตกลงฯ โดยมีสาระส�ำคัญ อาทิ ก�ำหนดพื้นที่ตั้งของ
โครงการ สิทธิและกรรมสิทธิ์ในโครงการของแต่ละ
ประเทศ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
การรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร
เป็นต้น
ภายหลั ง จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยกรมทางหลวงได้จ้าง
กลุ ่ ม บริ ษั ท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา      
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส�ำรวจออกแบบ
รายละเอียด สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5
เชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬ และแขวงบอลิค�ำไซ
สปป.ลาว โดยได้ท�ำแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้มีการ
ประชุมคณะท�ำงานประสานงานร่วมไทย - สปป.
ลาว เพือ่ เตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพฯ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดหนองคาย โดยการ
ประชุ ม ครั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบแนวทางการ      
ด�ำเนินการโครงการ การบริหารโครงการและการ
บริ ห ารสั ญ ญา รวมทั้ ง กรอบระยะเวลาการ           
ด�ำเนินการโครงการ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายสามารถ
ได้ ข ้ อ สรุ ป เรื่ อ งวงเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งและแหล่ ง เงิ น
ด�ำเนินการแล้ว สามารถด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Focus

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2

และเริ่มงานก่อสร้างได้ภายใน 8 เดือน มีระยะเวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้น 36 เดือน
และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม ด�ำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำ� ไซ) ตาม
ทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ วงเงินงบประมาณในการ
ลงทุน 3,930 ล้านบาท โดยได้แบ่งเงินทุนเป็น 2
ส่วน คือ เงินทุนของประเทศไทยใช้งบประมาณ    
รายจ่ายประจ�ำปี ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,630
ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง 2,553 ล้านบาท
และค่าควบคุมงาน 77 ล้านบาท ขณะที่ สปป.ลาว
จะใช้ เ งิ น กู ้ จ ากส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3

จ�ำนวน 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 1,256
ล้านบาท และค่าควบคุมงาน 44 ล้านบาท
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีพิธ          ี
ลงนามความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราช
อาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ -      
บอลิค�ำไซ) ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ส�ำหรับโครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาใน
การด�ำเนินการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน โดยมี
จุดเริ่มต้น ที่ กม.0+000.000 บริเวณจุดตัดทาง
หลวงหมายเลข 222 (กม.123+430) อ�ำเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย และสิ้นสุด
โครงการ ที่ กม.16+340.580 (จุดตัดถนนสาย 13)
หนวย : ลานบาท

รายละเอียด

คางานกอสราง

คาควบคุมงาน

รวม

งานถนนและดานพรมแดนฝงไทย

1,766

53

1,819

งานสะพานขามแมน้ำโขงฝงไทย
(รวมงานปรับปรุงสี่แยก ทล. 212
และลานเอนกประสงคใตสะพาน)

787

24

811

งานสะพานขามแมน้ำโขง ฝง สปป.ลาว

476

14

490

งานถนนและดานพรมแดน ฝง สปป.ลาว

780

30

810

3,809

121

3,930

รวมทั้งสิ้น
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สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4

เมืองปากซัน แขวงบอลิค�ำไซ สปป.ลาว ทั้งนี้ การ
ก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. งาน
ก่อสร้างถนนฝั่งไทยขนาด 4 ช่องจราจร ตาม
มาตรฐานอาเซียน ระยะทาง 12.13 กิโลเมตร           
2. งานก่อสร้างถนนฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 2.86
กิโลเมตร 3. งานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้ง
สองฝั่ง 4. งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง เป็น
แบบสะพานคานขึ ง คอนกรี ต อั ด แรงรู ป กล่ อ ง       
(Extradosed Prestress  Concrete 
Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้า
ความยาวช่วงข้ามแม่นำ�้ โขง 810 เมตร และทางลาด
ขึ้ น ลงสะพานทั้ ง สองฝั ่ ง รวมความยาวสะพาน
ทัง้ หมด 1,350 เมตร และ 5. งานก่อสร้างโครงสร้าง
เชื่ อ มต่ อ อื่ น ๆ โดยมี ด ่ า นควบคุ ม (Border        
Control Facilities, BCF) ทั้งสองฝั่งประเทศ
และจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว
ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค�ำไซ) แล้วเสร็จ
ประเทศไทยจะมีเส้นทางคมนาคมเชือ่ มโยงกับแขวง
บอลิค�ำไซ และเมืองใกล้เคียงของ สปป.ลาว ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประตูการค้า
ทีส่ ำ� คัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทย-สปป.ลาว
ที่มา:
http://www.thaigov.go.th
กระทรวงคมนาคม
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Manitou Group

เปดตัวโซลูชน
ั รองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมก่อสร ้าง
p ro d u ct sh owcas e

Manitou Group (แมนิทู กรุ๊ป) ผู้นำ�เครื่องจักรอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและติดตั้งระดับโลก เปิดตัวรถยก
อเนกประสงค์รนุ่ ใหม่ 2 รุน่ พร้อมรถตักอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 2 รุน่ เพือ
่ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด
ซึง่ การเปิดตัวครัง้ นีไ้ ด้เชิญตัวแทนจำ�หน่ายและนักข่าวต่างประเทศมาร่วมงานอีเว้นท์ “Stronger Together”
ที่โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเทศไทย เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นโซลูชั่นที่จะช่วย
ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตไปอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ รถยกอเนกประสงค์รุ่น MXT 840 /
TX 408 สามารถยกได้สงู ถึง 7.60 เมตร ยกน�ำ้ หนัก
ได้สูงสุด 4 ตัน ซึ่งรุ่นนี้เหมาะส�ำหรับการก่อสร้าง
อาคาร เพราะยกและยืดแขนได้ถึงชั้นสอง และมี
ระบบบังคับเลี้ยวแบบ 4 ล้อ สามารถควบคุมได้ใน
โหมดพวงมาลั ย 3 แบบ: พวงมาลั ย 2 ล้ อ ,                                               
พวงมาลัย 4 ล้อ หรือโหมดเดินเอียงแบบปู เพื่อ
ให้การเคลื่อนไหวด้านข้างง่ายขึ้น อีกทั้งด้วยความ
สูงจากพืน้ ดินถึงท้องรถทีม่ รี ะยะห่าง 39 เซนติเมตร
จึงท�ำให้ รุ่น MXT 840 / TX 408 เหมาะอย่างยิ่ง
ส� ำ หรั บ การใช้ ง านในลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ ย าก
ล�ำบาก และด้วยความเชี่ยวชาญของ Manitou
ในการเลือกใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน รวมถึง
แชสซีที่มีคุณภาพจึงสามารถมั่นใจได้ว่าใช้งานได้
รถยกอเนกประสงค์ 2 รุ ่ น ใหม่ ยาวนาน โดยโมเดลเหล่านี้จะวางจ�ำหน่ายในตลาด
มาพร้อมความแข็งแกร่งและใช้งานง่าย
Manitou รุ่น MXT 840 และ Gehl รุ่น
TX 408 จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องจักรนี้
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างหลากหลาย สามารถเปลีย่ น
หัวได้มากมายเพือ่ ให้เหมาะกับงานก่อสร้าง เช่น งา
บุ้งกี๋ รอก และกระเช้า โดยหัวเปลี่ยนสามารถต่อ
เข้ากันได้ทั้ง Manitou และ Gehl จึงสามารถ
ขยายขีดความสามารถของการใช้งานได้มากขึน้ อีกทัง้
รถยกอเนกประสงค์เหล่านีจ้ ะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านใน
ไซต์ก่อสร้างท�ำงานได้อย่างปลอดภัยขณะท�ำงาน
ปัจจุบันหลายประเทศมีการเร่งพัฒนาเมืองให้มี
ความเจริญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง     
พืน้ ฐานของประเทศภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกกลาง
และยุโรปตะวันออก เช่น ถนน รถไฟฟ้า สะพาน
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย และเชิ ง
พาณิชย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�ำให้อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างของทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อ
เป็นการรองรับต่อความต้องการใช้งานของกลุ่ม              
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง Manitou จึงได้
พัฒนารถยกอเนกประสงค์และรถตักอเนกประสงค์
ขนาดเล็ก ที่มาพร้อมกับโซลูชั่นอันชาญฉลาดและ
ความแข็งแกร่งทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้แก่ผู้ใช้งาน
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เอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก ในเดือน
มิถนุ ายน 2562 ทีต่ วั แทนจ�ำหน่ายของ Manitou
และ Gehl
ร ถ ตั ก อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค ์ ข น า ด เ ล็ ก
เคลื่อนที่ง่ายในพื้นที่จำ�กัด
ส่วนรถตักอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Gehl
และ Manitou มี 2 รุ่นด้วยกัน คือ Manitou
1340R และ Gehl R134 เป็นรถตักอเนกประสงค์
ทีส่ ามารถท�ำงานได้หลากหลายในไซต์เดียวกัน โดย
ไม่จำ� เป็นต้องใช้เครือ่ งจักรหลาย ๆ ตัว สเปคของรถ
ตั ก อเนกประสงค์ ป ระกอบด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ 49
แรงม้าและระบบส่งก�ำลัง รุน่ นีต้ กั ยกสูง 3.58 เมตร.
ส�ำหรับความสามารถในการตักและรับน�ำ้ หนักสูงสุด
608 กิโลกรัม มีขนาดที่เล็ก - กว้าง 1.3 เมตร และ
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สเปคหลักของรถยกอเนกประสงค Manitou MXT 840 และ Gehl TX 408
MXT 840 /
TX 408

Lifting Height

Capacity

7.60 m

4T

Transmission
Torque converter

Power Hydraulic Flow Rate
95 hp

86.4 l/min

บ�ำรุงรักษาที่ง่าย
ส� ำ หรั บ ในประเทศไทย บริ ษั ท โปรเมช
รีซอร์ส จ�ำกัด เป็นผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายแบรนด์
Manitou เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดย
สเปคหลักของรถตักอเนกประสงคขนาดเล็ก แมนิทู Manitou 1340R และ Gehl R134 บริษัทด�ำเนินธุรกิจทั้งขาย เช่า อะไหล่ ทั้งบริการ
บ�ำรุงรักษารถ Manitou ซึ่งการให้บริการหลัง
Lifting Height Capacity Max. Dump Height Power
Tranmission
การขายจะมี
การการันตีให้ 1 ปี หรือ 2000 ชั่วโมง
1340R /
3.58 m
608 kg.
2.2 m.
49 hp
145 Nm
ซึ
่
ง
ในระหว่
า
งการการันตี จะมีทีมช่างเข้าไปดูแล
R134
ตรวจเช็คสภาพทุก 2 สัปดาห์ ในส่วนของการ
Manitou MXT 840
Gehl TX 408
Service จะดูตามตารางครบ 250 ชั่วโมงแรกต้อง
เปลี่ยนอะไรบ้าง เมื่อครบ 500 ชั่วโมงเปลี่ยนอะไร
บ้าง และ 1000 ชั่วโมงต้องท�ำอะไรบ้าง
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีศนู ย์บริการลูกค้า 2
แห่ง คือ แหลมฉบังและกรุงเทพฯ ในโซนภาคตะวันออก
จะตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง และในส่วนของกรุงเทพฯ จะ
เป็นในส่วนของงานโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
รถไฟฟ้ า สายต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารน� ำ เครื่ อ งจั ก รของ  
Manitou
ไปใช้งาน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย  
Manitou 1340
Gehl R134
ได้ รั บ การยอมรั บ ค่ อ นข้ า งดี โดยเฉพาะในงาน
สูงหลังคา 1.9 เมตร. – รถตักอเนกประสงค์ขนาด เข็มขัดนิรภัย Manitou ใช้ความเชีย่ วชาญในการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าและสะพาน เพราะ Manitou
เล็กเหล่านี้ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายใน คัดสรรคุณภาพของชิ้นส่วนประกอบ ขณะที่แชสซี สามารถท�ำงานในทีแ่ คบได้ มีการขับเคลือ่ นค่อนข้าง
พื้นที่แคบ ๆ ภายในสถานที่ก่อสร้างอาคาร อีกทั้ง ของรถได้ ท� ำ จากเหล็ ก ที่ มี ค วามทนทานสู ง มาก         คล่องตัว และท�ำงานได้หลากหลายฟังก์ชั่น
ยังสามารถเข้าและออกจากชั้นใต้ดินหรือลานจอด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางใจและเชื่อถือใน
ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
รถได้
อ
ย่
า
งง่
า
ยดาย
ประหยั
ด
เวลาในการเคลื
อ
่
นย้
า
ย
ความทนทานและปลอดภั
ย
แม้
จ
ะอยู
่
ใ
นสภาพ
บริ
ษ
ท
ั
โปรเมช รีซอร์ส จ�ำกัด โทร. 02-7171406-7
สเปคหลักของรถยกอเนกประสงค Manitou MXT 840 และ Gehl TX 408
และเพิ่มประสิทธิภาพของผู
ใ
้
ช้
ง
าน
อากาศหรื
อ
สภาพแวดล้
อ
มที
ย
่
ากล�
ำ
บาก
หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.manLifting Height Capacity
Transmission
Power Hydraulic Flow Rate
นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังสามารถใช้ส�ำหรับการ
อย่างไรก็ตาม Manitou Group หวังที่ itouthai.com
840 /
7.60 m
Torque converter
ก่อMXT
สร้TX
างถนนโดยเฉพาะอย่
างยิ่ง ส�ำหรับการตักขึ4้นT จะยกระดั
บการพัฒนาในภูมิภาคที95
่มีศhp
ักยภาพสูง 86.4 l/min
408
รถบรรทุกด้วยความสูง 2.2 เมตร และมีรศั มีวงเลีย้ ว ด้วยโมเดลทีแ่ ข็งแกร่งเหล่านีจ้ ะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
เพียง 1.75 เมตร และเพื่อความปลอดภัยในการ      มัน่ ใจได้วา่ เครือ่ งจักรสามารถใช้งานได้นานต่อเนือ่ ง
ใช้งานรถตักอเนกประสงค์รุ่นใหม่นี้สอดคล้องตาม หลายชั่ ว โมง รวมทั้ ง ใช้ ง านได้ อ เนกประสงค์
มาตรฐาน FOPS / ROPS และติดตั้งราวจับและ ประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการควบคุม และให้การ
สเปคหลักของรถตักอเนกประสงคขนาดเล็ก แมนิทู Manitou 1340R และ Gehl R134
Lifting Height
1340R /
R134

3.58 m

Capacity Max. Dump Height
608 kg.

2.2 m.

Power

Tranmission

49 hp

145 Nm
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เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

‘ธนพนธ ์ โชว ์วิวัฒนา’

มองผลลัพธ ์จากการลงมือทำ�
คือ ประสบการณ ช์ ว
ี ิต
R ea l life

REAL LIFE ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ ‘คุณธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา’
กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตและวิธีการพัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพ กลยุทธ์ในการทำ�งาน พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กร และ
แนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ตั ว ในการแข่ ง ขั น กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ก่อสร้างจากต่างประเทศ

การลงพืน
้ ที่ คือ การเปิดประสบการณ์
คุณธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา หนึ่งในผู้บริหาร
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยที่ได้รับ
ความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเป็นการท�ำงานช่วยเหลือสมาคม

มากว่า 10 ปีแล้ว ซึง่ ปัจจุบนั ได้มบี ทบาทหน้าทีก่ าร
ท� ำ งานอยู ่ ใ นชุ ด คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกิ จ กรรม
สัมพันธ์ และด้วยความมีความช�ำนาญเกี่ยวกับงาน
ก่ อ สร้ า งถนนจึ ง ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น ตั ว แทนของ
สมาคมในการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ กับองค์กร
ภายนอกอยู่เสมอ
“ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็น
ธุรกิจของครอบครัว ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจมา
ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ดังนั้น เรื่องของการ
ศึ ก ษ า ผ ม จึ ง ไ ด ้ ตั ด สิ น ใ จ เ รี ย น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ที่
มหาวิทยาลัยรังสิต จากนัน้ ไปศึกษาต่อ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารที่ ส หรั ฐ อเมริ ก า
แล้วจึงกลับมาช่วยงานของครอบครัว
ผมเริ่มเรียนรู้การท�ำงานของ
บริษทั ด้วยการลงพืน้ ทีจ่ ริง โดยเริม่ จาก
การท�ำงานทีต่ า่ งจังหวัด ตอนนัน้ ผมได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการท�ำงานและ
ปั ญ หาต่ า ง ๆ รวมทั้ ง การติ ด ต่ อ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการ
และได้มโี อกาสสัมผัสกับชีวติ ความเป็น
อยู่ของลูกน้อง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการ

เปิดประสบการณ์ใหม่ เพราะถ้าหากผมนั่งท�ำงาน
อยู ่ แ ต่ ใ นบริ ษั ท ผมจะไม่ มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู ้
ประสบการณ์เหล่านีเ้ ลย แน่นอนว่าการลงพืน้ ทีช่ ว่ ย
ท�ำให้เข้าใจการท�ำงานในแต่ละขัน้ ตอนง่ายขึน้ และ
หลังจากลงพื้นที่ท�ำงานต่างจังหวัดในหลายพื้นที่
แล้วจึงย้ายกลับมาท�ำงานในกรุงเทพฯ ปัจจุบันผม
รับต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.ทวี
ก่อสร้าง จ�ำกัด
นอกจากการเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั แล้ว ผม
ได้รับช่วงต่อจากคุณพ่อในการท�ำงานช่วยเหลือ
สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการดูแลในส่วนของ
กิจกรรมสัมพันธ์ และด้วยความที่บริษัทท�ำงาน
รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับงานทางจึงท�ำให้ได้รับ
มอบหมายในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานทาง
ร่วมกับในงานราชการต่างๆ อยู่เสมอ
ทั้งนี้ สมาคมเป็นองค์กรเดียวที่จะสามารถ
ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาของผู ้ ป ระกอบการ
ก่อสร้าง ซึง่ การทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้ามาท�ำงาน
ในสมาคม เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในวิชาชีพผู้ประกอบการก่อสร้าง ผมจึงอยากให้
ผู้ประกอบการก่อสร้างมาเป็นสมาชิกของสมาคม
เพื่ อ ที่ ส มาคมจะได้ เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ในยามที่ มี
ปัญหา”

ชมบทสัมภาษณ์ คุณธนพนธ์ โชว์ววิ ฒั นา
ได้จาก QR Code นี้
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ความสุขเกิดจากรู้จักพอเพียงและคิดบวก
คุณธนพนธ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเองว่า การได้ลงมือท�ำแล้วผลลัพธ์จะ
ประสบความส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จนั้น สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้มากกว่าความส�ำเร็จคือ
ประสบการณ์ ทีส่ ำ� คัญคือการท�ำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ รูจ้ กั พอเพียง มีทศั นคติดา้ นบวก และ
ไม่คาดหวังสูงจนเกินไปจะท�ำให้ชีวิตมีความสุข
“ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองนั้น ผมเป็นคนที่คิดอะไรได้ก็ลองท�ำ ส่วน
จะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ของเรา
นอกจากการลงมือท�ำแล้ว ผมจะดูตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จ แล้วน�ำ
มาพัฒนาปรับใช้กบั องค์กรของเรา ซึง่ จะเป็นวิธกี ารทีร่ วดเร็วขึน้ และมีความเสีย่ งน้อย
ลง
ส่วนการด�ำเนินชีวิตให้มีความสุขนั้น ผมมองว่าการคิดบวกจะท�ำให้ชีวิตมีแต่
ความสุข และต้องไม่คดิ คาดหวังอะไรทีส่ งู เกินไป เพราะถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างทีห่ วัง
ก็จะท�ำให้เรามีความทุกข์
อีกทั้ง ผมใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่จ�ำเป็นต้องรวยมาก ไม่ไขว่คว้ามากจนเกิน
ไป แต่ยึดหลักของการอยู่อย่างไรให้มีความสุขมากกว่า นั่นคือพอเพียงไม่ต้องไป
แข่งขันกับใคร เพียงแค่เราอยู่ได้ พนักงานของเราอยู่ได้ และครอบครัวเรามีความสุข
แค่นั้นก็พอแล้ว ดังนั้น ช่วงนี้เรายังท�ำงานไหวเราก็ท�ำให้เต็มที่ เมื่อเราท�ำไม่ไหว
เราก็จะส่งต่อให้รุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งผมมองว่าเราท�ำเท่าที่เราท�ำได้ดีกว่า
ผมยังคิดว่าตนเองยังไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะบางครั้งที่ประสบปัญหาก็
ยังคงต้องคอยปรึกษาผู้ใหญ่ ผมจึงมองว่าการที่จะดูแลทุกอย่างได้จ�ำเป็นต้องเรียนรู้
และใช้ประสบการณ์พอสมควร
ดังนั้น ผมจึงไม่ได้มองว่าความส�ำเร็จคืออะไรแต่เรามองว่าท�ำตรงนี้ให้ดีที่สุด
ดีกว่า นัน่ เพราะเราก็ยงั ไม่รวู้ า่ อนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึน้ เพราะงานก่อสร้างเป็น
อะไรที่คาดเดาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทเราท�ำเฉพาะงานของรัฐบาลเท่านั้น
ถ้าไม่มีงานของรัฐบาลอาจจะต้องเปลี่ยน concept ไปท�ำงานประเภทอื่นแทน
ส่วนงานอดิเรกทีผ่ มชอบ คือ กีฬากอล์ฟ ด้วยความทีล่ กู สาวเป็นนักกีฬากอล์ฟ
เสาร์อาทิตย์จึงใช้เวลาไปตีกอล์ฟกับครอบครัว ส่วนลูกชายจะชอบอีกแบบหนึ่ง แต่
ถึงแม้ว่าลูก ๆ จะชอบอะไรที่แตกต่างกัน ผมก็พร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมอย่าง
เต็มที่ และผมไม่ได้บังคับว่าลูก ๆ จ�ำเป็นจะต้องมาท�ำงานรับเหมาก่อสร้างแบบเรา
เพราะคนรุน่ ใหม่จะมีความคิดเป็นของตนเองมากขึน้ ดังนัน้ ถ้าลูกชอบอะไรเราก็ตอ้ ง
สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่”
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การรักษาคำ�พูด คือ Key Word
สำ�คัญของการทำ�งาน
ส่วนเรื่องของหลักปฏิบัติในการท�ำงานนั้น
คุณธนพนธ์เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการรักษาค�ำพูดเป็น       
ที่ตั้ง เพราะการรักษาค�ำพูดจะท�ำงานให้ทุกอย่าง
ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งอย่ า งราบรื่ น และท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น อยาก      
ร่วมงานด้วย นอกจากนี้ การวางแผนทีด่ แี ละคิดเร็ว
ท�ำเร็วเมือ่ มีโอกาสจะท�ำให้งานแล้วเสร็จตามกรอบ
เวลาที่ก�ำหนด
“ในการท�ำงาน ผมมองว่าการรักษาค�ำพูด
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก จะต้องพูดค�ำไหนค�ำนั้นต้อง
รักษาค�ำพูดของเรา อย่างเรือ่ งการรักษาเครดิตของ
ตนเอง เช่น การจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ ถ้าเรา
ตกลงแล้วเราก็จะจ่ายให้ตรงเวลา เพราะว่าเราเข้าใจ
ว่าเขาจ�ำเป็นต้องใช้เงิน การที่เขาท�ำงานให้เราหรือ
ขายของให้เรา ถ้าเขาไม่ได้รบั เงินตรงเวลาก็จะท�ำให้
เขามีปัญหา แล้วสุดท้ายจะส่งผลให้เราท�ำงานได้
อย่างไม่ราบรื่น แต่ถ้าเขาได้เงินครบและท�ำงานให้
เราเสร็จเราก็สบายใจ

ส่วนมากผู้ที่มาท�ำงานกับเราจะรู้ว่าเราเป็น
บริษัทที่จ่ายเงินตรงเวลามาก ถึงแม้ว่าเขาจะขาย
ของให้เราในราคาที่ไม่สูงมาก แต่ก็มั่นใจได้ว่าจะได้
รับเงินตามวันเวลาที่ระบุแน่นอน ดังนั้น ผมจึงยึด
เรื่ อ งของการรั ก ษาค� ำ พู ด และนึ ก ถึ ง ใจเขาใจเรา
ในการร่วมงานกันและท�ำให้เขารูส้ กึ ว่าอยากท�ำงาน
กับเรา
และเนื่ อ งจากบริ ษั ท ของเราเป็ น บริ ษั ท
เกี่ยวกับก่อสร้างถนน ทุกอย่างจึงต้องคิดเร็วและ
ท�ำเร็ว เพราะว่างานของเราไม่สามารถท�ำงานได้
ทัง้ ปี เพราะไม่สามารถท�ำงานในช่วงฤดูฝนได้ ดังนัน้
ถ้ามีโอกาสต้องรีบท�ำ และช่วงที่เราไม่ได้ท�ำเราก็
ต้องเตรียมงานให้พร้อมทั้งวัสดุ เครื่องจักร และ
บุคลากร ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ที่สุด เพราะว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะไม่
สามารถท�ำงานได้”
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มองศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการ
ก่อสร้างไทยแข่งขันกับต่างชาติได้
คุณธนพนธ์กล่าวถึงท้ายว่า ผู้ประกอบการ
ก่ อ สร้ า งไทยมี ศั ก ยภาพและสามารถแข่ ง ขั น กั บ            
ผู้ประกอบการจากต่างชาติได้ แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่
เสียเปรียบ คือ เรื่องของเงินทุน หากแข่งขันด้วย
ราคาผู ้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งไทยจะเป็ น รองใน      
ด้านนี้ ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้สามาถแข่งขันได้ คือ การ       
ปรับตัว พัฒนาบุคลากร และน�ำเทคโนโลยีมาใช้
“ผมมองว่าผู้ประกอบการก่อ สร้า งไทยมี
ศักยภาพมาก สังเกตได้จากงานใหญ่ ๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบ
การก่อสร้างไทยท�ำได้ค่อนข้างดี และแต่ละงานก็
ประสบความส�ำเร็จ ซึง่ ถ้าแข่งขันในบ้านเรา ผมมองว่า
สามารถแข่งขันได้กับทุกชาติ แต่ถ้าออกไปแข่งขัน
ต่ า งประเทศต้ อ งมาดู ว ่ า ข้ อ กฎหมายของแต่ ล ะ
ประเทศเป็นอย่างไร แต่ผมมัน่ ใจว่าถ้าแข่งขันกันใน
ประเทศไทย เราสามารถสู้กับต่างชาติได้แน่นอน

real life

ทั้งนี้ ผมมองว่าต่อไปในอนาคตต่างชาติจะ
เข้ามาในประเทศมากขึ้นจะท�ำให้การแข่งขันก็จะ
มากขึ้น นั่นเท่ากับว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างไทยแข่งขันกันเอง แต่ยังต้องแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการก่อสร้างจากต่างประเทศด้วย ซึ่งสิ่ง
ทีเ่ ราเสียเปรียบต่างชาติกค็ อื เรือ่ งของเงินทุน เพราะ
ถ้าแข่งขันด้านราคาเราจะสู้เขาไม่ได้เลย
ดั ง นั้ น เราจึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว พั ฒ นา
บุคลากร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ซึง่ ตอนนีเ้ รามีการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรรุ่นใหม่มาใช้ในงานก่อสร้าง
ถนน และเริ่มลดปริมาณแรงงานคน ในการปรับ
เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รรุ ่ น ใหม่ เข้ า มา ซึ่ ง อาจจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเก่าและใช้เวลาในการ
ท�ำงานน้อยลง อีกทั้งเมื่อเครื่องจักรเก่าเกิดปัญหา
ต้องใช้เวลาในการซ่อม แต่ถ้าเราใช้เครื่องจักรใหม่
มาช่วยในขณะที่เครื่องจักรเดิมก�ำลังซ่อมแซมเราก็
สามารถท�ำให้งานด�ำเนินต่อไปได้ ซึ่งเป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เราได้ค่อนข้าง
มาก และเมือ่ น�ำเครือ่ งจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา

ใช้งานจึงจะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรให้ทนั กับเทคโนโลยี
ด้วย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลน
แรงงานก่อสร้าง แต่ในส่วนของงานก่อสร้างถนนจะ
ไม่ ค ่ อ ยได้ รั บ ผลกระทบมากนั ก เนื่ อ งจากงาน
ก่อสร้างถนนส่วนมากใช้เครือ่ งจักรมากกว่าแรงงาน
มนุ ษ ย์ อย่ า งที่ บ ริ ษั ท ของผมพนั ก งานส่ ว นมาก
จะเป็ น พนั ก งานขั บ รถที่ เ ป็ น แรงงานไทยเกื อ บ
ทั้งหมด ซึ่งพนัก งานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานด้วยการอบรมเกี่ยวกับวิธีใช้
งานและการดูแลรักษา เพื่อความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน
ขณะที่ ทิ ศ ทางของงานก่ อ สร้ า งจะต้ อ งดู
แนวโน้มของรัฐบาลว่ามีการสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านใดบ้าง แต่คาดว่าน่าจะไม่น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา เพราะงานก่อสร้างยังคงสามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้เรื่อย ๆ เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานของประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะ
มีการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางรถไฟ
อย่างไรก็ตาม ในปีทผี่ า่ นมางานก่อสร้างถนนมีความ
คืบหน้าแล้วเสร็จจ�ำนวนมาก แต่ในอนาคตจะมีงาน
ถนนจ�ำนวนมากเช่นกัน เพราะยังมีโครงการทีย่ งั รอ
เงินงบประมาณอีกพอสมควร ซึ่งไม่น่าจะน้อยลง
จากที่ผ่านมามากนัก”
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ ‘คุณธนพนธ์
โชว์ วิ วั ฒ นา’ กรรมการบริ ห าร สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนบทสัมภาษณ์ฉบับต่อไปจะเป็นเรื่องราวของ
กรรมการบริ ห ารสมาคมฯ ท่ า นใด ท่ า นผู ้ อ ่ า น
สามารถติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ
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L aw & R eg u l at i o n

เขียนโดย : จีรพร ทิพย์เคลือบ

เจ ้าหน า้ ทีค
่ วามปลอดภัยในการทำ�งานวิชาชีพ
ฟนเฟองสำ �คัญของสถานประกอบการ
L aw & Reg u lation
เจ้าหน้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทำ�งานวิชาชีพ
(Safety Officer) เป็นอีกหนึ่งตำ�แหน่ง
ที่มีบทบาทและหน้าที่อันสำ�คัญภายในองค์กร
หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องคอยตรวจตรา
และวางแผนให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
ทั้งนี้ เพื่อให้การทำ�งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
รวมถึ ง สร้ า งความปลอดภั ย ในการทำ�งานให้ แ ก่ ทุ ก คนใน
สถานประกอบการ

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
ได้ระบุไว้ว่า
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ          
ดังต่อไปนี้
(๑) การท�ำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(๒) การท�ำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ�ำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง
ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ท�ำให้เสีย หรือท�ำลายซึ่งวัตถุหรือ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้ก�ำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงาน
อย่างอื่น
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(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ�ำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดนิ ท่าเรือ อูเ่ รือ สะพานเทียบ
เรือ ทางน�้ำ  ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน�้ำ  โทรเลข โทรศัพท์
ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ รวมทัง้ การเตรียมหรือวางรากฐาน
ของการก่อสร้าง
(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน�้ำ  ทางอากาศ
และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
(๕) สถานีบริการหรือจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
(๖) โรงแรม
(๗) ห้างสรรพสินค้า
(๘) สถานพยาบาล
(๙) สถาบันทางการเงิน
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(๑๓) ส�ำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑)
ถึง (๑๒)
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก�ำหนด
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ส่วนในหมวด ๑ บททั่วไป มีใจความ
ระบุว่า
ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือ
ว่ าด้ วยความปลอดภั ย ในการท�ำงานไว้ใ นสถาน
ประกอบกิจการ
ข้อ ๔ ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือ
ผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการ จัดให้มขี อ้ บังคับและคูม่ อื ตามข้อ ๓ ส�ำหรับ
ผู้รับเหมาดังกล่าว เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ ในกรณีทนี่ ายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�ำงาน
ใหม่ หรือให้ลกู จ้างท�ำงานในลักษณะหรือสภาพของ
งานที่แตกต่างไปจากเดิมอันอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดการอบรม
ลูกจ้างให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับข้อบังคับและคูม่ อื ว่าด้วย
ความปลอดภัยในการท�ำงานก่อนการปฏิบัติงาน
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไป
ท� ำ งาน ณ สถานที่ อื่ น ซึ่ งอาจเสี่ย งต่อการเกิด
อันตราย ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับอันตรายจาก
การท� ำ งานในสถานที่ ดัง กล่าว พร้อมทั้งวิธีการ
ป้องกันอันตรายให้ลกู จ้างทราบก่อนการปฏิบตั งิ าน
ข้อ ๗ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการ
ตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคน       
ขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๖) ถึง
(๑๔) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้าง
ระดับหัวหน้างานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ เป็น       
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้า
งานของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับหัวหน้างาน ต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง                    
ดังต่อไปนี้
(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๒) เป็ น หรื อ เคยเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภั ย ในการท� ำ งานระดั บ หั ว หน้ า งานตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรือ่ ง
ความปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ท�ำงานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่
รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
(๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เพือ่ ค้นหาความเสีย่ งหรืออันตรายเบือ้ งต้น โดยอาจ
ร่วมด�ำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขัน้ สูง หรือระดับ
วิชาชีพ
(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่
ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๔) ตรวจสอบสภาพการท�ำงาน เครือ่ งจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจ�ำวัน
(๕) ก�ำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บ
ป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ อันเนื่องมา
จากการท�ำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อ      
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิค
ระดับเทคนิคขัน้ สูง หรือระดับวิชาชีพ ส�ำหรับสถาน
ประกอบกิจการทีม่ หี น่วยงานความปลอดภัยให้แจ้ง
ต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุ ก ารประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงานของลูกจ้างร่วมกับ
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิค
ระดั บ เทคนิ ค ขั้ น สู ง หรื อ ระดั บ วิ ช าชี พ และ         
รายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน
(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับบริหารมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งซึ่ง
มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๑๑ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิคประจ�ำสถาน
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ประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าสิบคน เพื่อปฏิบัติงาน
ด้ า นความปลอดภั ย ประจ� ำ ตามเวลาที่ ก� ำ หนด          
ไม่นอ้ ยกว่าวันละหนึง่ ชัว่ โมงภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือ
ภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่
ยี่สิบคนขึ้นไป เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท�ำงานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
อยู่แล้ว
ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับเทคนิคต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๓) เป็ น หรื อ เคยเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับเทคนิคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้าง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้ง
		
ก�ำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
(๓) แนะน�ำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ
และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงาน
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุ ก ารประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงาน และรายงานผล  
รวมทัง้ เสนอแนะต่อนายจ้างเพือ่ ป้องกันการเกิดเหตุ
โดยไม่ชักช้า
(๕) รวบรวมสถิติ จัดท�ำรายงาน และ      
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บ
ป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญอันเนือ่ งจาก
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การท�ำงานของลูกจ้าง
(๖) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งซึ่ง
มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๑๔ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิคขั้นสูงประจ�ำ
สถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน
เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาชั้ น สู ง
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและ
ทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีประกาศ
ก�ำหนด
(๓) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่ามัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ      
เที ย บเท่ า และได้ ท� ำ งานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภั ย ในการท� ำ งานระดั บ เทคนิ ค หรื อ ระดั บ     
พื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรม
และทดสอบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศก�ำหนด
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้าง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้ง
ก�ำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
(๓) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทัง้ ข้อ
เสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการท�ำงานต่อนายจ้าง
(๔) ตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ

สถานประกอบกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการท�ำงาน
(๕) แนะน�ำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ
และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงาน
(๖) แนะน�ำ  ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท�ำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือด
ร้อนร�ำคาญอันเนือ่ งจากการท�ำงาน และรายงานผล
รวมทัง้ เสนอแนะต่อนายจ้างเพือ่ ป้องกันการเกิดเหตุ
โดยไม่ชักช้า
(๘) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ำ
รายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงานของลูกจ้าง
(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการ
ตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไปและ
สถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างเป็น
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ ประจ�ำสถานประกอบ
กิจการอย่างน้อยหนึง่ คน เพือ่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับวิชาชีพต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี และได้ ท� ำ งานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิคขัน้ สูงมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนดจาก
หน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับรอง
(๓) เป็ น หรื อ เคยเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
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ปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผ่านการอบรมเพิ่มและ
ทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีประกาศ
ก�ำหนดจากหน่วยงานทีก่ รมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อ ๑๘ (๓) (๔) และ (๘)
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับวิชาชีพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้ง
ก�ำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
(๓) ประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
(๔) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทัง้ ข้อ
เสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการท�ำงานต่อนายจ้าง
(๕) ตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
สถานประกอบกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการท�ำงาน
(๖) แนะน�ำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ
และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงาน
(๗) แนะน�ำ  ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อ
ให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท�ำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน
(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน หรือด�ำเนินการร่วมกับบุคคลหรือ
หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุม้ ครองแรงงานเป็นผูร้ บั รองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานภายในสถานประกอบกิจการ
(๙) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการท�ำงานทีเ่ หมาะสม
กั บ สถานประกอบกิ จ การ และพั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดื อ ดร้ อ นร� ำ คาญอั น เนื่ อ งจากการท� ำ งาน และ
รายงานผล รวมทัง้ เสนอแนะต่อนายจ้างเพือ่ ป้องกัน
การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดท�ำ
รายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงานของลูกจ้าง
(๑๒) ปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
ข้อ ๑๙ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการ
ตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๖) ถึง (๑๔)
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับ
บริ ห ารทุ ก คนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๒๐ เป็ น              
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
ของสถานประกอบกิจการ
ในกรณีทไี่ ม่มลี กู จ้างระดับบริหาร ให้นายจ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับ
บริหาร
ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ท�ำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร
และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง                            
ดังต่อไปนี้
(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๒) เป็ น หรื อ เคยเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหารตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของ     
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
(๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงานในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อ
นายจ้าง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการ
ด�ำเนินงานเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงานให้
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เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ
(๔) ก�ำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่     
ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน คณะกรรมการ หรือ
หน่วยงานความปลอดภัย
ข้อ ๒๒ ให้นายจ้างจัดให้เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานทุกระดับได้รบั การฝึกอบรม
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน       
เพิ่มเติม ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก�ำหนด
ทั้งหมดนี้คือ คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานวิชาชีพ
ที่ได้มีการบังคับใช้ตามตามกฎกระทรวง ก�ำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่มา: สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

Contractors’ | July-August 2019

PTT Lubricants
กับธุรกิจ Concrete

ร่วมขับเคลือ่ นธุรกิจก่อสร้างของประเทศ
คุณภาพสูงคือคุณค่า
ที่ผู้ผลิตคอนกรีตส่งให้กับลูกค้า
ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและผู้ผลิตชิ้นงานคอนกรีต
ชั้นน�ำของประเทศนั้น ล้วนมีสินค้าประเภทชิ้นงาน
คอนกรีต คอนกรีตส�ำเร็จรูป (Precast) ที่ใช้งาน
กับโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายชนิดด้วย
กัน โดยมุ่งเน้นการน�ำเสนอคุณค่าของสินค้าผ่าน
ผลิตภัณฑ์วสั ดุกอ่ สร้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เป็นการสร้าง
ความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ส่งผลให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในคุ ณ ภาพของวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งประเภทชิ้ น งาน
คอนกรีตส�ำเร็จรูปได้อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ งานโครงสร้าง
อาคาร คอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัย
ความร่วมมือระหว่าง
PTT Lubricants
กับบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตชั้นนำ�
PTT Lubricants มี เ ป้ า หมายส� ำ คั ญ เช่ น
เดียวกันในการมุง่ น�ำเสนอคุณค่าของสินค้าผ่านวัสดุ
ก่อสร้างและชิ้นงานคอนกรีตส�ำเร็จรูปที่มีคุณภาพ
และสวยงามเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
โดย PTT Lubricants ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทา
แบบคอนกรีตส�ำเร็จรูป (Precast Mold Releasing
Oil) คุณภาพสูง ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการให้
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทีม่ คี วามแข็งแรงทนทาน และมี
ผิวเรียบเนียนสวยงาม พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยต้าน
การเกิดฟองอากาศบนผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน
ทาแบบคอนกรี ต ของ PTT Lubricants                         
ยังสามารถช่วยลดความยุง่ ยากในกระบวนการหล่อ
แบบคอนกรีตได้อีกด้วย เช่น ความสามารถในการ
กระจายตัวเป็นฟิลม์ บาง ปกคลุมผิวแม่แบบได้อย่าง
ทัว่ ถึง และความสามารถในการช่วยให้การถอดแบบ
เป็นไปได้อย่างง่ายดาย
PTT Lubricants ได้ทำ� วิจยั ร่วมกับ CPAC มา
เป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี เพื่อตอบสนองและแก้

ปัญหาของผู้ใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างจน
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทาแบบ “MOLDERA
CX1” ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทาแบบคอนกรีตชนิด
น�้ำมันล้วน ผลิตจากน�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพ
สูง ไม่มีส่วนผสมของสารท�ำละลาย (Solvent)
ช่วยให้นำ�้ มันทาแบบยึดเกาะแบบหล่อได้ดเี ยีย่ ม ไม่
ไหลย้อย ป้องกันการเกาะติดของชิ้นงานขณะแกะ
ออกจากแม่แบบ ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี ไม่ทิ้ง
คราบด่าง ไม่มไี อระเหย และไม่มกี ลิน่ ฉุน มีสว่ นผสม
ของสารเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดการเกิดรูพรุน
และรู ต ามดที่ ผิ ว ของคอนกรี ต ส่ ง ผลให้ ชิ้ น งาน
คอนกรีตมีผิวที่เรียบเนียนและมีสีผิวคอนกรีตที่
สม�่ำเสมอ เหมาะส�ำหรับงานก่อสร้างทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านพักอาศัยและ     
ชิ้ น ส ่ ว น โ ค ร ง ส ร ้ า ง ค อ น ก รี ต ส� ำ ห รั บ ง า น
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิเช่น ชิ้นส่วนคาน
สะพานคอนกรีตอัดแรง ชิน้ ส่วนผนังคอนกรีตอัดแรง
ส�ำหรับอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน และชิ้นส่วน
โครงสร้างเสาคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับสะพานข้าม
แม่น�้ำ
ในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ปตท.
น�ำ้ มันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) (PTTOR)
เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ PTT Lubricants
และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จ�ำกัด
เจ้าของแบรนด์ CPAC ได้ร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้ า ใจ (Memorandum of Understanding) เพือ่ ร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทา
แบบคอนกรีต “MOLDERA CX1” มีวัตถุประสงค์
ร่ ว มกั น ในการผลั ก ดั น การเปลี่ ย นจากการใช้
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทาแบบของแบรนด์อื่น มาเป็น
แบรนด์ CPAC MOLDERA CX1 ในกลุม่ ลูกค้าของ
เครื อ SCG และเพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ อั น ดี      
(Synergy) ระหว่างกัน ร่วมผลักดันให้หน่วยงาน
บริษัทในเครือ SCG เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพ

ของ PTT Lubricants ซึ่งสามารถต่อยอดไปยัง
อุตสาหกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศได้อกี
ในภายภาคหน้า นับเป็นก้าวทีส่ ำ� คัญและเป็นจุดเริม่
ต้นที่ดีส�ำหรับการบุกตลาดหล่อลื่นอุตสาหกรรม     
ทาแบบต่อไป
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการผลิ ต วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
ประเภทแผ่นพื้นคอนกรีต คอนกรีตส�ำเร็จรูป ที่
ต้องการผลิตภัณฑ์น�้ำมันทาแบบคอนกรีตคุณภาพ
สูงเพื่อช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันทาแบบ
ช่วยให้ถอดแบบง่าย และมีผวิ ทีเ่ รียบเนียน สามารถ
ติ ด ต่ อ ขอค� ำ ปรึ ก ษาได้ ที่ ที ม งาน PTT LUBE
SOLUTIONS บริษทั ปตท. น�ำ้ มันและการค้าปลีก
จ�ำกัด (มหาชน) (PTTOR)

บจ. Advance Prefab ผลิตเสารถไฟฟ้า สายสี
แดงและสายสีเหลือง สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Moldera
CX1 ไปแล้ว 1,000 ลิตร

อาคาร CPAC ใหม่ที่กำ�ลังก่อสร้าง ใช้ผลิตภัณฑ์
Moldera CX1 เป็นน�้ำมันทาแบบ ทำ�ให้คอนกรีต
มีผิวที่เรียบเนียน ไร้รูตามด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum
of Understanding) เพื่อร่วมกันผลักดัน
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันทาแบบคอนกรีต “MOLDERA CX1”
ระหว่าง บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำ�กัด หรือ CPAC
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พฤษภาคม ปี 2562
(2553 = 100 )

พ.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.61

เฉลี่ย

พ.ค.62/
เม.ย.62

100.00

107.6

107.9

107.3

107.6

-0.3

0.3

0.2

7.07

129.8

129.8

116.7

128.6

0.0

11.2

10.2

ซิเมนต์

12.55

105.3

105.3

105.3

105.3

0.0

0.0

0.4

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

16.27

134.6

134.5

131.8

134.5

0.1

2.1

2.1

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

22.04

96.5

97.6

99.8

96.6

-1.1

-3.3

-3.7

กระเบื้อง

6.75

103.3

103.3

101.6

103.3

0.0

1.7

2.3

วัสดุฉาบผิว

3.54

108.5

108.4

108.1

108.4

0.1

0.4

0.3

สุขภัณฑ์

2.05

106.2

106.7

107.0

106.6

-0.5

-0.7

-0.6

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

12.43

92.1

92.1

92.5

92.1

0.0

-0.4

-0.9

วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

17.28

113.5

113.8

113.9

113.6

-0.3

-0.4

-0.4

ดัชนีรวม
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม

พ.ค.62/
พ.ค.61

ม.ค.- พ.ค.62/
ม.ค.- พ.ค.61

ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825

ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการค�ำนวณค่า K
ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน
(ปี2530 = 100)
ปี 2562
ดัชนีราคา

มค.

กพ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

M

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)

293.0

294.2

294.8

294.8

294.6

294.5

S

ดัชนีราคาเหล็ก

212.5

211.6

213.4

215.8

212.6

207.4

C

ดัชนีราคาซิเมนต์

189.9

189.9

189.9

189.9

189.9

190.1

G

ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ

346.4

346.4

346.4

346.4

346.4

338.6

I

ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ

261.2

261.8

262.9

264.0

265.3

264.4

F

ดัชนีราคาน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

432.4

448.6

463.9

467.6

473.5

444.0

A

ดัชนีราคาแอสฟัลท์

417.1

422.0

441.6

435.4

421.4

427.4

E

ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์

344.2

344.2

344.2

344.3

344.3

344.3

GIP ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี

401.7

401.7

414.6

427.3

427.3

427.3

AC ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน

152.2

152.2

152.2

152.2

152.2

152.2

PVC ดัชนีราคาท่อ PVC

142.3

142.3

142.3

142.3

142.3

142.3

W

ดัชนีราคาสายไฟฟ้า

327.9

327.9

327.9

327.9

327.9

327.9

PE

ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

196.4

196.4

196.4

196.4

196.4

196.4

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
เดือน มิถุนายนปี 2562
เลือกหมวด
เฉพาะที่เปลี่ยนแปลง

ราคา : บาท

วัสดุเทหล่อกับที่

หน่วย

เดือนก่อนหน้า

กุมภาพันธ์

คอนกรีตผสมเสร็จ
ก�ำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค *
วัสดุก่อ
คอนกรีตบล็อก
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง
คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา
คอนกรีตบล็อกปูพื้น
คอนกรีตบล๊อกปูพื้นภายนอกหรือทางเท้า
ขอบคันหินคอนกรีต
อิฐมอญ
อิฐโปร่ง
อิฐหนา
อิฐทนไฟ
อิฐกลวง
วัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างส�ำเร็จรูป
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รุปตัวไอ

สนใจโฆษณา ติดต่อ
คุณพรเพ็ชร์ โตกทองค�ำ
Tel : 081 - 933 - 6289
083 - 090 - 5190

E-mail : advertise7@gmail.com

คุณพรทัชชา พงษ์เภตรา
Tel : 084 - 599 - 6644

E-mail : porntacha.p@gmail.com
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เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที
เสารั้วคอนกรีต
เสาตอม่อคอนกรีต
พื้นส�ำเร็จรูป
พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง
แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์
คานคอนกรีตอัดแรง
คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที
วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ
เหล็กเสริมคอนกรีต
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

19,800.00

19,300.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

18,966.67

18,466.67

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

18,666.67

18,166.67

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

18,433.33

17,933.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

18,500.00

18,000.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

18,500.00

18,000.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,200.00

17,500.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,533.33

18,033.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,333.33

17,833.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,333.33

17,833.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,333.33

17,833.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,333.33

17,833.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,333.33

17,833.33

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,650.00

18,300.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

18,100.00

17,750.00

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)

สนใจโฆษณา ติดต่อ
คุณพรเพ็ชร์ โตกทองค�ำ
Tel : 081 - 933 - 6289
083 - 090 - 5190

E-mail : advertise7@gmail.com
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คุณพรทัชชา พงษ์เภตรา
Tel : 084 - 599 - 6644

E-mail : porntacha.p@gmail.com

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

17,900.00

17,550.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

17,900.00

17,550.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

17,900.00

17,550.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

17,900.00

17,550.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)

ตัน

17,900.00

17,550.00

หน่วย

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 14.5 กก.

ท่อน

312.37

288.07

ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 18.4 กก.

ท่อน

371.44

363.55

ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 26.8 กก.

ท่อน

536.88

518.43

ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 35.5 กก.

ท่อน

716.67

702.63

ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 41.1 กก.

ท่อน

815.67

784.59

ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 89.2 กก.

ท่อน

1,875.92

1,847.00

ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน

ท่อน

825.57

802.80

ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น�้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน

ท่อน

1,170.92

1,150.51

ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน

ท่อน

610.00

600.00

ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน

ท่อน

800.00

780.00

ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน

ท่อน

446.00

440.00

ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน

ท่อน

564.00

550.00

ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน

ท่อน

705.00

690.00

ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน

ท่อน

800.00

780.00

ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน

ท่อน

893.00

875.00

หน่วย

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

ลวดผูกเหล็ก
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
เหล็กฉาก

เหล็กรางน�้ำ

เหล็กตัวซี
เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)

เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวไอ (I-Beam)
เหล็กตัวเอช
เหล็กตัวเอช (H-Beam)
โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์
โครงคร่าวผนังเหล็กเคลือบสังกะสี
โครงคร่าวตั้ง
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โครงคร่าวนอน
ลวดเหล็ก
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง
ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป
ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
วัสดุท่อ
ท่อเหล็กกลมผิวด�ำ
ท่อเหล็กกลมผิวด�ำ ประเภท BS-S
ท่อเหล็กกลมผิวด�ำ ประเภท BS-M
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี
ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี
สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี
สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ข้องอลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ท่ออลูมิเนียม
ท่อประปาพีวีซี
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5
ข้อต่อ ท่อประปาพีวีซี
ข้อต่อตรงท่อพีวีซี
ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีวีซี
ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีวีซี
ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี
สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี
ข้อต่อตรงลดท่อพีวีซี
สามทาง 90 องศาลดท่อพีวีซี
ท่อ HDPE
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ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN 4
ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN 8
ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 6
ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 8
ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 10
ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 12.5
ท่อ HDPE ส�ำหรับงานระบายน�้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 16
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 4 (SDR 41) TIS. 982 -2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 (SDR 21) TIS. 982 -2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) TIS. 982 -2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 (SDR 13.6) TIS. 982 -2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 16 (SDR 11) TIS. 982 -2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 6 (SDR 21) มอก.982-2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 8 (SDR 17) มอก.982-2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 10 (SDR 13.6) มอก.982-2556
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 12.5 (SDR 11) มอก.982-2556
ท่อพีบี
ท่อพีบี ส�ำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 125 PSI
ท่อพีบี ส�ำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 160 PSI
ท่อพีบี ส�ำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 200 PSI
ข้อต่อท่อพีบี
ข้อต่อตรงท่อพีบี
ข้อต่อตรงลดท่อพีบี
ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีบี
ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีบี
ข้อต่อซ่อมท่อพีบี
ข้องอ 90 องศาท่อพีบี
ข้องอเกลียวในท่อพีบี
ข้องอเกลียวนอกท่อพีบี
สามทางท่อพีบี
สามทางเกลียวในท่อพีบี
สามทางลดท่อพีบี
แคล้มป์รัดท่อแยกท่อพีบี
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ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี
ฝาอุดปลายท่อพีบี
ข้องอหน้ามาตรพีบี
วาล์วกันน�้ำย้อนกลับ
ท่อระบายน�้ำคอนกรีต
ท่อระบายน�้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง
ท่อระบายน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง
ท่อระบายน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง รับแรงดัน ชั้น 3
แหวนยางท่อคอนกรีตรับแรงดัน (O-RING)
แหวนยางท่อคอนกรีตปากระฆัง (TOR-RING GR)
ท่อเจาะบ่อพักคอนกรีต
ท่อและข้อต่อประปาซีเมนต์ใยหิน
ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน (AC)
ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 10 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง
ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 15 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง
ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 20 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง
ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 25 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง
ท่อไฟเบอร์กล๊าส
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส ชนิดหนาพิเศษ
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส ชนิดหนามาตรฐาน
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส
ข้อลด
ข้อต่อปากระฆัง 2 ปลาย
ข้อต่อปากแตร
ข้อต่อโค้ง 90 องศา
ข้อต่อโค้ง 45 องศา
ท่อและข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ประเภท 1
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี
ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี
สามทาง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี
ข้อโค้ง 45 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี

สนใจโฆษณา ติดต่อ
คุณพรเพ็ชร์ โตกทองค�ำ
Tel : 081 - 933 - 6289
083 - 090 - 5190

E-mail : advertise7@gmail.com

8

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

คุณพรทัชชา พงษ์เภตรา
Tel : 084 - 599 - 6644

E-mail : porntacha.p@gmail.com

ข้อโค้ง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RSC
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา IMC
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT
ท่อไฟเบอร์กลาส ส�ำหรับงานประปา น�้ำเสีย และงานวางท่อทั่วไป
ท่อไฟเบอร์กลาส มอก.1483-2549 ชั้น PN 6 SN 5000
ท่อแสตนเลส
ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค
ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค
วัสดุลวดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม
ลวดตาข่าย
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
ลวดหนาม
ลวดเชื่อมไฟฟ้า
วัสดุฉนวน
ฉนวนใยแก้ว
อลูมิเนียมฟอยล์
วัสดุแผ่นซ้อนทับ
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา*
ครอบกระเบื้องคอนกรีต*
กระเบื้องโปร่งแสง
กระเบื้องลอน
กระเบื้องลอนคู่
วัสดุแผ่นแข็ง
แผ่นไม้อัดยาง
แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ
แผ่นไม้อัดอื่น ๆ
แผ่นยิปซัม
แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์
แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ
แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น
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เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นเรียบ
เหล็กแผ่นเรียบด�ำ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น

แผ่น

1,048.10

1,024.60

ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น

แผ่น

1,561.00

1,526.00

ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น

แผ่น

3,122.00

3,052.00

ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น

แผ่น

4,683.00

4,578.00

หน่วย

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

อลูมิเนียมเส้น
อลูมิเนียมตัวที
เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม
เส้นประตูอลูมิเนียม
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ
กระจกแผ่น
กระจกใส
กระจกสี
กระจกนิรภัย
กระจกลามิเนต
ไม้อัดซีเมนต์
กระเบื้องแผ่นเรียบ
แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์
วัสดุตกแต่งผิว
หินแกรนิต
คอนกรีตบล็อกก่อผนังอัดแรง
กระเบื้องเคลือบ
กระเบื้องเคลือบปูพื้น
กระเบื้องเคลือบบุผนัง
กระเบื้องยางปูพื้น
ชนิดธรรมดา
ชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิตย์
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
อุปกรณ์กระเบื้องยาง
ผลิตภัณฑ์หินขัด
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กระเบื้องหินขัดปูพื้น
เชิงผนังหินขัด
กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า
กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ
วัสดุไม้
เสาเข็มไม้
ไม้แปรรูป
ไม้สัก
ไม้ตะเคียนทอง
ไม้เต็ง
ไม้แดง
วัสดุฉาบผิว
สีน�้ำมันเคลือบ
สีน�้ำพลาสติก
สีน�้ำพลาสติก ทาภายใน
สีน�้ำพลาสติก ทาภายนอก
สีรองพื้น
สีรองพื้นโลหะ
สีรองพื้นปูน
สีรองพื้นไม้
สีทาถนน
สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง
สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง
น�้ำมันเคลือบแข็ง
น�้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน
น�้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก
แลกเกอร์
แลกเกอร์ ชนิดเงา
แลกเกอร์ ชนิดด้าน
ทินเนอร์
สีน�้ำอะครีลิค
สีน�้ำอะครีลิค ทาภายนอก
สีน�้ำอะครีลิค ทาภายใน
วัสดุส�ำหรับขัดผิว
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กระดาษทรายขัดไม้
กระดาษทรายน�้ำ
ชิ้นส่วนส�ำเร็จรูป
ประตูเหล็กม้วน
เสากลางประตูเหล็กม้วน
ฝากล่องประตูเหล็กม้วน
บานเกล็ดอลูมิเนียม
บานประตู
บานประตูไม้สัก
บานประตูไม้เนื้อแข็ง
บานหน้าต่าง
บานหน้าต่างไม้สัก
กรอบหน้าต่าง
กรอบหน้าต่างไม้สัก
กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง
วงกบประตู
วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง
วงกบประตูไม้แดง
วงกบประตูไม้เต็ง
วงกบหน้าต่าง
วงกบหน้าต่างไม้แดง
ตะปู
ตะปูตอกไม้
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น�้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ

ลัง

540.00

530.00

ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น�้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ

ลัง

490.00

480.00

ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น�้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ

ลัง

470.00

460.00

ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น�้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ

ลัง

440.00

430.00

ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น�้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ

ลัง

420.00

410.00

ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น�้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ

ลัง

440.00

430.00

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

อุปกรณ์หน้าต่าง ประตู

หน่วย

กุญแจ
กุญแจลูกบิดห้องทั่วไป
กุญแจลูกบิดห้องน�้ำ
กุญแจฝังในบานเลื่อน
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กุญแจก้านบิด
โช้คอัพประตู
บานพับหน้าต่าง
กลอน
ขอรับขอสับ
มือจับประตูและหน้าต่าง
วัสดุผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี)

ตัน

ปูนซีเมนต์ผสม

หน่วย

2,194.00

2,080.00

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

1,858.00

1,640.00

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว * (สระบุรี)

ตัน

ยางมะตอย

หน่วย

ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK

ตัน

18,833.33

19,300.00

ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK

ตัน

20,933.33

21,266.67

ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK

ตัน

20,533.33

20,833.33

ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK

ตัน

21,100.00

21,366.67

ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK

ตัน

35,750.00

35,800.00

ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK

ตัน

29,250.00

29,500.00

ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK

ตัน

32,000.00

32,200.00

เดือนก่อนหน้า

มิถุนายน

วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว

หน่วย

วัสดุผสมคอนกรีต
ทราย
ทรายหยาบ
ทรายละเอียด
หินย่อย
หินย่อย
หินเกล็ด
วัสดุถมหรือรองพื้น
ทรายถมที่
ดินถมที่
ดินลูกรัง
หินคลุก
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วัสดุและอุปกรณ์ส�ำหรับงานประปา
มาตรวัดน�้ำ
มาตรวัดน�้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ต่อด้วยเกลียว
มาตรวัดน�้ำพลาสติก
มาตรวัดน�้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น
ประตูน�้ำ
ประตูน�้ำทองเหลือง
ประตูน�้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด์
ประตูน�้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด์
ประตูน�้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์
ประตูน�้ำทองบรอนซ์
ประตูน�้ำเหล็กหล่อ
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านยก
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านไม่ยก
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นเคลือบยาง ชนิดก้านยก
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat
ประตูน�้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat
ประตูน�้ำเหล็กหล่อกันกลับ
ประตูน�้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ
ก๊อก
ก๊อกน�้ำทองเหลือง
วัสดุและอุปกรณ์ส�ำหรับงานสุขาภิบาล
ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย
ถังบ�ำบัดน�้ำปฏิกูล
ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบไม่อัดอากาศ
ถังซีเมนต์
ฝาถังซีเมนต์
ถังเก็บน�้ำเหล็กเคลือบสังกะสี
ถังเก็บน�้ำไฟเบอร์กลาส
ถังเก็บน�้ำแสตนเลส
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน
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วัสดุและอุปกรณ์ส�ำหรับงานไฟฟ้า
สายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน
สายเคเบิล
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว
สายส่งก�ำลังไฟฟ้า NYY
สายส่งก�ำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว
สายส่งก�ำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่
สายส่งก�ำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน
สายส่งก�ำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม
สวิตช์ไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า
เครื่องตัดไฟ
เต้ารับ และเต้าเสียบ
หลอดไฟฟ้า
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special Report

เขียนโดย : ภิญญาภรณ์ ชาติการุณ

ระบบคมนาคมขนส ง่ ทางราง :
กรณีศึกษาประเทศญี่ปนุ
s p ec i al RE P ORT

ระบบคมนาคมขนส่งในปัจจุบน
ั ทีกำ
่ �ลังได้รบ
ั การพัฒนาและได้รบ
ั การยอมรับว่าเป็นรูปแบบการคมนาคมขนส่งทีม
่ ค
ี วาม
สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความปลอดภัยสูง และต้นทุนต�่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการคมนาคมขนส่งใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การขนส่งทางบก ทางอากาศ หรือทางน�้ำ
	สำ�หรับประเทศไทยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางรางเริม่ ได้รบั ความสนใจและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึน
้ หลังจากทีภ
่ าครัฐได้มม
ี ติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทยปี พ.ศ. 2558-2565 จัดทำ�โดยสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งมีเป้าหมาย 5 ประการ คือ การ
สร้างรากฐานความมัน
่ คงทางสังคม สร้างรากฐานความมัน
่ คงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมัน
่ คง ความปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่ง และการสร้างโอกาสสำ�หรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน

ชู 5 แผนหลักขับเคลือ
่ นระบบคมนาคม
ขนส่ง
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วได้ น� ำ ไปสู ่ 5      
แผนงานหลัก คือ (1) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่ า งเมื อ ง (2) การพั ฒ นาโครงข่ า ยขนส่ ง
สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกทม. และ
ปริมณฑล (3) การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง
เพื่ อ เชื่ อ มโยงฐานการผลิ ต ที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (4) การพัฒนา    
โครงข่ายการขนส่งทางน�้ำ  และ (5) การเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ

ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากระบบการคมนาคมขนส่ ง     
ทางรางจะเป็นหัวใจส�ำคัญในการลดต้นทุนระบบ  
ขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งทางรางจึงต้องบูรณาการยกระดับทั้งระบบ
เพื่ อ ให้ ร ะบบการคมนาคมขนส่ ง ทางรางมี
เสถียรภาพในการที่จะสร้างเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องต่างตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวเป็น
อย่างดี และได้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งทางรางอย่างเป็นรูปธรรม

Contractors’ | July-August 2019

หากจะกล่าวถึงความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ในภูมิภาคเอเชีย
ต้องยอมรับว่าประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับจากทั่วโลกมากที่สุดประเทศหนึ่งว่าระบบ
การมี ค มนาคมขนส่ ง ทางรางที่ ดี โดยเฉพาะ                
ในเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียว ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่ามี
ระบบการขนส่งดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ของโลกเลย
ทีเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียว
สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3.2 ล้านคน     
ต่อปี ถือเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงปักกิ่ง ประเทศ
จีน  

special Report

โครงสร้างพื้นฐานระบบราง
มีประสิทธิภาพสูง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศ      
ที่ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นระบบการขนส่ ง ทางรางที่ มี
ประสิทธิภาพสูง และเป็นประเทศแรกของโลกที่มี
การจัดการเดินรถระบบรางด้วยรถไฟความเร็วสูง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เส้นทางสายแรก คือ New
Tokaido Line วิ่งระหว่างกรุงโตเกียวกับโอซากา
โดยมี Japanese National Railways (JNR)
เป็นรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน
และก�ำหนดเส้นทางเดินรถ การลงทุน การด�ำเนินการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาระบบเดินรถไฟ
ตลอดจนการจั ด ซื้ อ ขบวนรถ การบ� ำ รุ ง รั ก ษา
โครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดการเดินรถ การบ�ำรุงรักษา
ระบบเดินรถ การบ�ำรุงรักษาขบวนรถ และการ
บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่สถานี ซึ่งการด�ำเนินงาน
ในระยะแรกนั้นเป็นลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร     
แต่กลับประสบปัญหาในการด�ำเนินงาน จึงได้จัด   

รู ป แบบใหม่ ด ้ ว ยการแยกส่ ว นการบริ ห าร                   
แบ่งอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารเป็นรูปแบบของ
บริ ษั ท มหาชนสองแห่ ง คื อ Japan  Railway                      
Construction  Public  Corporation 
(JRCC) และ Corporation for Advanced
Transport and Technology (CATT) แต่ก็
ไม่ได้ช่วยให้ผลการด�ำเนินงานดีขึ้น
ในทีส่ ดุ รัฐบาลญีป่ นุ่ ตัดสินใจให้บริษทั เอกชน
เข้าร่วมทุนด้วยการถือหุ้น ซึ่งกลับเป็นทางออกที่ดี
เพราะนอกจากรัฐบาลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ
ประเทศลงไปได้แล้ว การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้
ยั ง ท� ำ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน        
ระบบรางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รัฐบาลส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งระบบรางมากขึ้น ส่ง     
ผลให้ปัจจุบันระบบการขนส่งทางรางของประเทศ
ญีป่ นุ่ มีความทันสมัย สามารถรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนได้เป็นอย่างดี
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ยึด “ชินคันเซ็น” เป็นกรณีศึกษา
รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในนาม
ของชินคันเซ็นมีช่ือเดิมว่า Tokaido  Shinkansen
(TS) มี ค วามหมายว่ า “ทางรถไฟสายใหม่ ”
ปัจจุบันมีความเร็วเฉลี่ยที่ 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง     
ในสภาพอากาศที่ไม่ดี แผ่นดินไหว ก็สามารถวิ่งได้
และทําความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 443 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ถ้าวิ่งบนรางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และหากวิ่ง
บนระบบรางสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สามารถทํ า
ความเร็วได้สูงสุดถึง 580 กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงเป็น
พาหนะเดิ น ทางที่ มี เ ครื อ ข่ า ยเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง      
เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นทั้งหมด
ดังนั้น รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นจึงเป็น
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพราะนอกจากชินคันเซ็นจะ
เป็นหัวใจสําคัญในการเดินทางของคนญี่ปุ่นแล้ว       
ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประหยัด
พลังงานเชือ้ เพลิงและเวลา ทําให้ตน้ ทุนการผลิตต�ำ่
ลงในการขนส่งสินค้า อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพ
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รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น เปิดให้บริการใน
ชีวิตของประชาชนในเรื่องการเดินทางที่มีความ
เส้นทาง New Tokaido Line ทีเ่ ชือ่ มระหว่างเมือง
สะดวกสบาย และประหยัดเวลามากขึ้น
Tokyo และ Osaka เป็นเส้นทางแรก โครงสร้าง
กว่ า จะมี โ อกาสสุ ด ยอดเทคโนโลยี พื้นฐานของรถไฟความเร็วสูงถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ทั้งหมด โดยใช้รางแบบ Standard Gauge ที่มี
ระบบราง
ความกว้างของราง 1,435 มม. เนื่องจากระบบราง
ในศตวรรษที่ 21
รถไฟความเร็ ว สู ง ชิ น คั น เซ็ น ถู ก เรี ย กว่ า แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ใช้ ร างแบบ Cape/Narrow
“รถไฟหัวกระสุน” เนื่องจากจมูกของรถไฟที่ม             ี Gauge  ที่มีความกว้างของราง 1,067 มม. และ
รูปร่างคล้ายกับหัวกระสุน โดยได้รับการพัฒนาขึ้น สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้เพียง 140 กม./ชม.
ในช่วงต้นยุค 1960 และเสร็จสิ้นทันเวลาส�ำหรับใช้ ดังนั้น รถไฟแบบเดิมและรถไฟ Shinkansen จึง
ในโอลิมปิกที่โตเกียวในปี 1964 ใช้รางรถไฟขนาด ไม่สามารถใช้รางร่วมกันได้
หลังปี ค.ศ. 1964 ประเทศญี่ปุ่นได้ท�ำการ
มาตรฐาน มีลักษณะเป็นเส้นตรงและจ�ำกัดทาง    
คดเคี้ยวให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้เส้นทางมีความ ขยายเส้นทางรถไฟ Shinkansen  อย่างต่อเนื่อง
ตรง เสถียร และปลอดภัยมากขึ้นเพื่อให้สามารถ ในปัจจุบันเส้นทางที่เปิดให้บริการมีระยะทางรวม
แล่นด้วยความเร็วสูง สมกับการเป็นสุดยอดแห่ง ประมาณ 2,664 กม. ระบบรถไฟความเร็วสูง ของ
เทคโนโลยีระบบรางในศตวรรษที่ 21 รถไฟความเร็วสูง ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นระบบที่ประสบความส�ำเร็จ
ชินคันเซ็นได้รับการออกแบบจากวิศวกรให้มีการ และถูกใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อการเปรียบเทียบ ทั้ง
เคลือ่ นรถโดยติดตัง้ มอเตอร์ไฟฟ้าในทุกตูร้ ถไฟและ ในแง่การตอบรับของผูโ้ ดยสาร ประสิทธิภาพในการ
ติดตัง้ กระจกโพลีคาร์บอเนต ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกยาก ด�ำเนินงาน ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และ
ทนทานต่อแรงกระแทกสูง และมีระบบแอร์สปริง    ความปลอดภัย
ทีใ่ ช้แรงอัดอากาศช่วยประคองสมดุลขบวนรถเวลา
เข้าโค้ง
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แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่
มาจากรัฐบาลกลางเกือบทั้งหมด
ส� ำ หรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่        
ทัว่ ประเทศจะมี Japan Railway Construction
Transport and Technology Agency 
(JRTT) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ (จัดตั้งภายใต้  
The General  Law for  Independent      
Administrative Corporations (IAC) เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการลงทุน โดยเมือ่ ก่อสร้างเสร็จ
JRTT จะด�ำรงความเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน
และท�ำสัญญาให้ Japan Railway Companies 
(JR’s) เช่า ใช้เส้นทางแล้วเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การใช้เส้นทางเป็นรายปี ซึง่ ค่าธรรมเนียมจะแปรผัน
ได้ ขึน้ อยูก่ บั การพยากรณ์กำ� ไรทีค่ าดว่า JR’s จะได้
รับจากการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง ทัง้ นี้ JR’s เป็น
ผู้รับผิดชอบการบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนแหล่งเงินทุนส�ำหรับรถไฟความเร็วสูง
สายแรก แหล่งเงินทุนมาจากรัฐบาลกลางเกือบ
ทั้ ง หมด โดยแหล่ ง เงิ น ทุ น ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพืน้ ฐานรถไฟความเร็วสูงในส่วนต่อมาโดย
ทั่วไป ประกอบด้วย เงินอุดหนุน (Grant) จาก
รัฐบาลกลางประมาณ 2 ใน 3 (หรือร้อยละ 67) และ

special Report

จากรัฐบาลท้องถิ่นประมาณ 1 ใน 3 (หรือร้อยละ
33) แต่หลังจากการแปรรูป JNR รัฐบาลพยายาม
ลดการอุดหนุนลง โดยเปิดให้เอกชนมีส่วนในการ
ลงทุนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเส้นทางส่วนขยายไป
Nagano เงินลงทุนร้อยละ 50 มาจาก JR’s ร้อยละ
35 มาจากรัฐบาลกลาง ร้อยละ 15 มาจากรัฐบาล
ท้องถิ่น โดย JR’s  รับผิดชอบการจัดหาเงินทุน
ทั้งหมดส�ำหรับจัดหาจัดซื้อขบวนรถและการบ�ำรุง
รักษาขบวนรถ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
ประเด็นกรณีศก
ึ ษาสำ�หรับประเทศไทย
ทั้งนี้ ระบบรถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่นมีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ และท�ำลายสถิตคิ วามเร็วใหม่
ได้อยู่เสมอ ล่าสุดเพิ่งจะผ่านการทดสอบความเร็ว
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ภาครัฐเป็นผูร้ เิ ริม่ และผูล้ งทุน ส่วนหน่วยงานบริหาร
จัดการระบบรถไฟความเร็วสูง ในแง่ของการลงทุน
ภาครั ฐ จะลงทุ น ผ่ า นบริ ษั ท รถไฟแห่ ง ชาติ ซึ่ ง           
ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การระบบรางแบบดั้ ง เดิ ม          
อยู่ก่อนแล้ว ท�ำให้องค์กรเหล่านี้ต้องบริหารจัดการ
ทั้งระบบรางแบบดั้งเดิมและรถไฟความเร็วสูง ซึ่ง
หลังการแปรรูปบริษัทรถไฟแห่งชาติ ภาครัฐยังคง
เป็นเจ้าของบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่
บริษทั จัดการเดินรถทีม่ คี วามพร้อม และถูกแปรรูป
ให้เป็นบริษัทของเอกชนเต็มตัว  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการด�ำเนินโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทยจะมีกรณีศกึ ษา
จากประเทศญี่ ปุ ่ น ทว่ า บริ บ ทของการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ระหว่ า ง
ประเทศไทยละญีป่ นุ่ ย่อมแตกต่างกัน ดังนัน้ การน�ำ
ประเด็นกรณีศกึ ษาไปประยุกต์ใช้ ย่อมต้องค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ใ นการ               
ด�ำเนินงานโครงการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความ
ต้องการใช้งานได้อย่างแท้จริง

จนสร้างสถิติใหม่ได้อีกครั้งที่ระดับ 603 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กับแม็คเลฟ
(Maglev) หรือรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
การด�ำเนิน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง    
ชินคันเซ็นเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงทีป่ ระเทศไทย
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะประเทศญี่ปุ่น      
ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการพัฒนาระบบราง
ด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น เนื่องจากสามารถ
ขนส่งได้ทงั้ คนและสินค้า เป็นระบบขนส่งโลจิสติกส์ อ้างอิง
ที่มีประสิทธิภาพสูง
- https://bit.ly/2WYk9gh
หากประเทศไทยจะด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต ประเด็นที่
จะเป็นกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการได้ ก็คือ
การลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ มี     
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Hilight Headline

การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
2 7 พ.ค. 2562 เคาะ EIA สายสีม่วงใต้
เตรียมเวนคืน - ลุน้ ปลายปีประมูล พร้อม
PPPสีส้ม นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
(รฟม.) เปิดเผยว่า จากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติรับทราบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ  
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 23.6 กม.
เงิ น ลงทุ น 101,112 ล้ า นบาท หลั ง จากนี              ้
จะเตรียมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่ง คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะตรวจร่าง และออก พ.ร.ฎ.เวนคืน
เพื่อให้ รฟม. เข้าพื้นที่ส�ำรวจและเวนคืน โดย      
จะมีการตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าทดแทน ซึง่
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งประเมิน          
ค่าเวนคืนประมาณ 1.5 หมื่นล้าน
ทัง้ นี้ คาดว่าจะเริม่ ขัน้ ตอนการประกวดราคา
ก่อสร้างสายสีม่วงใต้ ได้ในช่วงปลายปี 2562
หรือไม่เกินต้นปี 2563 ซึง่ การประมูลก่อสร้างจะ
ด�ำเนินการคูข่ นานกับการขออนุญาตในการใช้พนื้ ที่
(ที่มา: https://qrgo.page.link/k5eK2)

4 15 พ.ค. 2562 แปลง A บางซื่อ 2 กลุ่ม
ทุนสนประมูลค่า 1.1 หมื่นล้าน ปิดขาย
เอกสารประกวดราคาไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว กั บ         
อี ก หนึ่ ง เมกะโปรเจ็ ก ต์ ทิ้ ง ทวนรั ฐ บาล คสช.
ส�ำหรับโครงการร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่แปลง A
สถานีกลางบางซื่อพื้นที่ 32 ไร่ มูลค่าร่วมลงทุน
สูงถึง 1.1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาร่วมทุน 30
ปี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ก�ำหนด
ยืน่ ซองข้อเสนอในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 การ
ประกาศขายซองครั้งนี้เรียกว่ามีเอกชนให้ความ
สนใจน้อยรายกว่าทีค่ ดิ มีเพียง 3 รายเข้าร่วมซือ้
โดย รฟท. ก�ำหนดว่าผู้น�ำกลุ่มจะต้องซื้อซอง
เอกสารประกวดราคาซองละ 5 แสนบาท ส่วน
จะไปร่วมกับกลุ่มทุนรายไหนก็ได้ ส่วนกลุ่มไหน
จะคว้าชัยชนะยังได้ตามลุ้น (ที่มา: https://
qrgo.page.link/JPv9v)
5 16 พ.ค. 2562 สนข. วางระบบขนส่ง
ส า ธ า ร ณ ะ เ มื อ ง อี อี ซี เชื่ อ ม ส ถ า นี            
“ไฮสปี ด -ทางคู ่ ” ส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุม
สัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครัง้ ที่ 1 โครงการ
ศึกษาจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
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สาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก โดยมีเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล     
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึง่ มี
ผู ้ แ ทนจากจั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
จังหวัดระยอง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา จ�ำนวน
ประมาณ 120 คน เพื่อเผยประชาสัมพันธ์และ
รับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก       
ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป
(ที่มา: https://qrgo.page.link/FZ7op)
7 23 พ.ค. 2562 รถไฟไทย-จีนรอรัฐบาล
ใหม่เคาะแสนล. รัฐบาลทหารรูดม่าน
ประมูลรถไฟไทย-จีนเคาะไม่ทนั ยกขบวนกว่า 1
แสนล้านให้รัฐบาลใหม่ประทับตรา เผยผลคืบ
หน้า 3 สัญญา “รายกลาง-ยูนิคฯ” ปาดหน้าขา
ใหญ่ซิวเค้ก หั่นราคา 15-16% ร.ฟ.ท. ฟุ้งรับเหมา
หัน่ ราคา 5 สัญญา ประหยัดเงินได้เฉียด 1 หมืน่ ล้าน
ปลาย พ.ค. คลอด TOR อีก 6 สัญญา ขอ ครม.
เลือ่ นเซ็นสัญญางานระบบมูลค่ากว่า 5 หมืน่ ล้าน
(ที่มา: https://qrgo.page.link/o8pFV)
9 29 พ.ค. 2562 เท่าเทียม! รถไฟยกระดับ
ทางคู่รุ่นใหม่ชานชาลาต้องสูง 1.10 เมตร
จากสันราง นายวรวุฒิ มาลา รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในตาํ แหน่งผูว้ า่ การ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทย เปิ ด เผยถึ ง ประเด็ น        
ข้ อ หารื อ ในการกํ า หนดระดั บ ความสู ง ของ       
ชานชาลาที่เหมาะสม ในการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 จํานวน 9 สัญญา
ว่า การรถไฟฯ ได้ประชุมหารือถึงผลดีผลเสียใน
ประเด็นดังกล่าว อย่างรอบคอบ โดยได้ข้อสรุป
และก�ำหนดเป็นนโยบายให้โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ระยะที่ 1 จ�ำนวน 9 สัญญา จะต้อง
ดําเนินการสร้างเป็นชานชาลาความสูง 1.10
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เมตรจากระดับสันราง
รวมถึ ง ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชานชาลาให้มีความสูงสอดคล้อง
ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาและ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสาร
ตลอดจนเป็นการสร้างความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
งาน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจรับงาน
ล่าช้า รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในภายหลัง(ทีม่ า:
https://qrgo.page.link/vjyAH)
10

การเป็นเสาหลักของสะพาน โดยมูลค่าในการ
ก่อสร้างทั้งหมด 3,930 ล้านบาท แบ่งเป็นของ
ไทย 2,630 ล้านบาท ส่วน สปป.ลาว จ�ำนวน
1,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินจากส�ำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (เนด้า) คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จปี 2565
(ที่มา: https://qrgo.page.link/H2GAT)
12 6 มิ.ย. 2562 เปิดร่างสัญญาร่วมทุน 50
ปีไฮสปีด ซี.พี. รายงานข่าวเปิดเผยว่า
ผลการคัดเลือก การเจรจาและร่างสัญญาร่วม
ทุ น ของโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3
สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ระยะ
ทาง 220 กม. มูลค่า 224,544 ล้านบาท ที่คณะ
รั ฐ มนตรี (ครม.) อนุ มั ติ ใ ห้ ก ารรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ลงนามกับกลุม่ กิจการร่วม
ค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ

2 มิ.ย. 2562 ซอย 10 สัญญาทางคู่
‘เด่นชัย-เชียงของ’ ‘บ้านไผ่-นครพนม’
1.5 แสนล. แหล่งข่าวระดับสูงของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ
คณะกรรมการก�ำกับนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐ (ซูเปอร์บอร์ด) แบ่งสัญญาโครงการรถไฟทาง
คู่ 2 เส้นทางที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ
โครงการรถไฟทางคู่ 2 โครงการ มูลค่ากว่า 1.5
แสนล้านบาท ประกอบด้วย เส้นทางเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ และ บ้านไผ่-มุกดาหารนครพนม คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 10 สัญญา       
ทั้งงานโยธา งานอุโมงค์ และงานระบบอาณัติสัญญาณ โดยอาจแบ่งสัญญาละประมาณ 1
หมื่นล้านบาท (ที่มา: https://qrgo.page.
link/Cj4dA)
11 4 มิ.ย. 2562 ไฟเขียว! สะพานไทย-ลาว
แห่งที5่ บึงกาฬ-บอลิคำ� ไซ มูลค่า 3,930
ล้านบาท นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะทีม
โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง 10
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม
ครม. อนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ - บอลิค�ำไซ
สปป.ลาว ระยะทางรวมทั้งโครงการ 16.34
กิโลเมตร โดยตัวสะพานยาว 1,350 เมตร มี
“แคน” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของอีสาน
9
ของไทยและสปป.ลาว มาเป็นแรงบันดาลใจใน

75

พันธมิตร ประกอบด้วย บจ.เจริญโภคภัณฑ์      
โฮลดิ้ ง บมจ.ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ า กรุ ง เทพ
(BEM) บมจ.ช.การช่าง บจ.ไชน่า เรลเวย์ คอน
สตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.อิตาเลียนไทย
ดี เวล๊ อ ปเมนต์ ผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอการลงทุ น และ      
ผลตอบแทนที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาตามที่ ค ณะ
กรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค        
ตะวันออก (อีอีซี) มีมติอนุมัติ
โดย ซี.พี. ให้รัฐร่วมลงทุน 10 ปี ตั้งแต่ปีที่
6-15 ปีละ 14,965 ล้านบาท รวม 149,650  
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น 117,227       
ล้านบาท ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่ ครม.ก�ำหนด
ไว้ 152,457 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
119,425 ล้ า นบาท และ ซี . พี . ยั ง เสนอผล
ประโยชน์ให้รัฐ 30 ล้านบาทต่อปี รวม 10 ปี
เป็นจ�ำนวนเงิน 300 ล้านบาท นอกจากค่าเช่า
ทีด่ นิ มักกะสันและศรีราชา กว่า 5 หมืน่ ล้านบาท
และค่าใช้สิทธิเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 10,671
ล้านบาท (ที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-334930)
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มอเตอร์เวย์ และโครงข่ายถนน

การก่อสร้างรถไฟฟ้า

1 12 พ.ค. 2562 คมนาคมทุ่มแสนล้าน
เปิดประตูเศรษฐกิจสู่ภาคใต้ แหล่งข่าว
ระดับสูงของกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า
กรมทางหลวงเร่ ง เปิ ด ประมูลหาเอกชนร่ว ม
ลงทุนโครงการทางยกระดับบนถนนหมายเลข
35 (ธนบุร-ี ปากท่อ ) ช่วงที่ 2 (เอกชัย-บ้านแพ้ว)
ระยะทาง 15 กม. รูปแบบมอเตอร์เวย์วงเงิน
ลงทุนกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท หลังจากที่เปิด
ประมูลไปแล้วในช่วงแรกจ�ำนวน 3 ตอนระยะ
ทาง 11 กม. วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
โดยตอน 1 ระยะทาง 4.2 กม.บริษัท บุรีรัมย์
พนาสิทธิ จ�ำกัด ได้รบั งาน ตอน 2 ระยะทาง 4.1
กม. บริษทั วิจติ รภัณฑ์กอ่ สร้าง จ�ำกัด ได้รบั งาน
และตอน 3 ระยะทาง 2.3 กม. บริษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับงาน
(https://qrgo.page.link/RrMpy)

2 21 พ.ค. 2562 ดุเดือด! เปิดราคาประมูล
‘ด่วนพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวน’
รับเหมาจีนซิว 3 สัญญา ‘ช.การช่าง’ คว้างาน
สะพานคู่ขนาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กทพ.) เปิดซองราคาประมูลก่อสร้างโครงการ
ทางด่วนสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวน
รอบนอกด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม. ใน
ส่วนของงานโยธา จ�ำนวน 4 สัญญา วงเงินรวม
29,154.230 ล้านบาท (ทีม่ า: https://qrgo.
page.link/rFPCj)
3 4 มิ . ย. 2562 เสร็ จ เกื อ บ 100%
มอเตอร์เวย์ ”พัทยา-มาบตาพุด” เปิดใช้
ก.ค. ปีหน้า นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดี
กรมทางหลวง เปิดเผยว่า มอเตอร์เวย์ส าย
พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. วงเงิน
ก่อสร้าง 14, 200 ล้านบาท ปัจจุบนั งานก่อสร้าง
แบ่งเป็น 13 ตอน มีความคืบหน้าเสร็จเกือบ
100% ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้างงานระบบเก็บ
เงินค่าผ่านทาง คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้
ในเดือน ก.ค.2563 เมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็น
เส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่าง
สมบูรณ์ (ที่มา: https://qrgo.page.link/
Noay4)
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1 10 มิ.ย. 2562 ผุดฟีดเดอร์ต่อยอด
รถไฟฟ้า บูมศูนย์ราชการ-รัฐสภาใหม่
นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
กล่าวว่า เมือ่ วันที่ 28 พ.ค. 2562 คณะกรรมการ
พิ จ ารณาการเชื่ อ มต่ อ ระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง
มวลชนกับขนส่งสาธารณะ มีมติให้เชื่อมต่อ
ระบบรถ ราง เรือ กับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่) ที่สถานีสะพานพระ
นั่งเกล้า โดยมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรมเจ้าท่า ร่วม
ด�ำเนินการเชื่อมสถานีรถไฟฟ้ากับท่าเรือดัง
กล่าว โดยให้รถโดยสาร ขสมก.เชื่อมกับท่าเรือ
และทุกสถานีรถไฟฟ้า เช่น สถานีบางโพ (สาย
สี น�้ ำ เงิ น ส่ ว นต่ อ ขยายเตาปู น -ท่ า พระ) จะ
ปรับปรุง พร้อมสร้างท่าเรือใหม่(ที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-336622)
1
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โครงการก่อสร้างสนามบิน

เรื่องอื่นๆ
1 2 พ.ค. 2562 “ศิริราช” ทุ่ม 2 พันล้าน
ผุดตึกผู้ป่วยนอกสูง 15 ชั้นบนสถานี
รถไฟฟ้าสีแดง-สีส้ม สร้าง 3 ปีเสร็จ นายอาคม
เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคม พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วม
กันลงนามบันทึกความเข้าใจความเข้าใจ (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือเพือ่ ด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
สถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล
โดยการลงนามครัง้ นีเ้ ป็นการลงนามร่วมกัน
3 ฝ่าย ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
(รฟม.) และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เพือ่ ร่วมกันออกแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าและ
อาคารรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกั น แบ่ ง เป็ น ฝั ่ ง ของ
กระทรวงคมนาคม มี 2 โครงการทีจ่ ะต้องมาร่วม
กันออกแบบ คือ โครงการรถไฟชานเมืองสายสี
แดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ระยะทาง 5.7
กม. เงินลงทุน 6,645 ล้านบาท และสายสีส้ม
ตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – บางขุนนนท์ ซึ่ง
ทัง้ สองเส้นทางจะมีสถานีรว่ มกันอยูท่ บี่ ริเวณโรง
พยาบาลศิรริ าช (ทีม่ า: https://qrgo.page.
link/eC4hU)

1

2 22 พ.ค. 2562 พระปกเกล้าสกายปาร์ค
ฟืน้ ซาก “รถไฟฟ้าลาวาลิน” สูแ่ ลนด์มาร์
กใหม่ ไม่เกินเดือน มี.ค. 2563 คนฝั่งธนบุรีจะมี
“ปอดแห่งใหม่” พร้อมทางเดินเชือ่ ม 2 ฝัง่ แม่นำ�้
เจ้าพระยา หลัง “กทม.-กรุงเทพมหานคร” ผุด
โครงการ “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค”
โครงการหนึง่ ในแผนแม่บทการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูยา่ น
กะดีจีน-คลองสาน ซึ่งผลักดันกันมาหลายปี จน
มีการเบิกฤกษ์จัดพิธีบวงสรวงโครงการไปแล้ว
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยโปรเจ็กต์นี้ใช้งบ
ประมาณก่อสร้าง 122 ล้านบาท มีบริษัท เอสจี
อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ
ก่อสร้าง มีระยะเวลาด�ำเนินการ 360 วัน สัญญา
เริ่มรันเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 - วันที่ 23 มี.ค.
2563 (ที่มา: https://qrgo.page.link/
Qu9QU)

1 14 พ.ค. 2562 ทอท. สรุป TOR รันเวย์
3 ชงบอร์ด คาดเปิดประมูล มิ.ย. นาย
เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
เปิดเผยถึงความคืบหน้าเสนอโครงการก่อสร้าง
ทางวิ่ ง เส้ น ที่ 3 (รั น เวย์ 3) ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ วงเงินลงทุนรวม 21,795.941 ล้าน
บาท ว่า ขณะนี้ ทอท. ได้ด�ำเนินการออกแบบ
รายละเอียดและจัดท�ำร่าง TOR เสร็จแล้ว คาด
ว่ า จะสรุ ป รายละเอี ย ดและคาดว่ า ในเดื อ น
มิ.ย.จะน�ำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.
พิจารณาอนุมัติ และจะเปิดประกวดราคาด้วย
วิธที างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ภายในเดือน
มิ.ย. คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในปี 2562 ใช้
เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี (https://qrgo.
page.link/XTPLT)
1

2
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พฤกษาเปิดตัวคอนโด “CHAPTER”
นำ�ร่อง 3 โครงการ 3 ทำ�เลทอง

พฤกษาเดิ น หน้ า ลุ ย ตลาดพรี เ มี ย มเปิ ด ตั ว
คอนโดมิเนียมระดับ High - end แบรนด์      
น้ อ งใหม่ “CHAPTER” ของกลุ ่ ม พฤกษา
พรีเมียม น�ำร่องปีนี้ 3 โครงการ บน 3 Prime 
Location  ได้แก่ แชปเตอร์ ทองหล่อ 25,      
แชปเตอร์ จุฬาฯ - สามย่าน และแชปเตอร์
เจริญนคร - ริเวอร์ไซด์ รวมมูลค่ากว่า 8,000
ล้านบาท เพือ่ มุง่ เป้าสูผ่ นู้ ำ� ตลาดพรีเมียมให้ครบ
ครอบทุกเซ็กซ์เม้นท์ ชูคอนเซ็ปต์ “Curated
Living Experience” ที่พร้อมจะมาสร้าง
ประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เป็น
City Lover  และเป็น Lifestyle  Seeker 
รวมทั้งมีความเป็น Modern Investor การ
บริการที่เหนือระดับ และคอมมูนิตี้สุดชิคตาม
ไลฟ์สไตล์คนเมืองในราคาที่เอื้อมถึงง่าย

คุ ณ ประเสริ ฐ แต่ ดุ ล ยสาธิ ต ประธาน                 
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท
- พรีเมียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในระดับราคากลาง - บนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามี
การเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในระดับราคา 5 - 10 ล้านบาท เป็นกลุ่มตลาด
ที่ ใ หญ่ แ ละยั ง คงมี ค วามต้ อ งการสู ง ในปี นี้
บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวแบรนด์พรีเมียมน้องใหม่
ชื่อว่า “CHAPTER” เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่ม
ลูกค้าระดับราคา 5 - 10 ล้านบาท ให้ครอบคลุม
ในทุกเซ็กซ์เม้นท์ พร้อมมุ่งเป้าสู่ความเป็นผู้น�ำ
ด้านตลาดพรีเมียม โดยลุยเปิดคอนโดมิเนียม 3
โครงการใหม่ บน 3 ท�ำเลศัยภาพ ได้แก่ แชป
เตอร์ ทองหล่อ 25, แชปเตอร์ จุฬาฯ - สามย่าน
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และแชปเตอร์ เจริญนคร - ริเวอร์ไซด์ รวมมูลค่า
โครงการกว่า 8,000 ล้านบาท เจาะกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ต้องการใช้ชีวิตอยู่บน
ท�ำเลใจกลางเมืองในราคาที่เอื้อมถึงง่าย ๆ
คุณอรนุช อิตโิ กศิน กรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่
ธุรกิจพรีเมียมแนวสูง บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ แบรนด์ CHAPTER
เป็น Lifestyle  Condominium  ระดับ                  
high - end เป็นแบรนด์นอ้ งใหม่ของกลุม่ ธุรกิจ
พฤกษาพรี เ มี ย ม ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งแบรนด์       
Chapter one และ The Reserve มีความ
เป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน และแตกต่างจากแบรนด์
อื่น ๆ ที่พฤกษาใส่ใจสร้างสรรค์มาเพื่อมอบ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้แก่กลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่เป็น City Lover  และยังเป็น
Lifestyle Participator ที่รักการเข้าสังคม
แบรนด์ CHAPTER ตั้งอยู่ในท�ำเลที่เป็น Real 
CBD  ที่อาจจะไม่ใช่ถนนเส้นหลัก แต่ยังคงเป็น
ส่วนหนึ่งของในย่านนั้น ซึ่งเป็นเส้นถนนหรือ
เส้นทางลัดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจุดส�ำคัญ
ต่ า งๆ ได้ Concept  ของแบรนด์ คื อ                   
“Curated Living Experience” การสร้าง
ประสบการณ์ที่แตกต่าง ทั้งด้าน Lifestyle 
และการออกแบบดีไซน์โครงการที่มีความโดด
เด่นไม่เหมือนใคร เพราะเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย
เป็น Lifestyle Seeker โดย แต่ละโครงการ
ภายใต้แบรนด์ CHAPTER จะมีคาแรคเตอร์      
แตกต่างกันไปตามบริบทของท�ำเลทีต่ งั้ และกลุม่
เป้าหมายเป็นหลัก ตามไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของ
คนเมืองในราคาทีเ่ อือ้ มถึงง่าย โดยในปีนบี้ ริษทั ฯ
เตรียมเปิดโครงการ “CHAPTER” บน 3 ท�ำเล
ฮอต ได้แก่
แชปเตอร์ ทองหล่อ 25 เป็นอาคารสูง 8 ชั้น
จ�ำนวน 2 อาคาร รวม 288 ยูนิต มูลค่า 1,828
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ล้านบาท ออกแบบภายใต้แนวคิดทีม่ เี อกลักษณ์
โดดเด่นโดยใช้สีสันแนวพาสเทลตัดกับโลหะ
ทองแดงเป็น Modern Luxury Comfort 
และ landscape ทีส่ วยแปลกตาโดยน�ำต้นไม้
อวบน�ำ้ มาเป็น Symbolic ให้แก่โครงการ ส่วน
แชปเตอร์ จุ ฬ าฯ - สามย่ า น เป็ น
คอนโดมิเนียมสูง 31 ชั้น ที่เป็น Freehold
ใจกลาง CBD สามย่าน - สีลม ที่ให้ความเป็น

ส่วนตัวสูงสุดด้วยจ�ำนวนยูนิตเพียง 181 ยูนิต
มูลค่า 1,351 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด Modern 
Eccentric  ที่ออกแบบฟังก์ชั่นการพักอาศัย
พร้อมส่วนกลางเปิดตลอด 24 ชม. ตอบรับ      
ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนยุคใหม่
แชปเตอร์ เจริ ญ นคร – ริ เ วอร์ ไ ซด์
คอนโดมิเนียมติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยาใจกลาง
เมือง (เจริญนคร - สาทร - ICONSIAM) สูง 43
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จ�ำนวน 1 อาคาร สูง 45 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร
และส่วนกลาง 1 อาคาร รวม 669 ยูนิต มูลค่า
4,728 ล้ า นบาท ออกแบบภายใต้ แ นวคิ ด        
Urban Riverside Condominium เป็นการ
สร้ า งประสบการณ์ ก ารอยู ่ อ าศั ย ที่ เ ป็ น บ้ า น       
ริมแม่น�้ำของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยการ       
จั ด วางรู ป แบบการพั ก อาศั ย ให้ ใ กล้ ชิ ด และ      
เปิดมุมมองรับวิวแม่น�้ำทุกห้อง

DCON ขยายธุรกิจ
ก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ Precast

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ DCON
ผู้ผลิตแผ่นพื้นส�ำเร็จรูปและเสาเข็มบ้านพักอาศัยที่มี
ก�ำลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย กว่า 3 แสนตาราง
เมตรต่อเดือน อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุ
ก่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต อั น ได้ แ ก่ เสาเข็ ม
คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง คอนกรีต
มวลเบา (CLC) ตลอดจนผลิตชิ้นส่วนส�ำเร็จรูปต่าง ๆ
ของอาคาร เช่น คาน เสา ผนัง รั้ว เป็นต้น
คุณวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษทั
ดีคอนโปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ DCON กล่าวว่า
ปี 2561 DCON มียอดขายจากวัสดุก่อสร้าง 968       
ล้านบาท คาดว่าปี 2562 จะมีรายได้จากวัสดุกอ่ สร้าง

ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีสินค้าใหม่มาช่วย
เสริม อันได้แก่ แผ่นพืน้  Hollow Core ทีใ่ ช้ในงาน
ช่วงพาดยาวเกิน 4.50 เมตร และปีนี้เป็นการก้าว     
เข้าสู่ปีที่ 23 นี้ของ DCON บริษัทจึงได้จดทะเบียน     
ในการจัดตั้งบริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จ�ำกัด และเริ่ม
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ Precast ทีล่ ำ� ลูกกา
คลอง 12 โดยจะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตที่
ทั น สมั ย ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รกึ่ ง อั ต โนมั ติ รุ ่ น ล่ า สุ ด จาก
ประเทศเยอรมนี ที่ ไ ด้ น� ำ มาใช้ ง านเพื่ อ ให้ มี ค วาม
แม่นย�ำในการตรวจสอบขนาดมิติต่าง ๆ โดยจะเริ่ม
ผลิตออกจ�ำหน่าย รับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 4  
ปี 2562 เป็นต้นไป

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ พื้น
ส�ำเร็จรูป ส่วนเสาเข็มคอนกรีต DCON ได้เลือกผลิต
เฉพาะเสาเข็มบ้านพักอาศัยเท่านัน้ อีกทัง้ ยังมีอฐิ มวล
เบาดีคอน CLC สีเทา เป็นอิฐมวลเบาสีเทาระบบ CLC
(Cellular  LightweightConcrete) และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี คื อ                
รั้วคาวบอยดีคอน เป็นรั้วคอนกรีตอัดแรงส�ำเร็จรูป
แบบโปร่ง ประกอบด้วย แผ่นรั้ว เสารั้ว ที่แข็งแรงแต่
เน้นรูปแบบโปร่งสร้างภูมิทัศน์ หรือติดตั้งส�ำหรับ      
แบ่งเขต เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแรง แต่
ปลอดโปร่ง หรือเพื่อแบ่งกั้นอาณาเขตพื้นที่
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คุณอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท ออริจิ้น พร็อพ
เพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า   
ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี 2562 บริ ษั ท จะส่ ง
คอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ภายใต้ชอื่ “ดิ ออริจนิ้ ”
(The Origin) กระจายบุกไปยังท�ำเลต่าง ๆ ทั่ว
กรุงเทพฯ ถึง 6 โครงการ 6 ท�ำเล ได้แก่ สุขุมวิท
รั ช ดา ลาดพร้ า ว รามอิ น ทรา รามค� ำ แหง
พหลโยธิน เน้นเจาะตลาดกลุม่ วัยรุน่ ทีเ่ พิง่ เริม่ ต้น
ท�ำงาน (First Jobber) อายุประมาณ 23-28
ปี และกลุม่ ทีก่ ำ� ลังต้องการซือ้ คอนโดมิเนียมเป็น
ทรัพย์สินอย่างแรก (First Condo Buyer)
“เรามุง่ เน้นพัฒนาแบรนด์นอ้ งใหม่นี้ ให้เป็น
Smart Product และมี Service Excellence
ที่สามารถตอบโจทย์และแก้ Pain Point ของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ภายในห้อง มี
พื้ น ที่ ส ่ ว นกลางที่ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ     
ทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต ในราคาที่เข้าถึงได้
โดยเราจะเปิดตัวแคมเปญสะท้อนทั้งความเป็น
ตัวตนของแบรนด์และฟังก์ชนั่ ทีต่ อบโจทย์คนยุค
ปัจจุบันในช่วง กลางเดือน ก.ค.นี้ เราอยากให้     
ผู้บริโภคที่ก�ำลังมีความสนใจทั้ง 6 ท�ำเล หยุด
และรอจับตาดูคอนโดของเราที่ก�ำลังจะเปิดตัว
ให้ดี”

“ออริจิ้น” เตรียมส่งแบรนด์คอนโดน้องใหม่
“ดิ ออริจิ้น” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
คุณอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะเปิดตัว
โครงการภายใต้แบรนด์ดิ ออริจนิ้ น�ำร่องก่อน 1
โครงการ ได้แก่ โครงการ ดิ ออริจิ้น ราม 209
อินเตอร์เชนจ์ (The Origin Ram 209 Interchange) มูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้าน
บาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดใน
ย่านมีนบุรี ด้วยความสูง 109 เมตร ท�ำให้เห็น
วิวได้รอบทิศทาง ราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท
“ย่านรามค�ำแหง-มีนบุรี เป็นย่านที่มีความ
ต้องการอยู่อาศัยจริง และถือเป็นท�ำเลแห่ง
อนาคต เพราะก�ำลังจะมีรถไฟฟ้าถึง 2 สายเชือ่ ม
เข้าไปสู่แหล่งงานส�ำคัญอย่างอโศก-พระราม 9
และดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ มีร้านอาหาร มีแหล่ง
ช้อปปิ้ง มีโรงพยาบาล อ�ำนวยความสะดวก
มากมาย ขณะที่ มี โ ครงการคอนโดมิ เ นี ย ม        
เปิดใหม่สะสมยังไม่มากนัก จึงเป็นสาเหตุให้เรา
เลือกน�ำร่องแบรนด์ใหม่ด้วยท�ำเลนี้”
ส� ำ หรั บ โครงการดิ ออริ จิ้ น ราม 209           
อินเตอร์เชนจ์ ตั้งอยู่บนถนนรามค�ำแหง ติด
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สถานีอินเตอร์เชนจ์มีนบุรีเชื่อมรถไฟฟ้า 2 สาย
ได้แก่ สายสีส้มตะวันออกและสายสีชมพู บน
พื้นที่ขนาดประมาณ 4 ไร่ 87 ตร.วา ประกอบด้วย
อาคารสูง 31 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร และอาคาร
จอดรถ 8 ชั้นอีก 1 อาคาร ภายในโครงการ
ประกอบด้วยพืน้ ทีส่ เี ขียวถึง 3,000 ตร.ม. พร้อม
ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจ�ำนวนมากที่สุดใน
ย่านและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ถึง
17 อย่าง อาทิ จ๊อกกิง้ แทร็ก, Street Basketball, Sky garden, Sky Lounge, ฟิตเนส,
สระว่ายน�ำ้ , Theatre Room, Game Room,
Private  Party Room, Co-working
Space
ขณะที่ห้องพักอาศัย ประกอบด้วยห้องพัก
ขนาดตั้งแต่ 22-34 ตร.ม. ตกแต่งแบบ Fullyfitted พร้อมระบบ Home Automation 
อ� ำ นวยความสะดวกในชี วิ ต ได้ จ ากปลายนิ้ ว      
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4/2562 และ
แล้วเสร็จในไตรมาส 4/2564
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มานะ พัฒนาการ เผยโฉมบ้านเดี่ยวโครงการใหม่
บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง3 ชูจุดขายมาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัย
คุณปสันน สวัสดิ์บุรี ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ำกัด บริษัท
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ เปิดเผยว่า     
ล่าสุดบริษทั ฯ ได้ขยายการพัฒนาโครงการบ้าน
เดีย่ วคุณภาพขึน้ ใหม่อกี หนึง่ โครงการ ภายใต้ชอื่
บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3 (Baranee 
Residence Rangsit-Klong 3) โดยจับกลุม่
ครอบครั ว ที่ ต ้ อ งการอยู ่ อ าศั ย ในโครงการที่
พร้อมจะมอบการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพพร้อม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ชีวิตประจ�ำวัน
ของยุค 4.0 ได้อย่างลงตัว
บริษัทฯ จึงได้น�ำความต้องการดังกล่าวมา
พัฒนาเป็นโครงการแห่งนี้ พร้อมสร้างความ
แตกต่างให้เหนือกว่า เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
ง่ายยิ่งขึ้น เพราะบารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต
คลอง3 ได้สร้างมาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัย
ในย่านดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และจาก
เสียงตอบรับที่ดีของลูกค้าตั้งแต่เริ่มเปิดขาย
โครงการ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถปิดการขาย
โครงการได้ ภ ายในปี 2563 ซึ่ ง ค� ำ นวนจาก
จ� ำ นวนยอดขายในปั จ จุ บั น พร้ อ มการเพิ่ ม
นวัตกรรมใหม่ๆ ในตัวโครงการอยู่ตลอดเวลา
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ ให้
ลูกค้าที่ซื้อโครงการมีความสะดวกสบายในการ
ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
“ปัจจุบันย่านรังสิตกลายเป็นท�ำเลทองที่
คนในวงการอสังหาฯ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่าง
ก็ ทุ ่ ม งบพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่ กั น อย่ า ง
คั บ คั่ ง จากความพร้ อ มทั้ ง ด้ า นสถานศึ ก ษา
(มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ) โรงพยาบาล
ศู น ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ ตลอดจนด้ า นการ
คมนาคม โดยได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาตาม
แนวถนนพหลโยธิน ซึง่ แหล่งความเจริญของโซนนี้
จะอยูท่ ชี่ ว่ งต้นคลองรังสิต ตัง้ แต่บริเวณคลอง 1
ไปจนถึงช่วงคลอง 4 ถือเป็นปัจจัยที่มีความ

ส�ำคัญส�ำหรับกลุม่ ผูบ้ ริโภครุน่
ใหม่ แ ละกลุ ่ ม ที่ เ ริ่ ม สร้ า ง
ครอบครั ว นอกจากนี้ ยั ง มี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
เข้ม ธรรมศาสตร์-มหาชัย และ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ล�ำลูกกาสมุทรปราการ ที่ก�ำลังอยู่ใน
ช่วงด�ำเนินการสร้าง จะเข้ามา
ช่วยเติมเต็มในเรื่องของการ
เดินทางให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในย่านรังสิต”
คุณปสันน สวัสดิบ์ รุ ี กล่าวเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ภาพรวมการแข่งขันในย่านดังกล่าวว่า “บริษทั ฯ
ได้เริ่มพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวตั้งแต่ปี 2547
ซึ่งถือเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร
เจ้าแรก ๆ ในย่านดังกล่าว ท�ำให้เราเข้าใจความ
เปลี่ ย นแปลงของย่ า นรั ง สิ ต ได้ อ ย่ า งดี โดย
ปัจจุบันย่านนี้มีความเจริญกว่าแต่ก่อนมาก ทั้ง
ทางด่วนวงแหวน ทางยกระดับโทลล์เวย์ รวมไป
ถึงห้างสรรพสินค้าชือ่ ดัง และสถานศึกษาชัน้ น�ำ
ของประเทศไทย ท�ำให้ท�ำเลย่านรังสิตเป็นที่
ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
จ�ำนวนมากเดินหน้าพัฒนาโครงการป้อมสูต่ ลาด
กันอย่างคับคั่ง มีทั้งผู้พัฒนาเดิมในพื้นที่ ตลอดจน      
ผู้พัฒนารายใหญ่ ๆ มากมายในปัจจุบัน โดย     
รูปแบบการพักอาศัยในย่านคลองรังสิตนี้ ยังคง
เป็นที่พักอาศัยแนวราบที่ได้รับความนิยมอยู่
โดยมีทงั้ รูปแบบทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์ ตลอดจน
บ้ า นเดี่ ย ว ส่ ว นคอนโดมิ เ นี ย มมี ผู ้ พั ฒ นา           
ค่อนข้างน้อย ซึ่งคาดว่ายังไม่ตอบโจทย์ลูกค้า
ย่ า นรั ง สิ ต ในปั จ จุ บั น เหตุ จ ากระบบขนส่ ง
มวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ยังไม่ได้เริม่ ก่อสร้าง
อีกทั้งย่านรังสิตยังไม่ใช่โซนที่มีกลุ่มบริษัทหรือ
ออฟฟิศมากเพียงพอ จากประสบการณ์การขาย
และการดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของเรา
ท�ำให้เรายังมีความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่ง

การตลาดในย่านรังสิตได้ตามเป้ามาโดยตลอด”
ทั้งนี้ โครงการบารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต
คลอง 3 (Baranee Residence RangsitKlong 3) เป็นโครงการบ้านเดี่ยวรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นที่สะท้อนความ
พิถีพิถัน ในการออกแบบและการใช้ชีวิต ใน
บริเวณที่ดีที่สุดของ รังสิต-คลอง 3 โครงการ   
ตั้ ง อยู ่ ที่ ถ นนเลี ย บคลองสาม ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี บนเนื้อที่ 35 ไร่ รวม
140 ยูนิต มูลค่าโครงการ 850 ล้านบาท มีแบบ
บ้านให้เลือกรวม 3 แบบ ประกอบด้วย แบบ
Earl grey, แบบ Ceylon และแบบ Darjeeling
ในราคาเริม่ ต้นที่ 5.9 ล้านบาท โดยบ้านทุกแบบ
ถูกออกแบบให้มหี อ้ งนอนชัน้ ล่าง เหมาะส�ำหรับ
ครอบครัวทีม่ ผี สู้ งู อายุหรือสามารถปรับเป็นห้อง
ท�ำงานได้ ซึ่งถือเป็นความโดดเด่นที่เหนือกว่าที่
โครงการตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยทางเข้า
โครงการตกแต่ ง ด้ ว ยหิ น อ่ อ นน� ำ เข้ า และ
สถาปัตยกรรมทีด่ งู ดงาม บ่งบอกถึงรสนิยมของ
ผู้พักอาศัย พร้อมระบบ Security gate เพื่อ
ความเป็นส่วนตัว ปลอดภัยด้วยระบบ Home 
security & Digital door lock ที่ติดตั้ง
มาให้ทุกหลัง บรรยากาศ ร่มรื่น ด้วยต้นไม้ใหญ่
ตลอดทั้งโครงการ
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นายณ์ เอสเตท เปิดตัว “คราม สุขุมวิท 26”

คอนโดฯ หรูระดับไฮเอนด์ เจาะทำ�เลเด่นย่านสุขุมวิท

‘นายณ์ เอสเตท’ บูทคี ดีเวลลอปเปอร์ ผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ระดับ ลักชัวรี่ชั้นน�ำ ที่โดดเด่น
ในด้านการน�ำเสนอความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยคอนเซปต์และดีไซน์ที่กล้าคิด และกล้าฉีก
กรอบเดิ ม ๆ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด บริ ษั ท ฯ
‘Breaking New Ground’ ล่าสุดได้เปิดตัว
โครงการ “คราม สุ ขุ ม วิ ท 26” (KRAAM
Sukhumvit 26) คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่

ใจกลางสุขุมวิท ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้
เยี่ยมชมครั้งแรกภายใต้คอนเซ็ปต์ “Luxury
Home-Like  Condominium” ให้ทุกความ
รู้สึกในการอยู่อาศัยราวกับอยู่ “บ้าน” อย่าง
แท้จริง โดยอนุรกั ษ์ ‘ต้นหางนกยูง’ อายุนบั 100
ปี และพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ไร่ ด้วยราคาเริ่มต้น
16.9 ล้านบาท
คุณสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอ�ำนวย
การ บริษัท นายณ์ เอสเตท จ�ำกัด เผยว่า
“โครงการแนวสูงโครงการแรกของนายณ์ เอส
เตท ซึง่ ‘คราม’ เป็นค�ำภาษาไทยทีม่ คี วามหมาย
ว่า ‘บ้าน’ มาพร้อมแนวคิด ‘Luxury HomeLike Condominium’ เพื่อตอกย�้ำผู้อยู่อาศัย
ให้รู้สึกราวกับอยู่บ้าน เราเชื่อว่าทุกคนอยากมี
บ้านในฝัน แต่ดว้ ยไลฟ์สไตล์ปจั จุบนั การด�ำเนิน
ชีวติ หรือปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ท�ำให้การเลือกอยู่
คอนโดฯ ใจกลางเมือง สามารถตอบโจทย์ได้
มากกว่า ค�ำว่า ‘บ้าน’ จึงเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ
ให้ นายณ์ เอสเตท ได้คิดและพัฒนานวัตกรรม
การออกแบบใหม่ ๆ ใส่ใจในทุกรายละเอียด

ค�ำนึงถึงทุกการใช้งาน เพื่อให้ “คราม สุขุมวิท
26” เป็นนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยที่สะท้อน
ความรู้สึกของการอยู่บ้านอย่างแท้จริง พร้อม
ส่งมอบความสุขอย่างยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่ง
นับเป็นหัวใจหลักทีเ่ ราให้ความส�ำคัญเป็นอันดับ
แรก”
คราม สุขุมวิท 26 (KRAAM Sukhumvit 
26) เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรซ์ (High Rise)        
ระดับลักชัวรี่ ของ นายณ์ เอสเตท ภายใต้
แนวคิด ‘Luxury Home-Like Condominium’
ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาคอนโดฯ ในเมือง แต่ให้
ความรูส้ กึ เสมือนอยูบ่ า้ น โดยเน้นกลุม่ เป้าหมาย
ระดับอายุตงั้ แต่ 35 ปีขนึ้ ไป อาทิ เจ้าของกิจการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง กลุม่ ผูม้ คี รอบครัว และกลุม่ ที่
ซื้อเพื่อการลงทุน โดยราคาเฉลี่ยทั้งโครงการ
295,000 บาทต่อตารางเมตร ประกอบด้วย 1
อาคาร 29 ชั้น 128 ยูนิต จ�ำนวนยูนิตต่อชั้น
เพียง 6-8 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 3,500 ล้าน
บาท บนพื้นที่โครงการเกือบ 2 ไร่ โดยโครงการ
สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2562

“อะคาร่า” ประกาศผลผู้ชนะเลิศ
ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่
THE PHENOMENON 2
“เราไม่ได้สร้างบ้าน เราสร้าง
สิ่งมหัศจรรย์สำ�หรับคนรุ่นใหม่”
ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับแคมเปญ Luxury House 
Design Contest : THE PHENOMENON 2 “เราไม่ได้สร้าง
บ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่” ในคอนเซ็ปต์                    
“ URBAN | NATURE | LUXURY ” นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
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นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่ได้ร่วมโชว์ไอเดียสร้างสรรค์แข่งขันประกวด
ออกแบบบ้าน ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย
อะคาร่า (ACARA) รับสร้างบ้านโมเดิร์น ลักชัวรี่ ภายใต้ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์
เฮ้าส์ จ�ำกัด

contractors’ news

รู ป แบบภายนอก คราม สุ ขุ ม วิ ท 26
ออกแบบในสไตล์ Luxury Timeless         
Design  โดดเด่นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อการพักอาศัยอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นเรื่อง Green  Living
ไม่ว่าจะเป็น หน้าต่างขนาดใหญ่สูงจากพื้นจรด
เพดาน (Full Height Window) เพื่อให้
สามารถเปิ ด รั บ แสงธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
กระจกหน้าต่างสามชั้น (Triple Glazed
Window) เพื่อดูดซับเสียงและกันความร้อน
แผงบังแดดแนวตั้ง (Vertical Facade Fin)
เพื่ อ ลดความร้ อ นจากแสงแดด ผนั ง ห้ อ งที่
ออกแบบให้ ไ ม่ ติ ด กั น ในแต่ ล ะยู นิ ต (No      
Common Wall) เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว
ท�ำให้เกิดพื้นที่อเนกประสงค์ภายนอก (Yard
Area) และช่วยถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี

คุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
เผยว่า “ส�ำหรับโจทย์ในปีนี้ เราเน้นความเป็น
อะคาร่า คือ Luxury House  บ้านที่สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ของคนรุน่ ใหม่ โดยแบ่งเป็น
2 แบบให้เลือกออกแบบคือ Urban Luxury
– บ้านส�ำหรับคนรุ่นใหม่ในเมือง และ Nature 
Luxury – บ้ า นตากอากาศชิ ด ธรรมชาติ
ชานเมือง ซึ่งผลงานของทั้ง 11 ทีม ที่เข้ารอบ
ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยไอเดี ย ที่ ส ร้ า งสรรค์      

การตกแต่งภายใน ใช้วสั ดุคณ
ุ ภาพด้วยเกรด
ระดับพรีเมีย่ มสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์และ
การใช้งานของผู้พักอาศัยได้อย่างดีเยี่ยม อาทิ
ชุดเครื่องครัว Gaggenau พร้อมเติมเต็มด้วย
ฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ม าพร้ อ มประโยชน์ ใช้ ส อยอย่ า ง             
เต็มที่ ตามแนวคิด “Luxury Home-Like             
Condominium” ทุกยูนติ จึงมาพร้อมห้องและ
พืน้ ทีเ่ ก็บของขนาดใหญ่ ทัง้ ยังมีการจัดสรรพืน้ ที่
จอดรถในสัดส่วนกว่า 140 % ของจ�ำนวนยูนิต
และตอกย�้ำความเป็นคอนโดฯ ที่ให้ความรู้สึก
เหมือนอยูบ่ า้ นด้วยตูเ้ ก็บของส่วนตัวในพืน้ ทีจ่ อด
รถ นอกจากนี้ ยังเติมเต็มด้วย สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกครบครันเหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็น Sky
Infinity Edge  Swimming Pool, Kid’s 
Pool, ห้องออกก�ำลังกายพร้อมอุปกรณ์ระดับ
เวิลด์คลาส, ห้องสตีม และ Grand Lobby
พร้อม Multi-Purpose Area ที่เชื่อมต่อกับ
วิวสวนสวยกว่า 1 ไร่

แตกต่างกันไป ซึ่งคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกัน
มาก ก็ตอ้ งขอแสดงความยินดีกบั ทุกทีมทัง้ ผูช้ นะ
ผูท้ ไี่ ด้รางวัลหรือแม้แต่ผทู้ ไี่ ม่ได้รางวัลแต่เข้ารอบ
มาขนาดนี้ ก็นับว่าไอเดียและฝีมือไม่ธรรมดา ปี
หน้าเราก็จะยังมีโจทย์ใหม่ๆ มาให้น้องๆ ได้โชว์
ไอเดียกันอย่าง”
ทัง้ นีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ 120,000 บาท
ได้แก่ นางสาวธันยพร ไพบูลย์กิจเจริญ อายุ
24 ปี นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ นายปริญญ์ พรามนิล อายุ
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พืน้ ทีบ่ ริเวณรอบตัวโครงการฯ นายณ์ เอสเตท
ค�ำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ
ตามแนวคิด ‘Green Living’ ดังนั้นพื้นที่กว่า
ครึ่งของโครงการประมาณ 1 ไร่ ถูกออกแบบ
หลอมรวมด้วยพื้นที่สีเขียวของซอยสุขุมวิท 26
เพื่ อ เพิ่ ม ความสงบร่ ม เย็ น ให้ กั บ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย
ราวกั บ อยู ่ บ ้ า น โดยไฮไลท์ อ ยู ่ ที่ ก ารอนุ รั ก ษ์      
‘ต้นหางนกยูง’ อายุกว่า 100 ปี ซึ่งมาพร้อมกับ
ที่ดินดั้งเดิม ตั้งตระหง่านกลางสวนสีเขียวขนาด
ใหญ่ โดยโครงการฯ ได้ร่วมมือกับทีมสถาปนิก
ผูเ้ ชีย่ วชาญและหมอต้นไม้ในการดูแลรักษาและ
อนุ รั ก ษ์ ต ้ น หางนกยู ง ต้ น นี้ ตั้ ง แต่ ก ่ อ นสร้ า ง          
จนกระทัง่ สร้างเสร็จ ปัจจุบนั ต้นหางนกยูงยังคง
ออกดอกสีสม้ ร่มรืน่ สวยงาม และทางโครงการฯ
ยังได้น�ำ  ‘ต้นหางนกยูง’ มาเป็น แรงบันดาลใจ
ในการตกแต่งภายในอีกด้วย

24 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 เงิ น รางวั ล
60,000 บาท ได้แก่ นายธรณ์นนท์ พีระญาณ์
โกเศส อายุ 21 ปี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นาย
ฆนากร นวลประพันธ์ อายุ 27 ปี และ นางสาว
นฤมล เจริญจรัสกุล อายุ 26 ปี จากบริษัท
เอกชน รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ
15,000 บาท ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ แก้วเกษม
อายุ 25 ปี และ นายศุภชัย ทิพย์ลมัย อายุ 25
ปี จากบริษัทเอกชน และ รางวัล Popular 
Vote  เงินรางวัล 20,000 บาท เป็นของทีม
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากมหาวิทยาลัยรังสิต
ได้แก่ นางสาวปาริชาติ เปรมานุพันธ์ อายุ 23
ปี, นายอุกฤษฏ์ ศิริพันธ์ อายุ 22 ปี, นายธนัชศักดิ์
ฉั ต รทิ น อายุ 22 ปี และ นายชยานั น ต์       
เชษฐโชติรส อายุ 22 ปี นอกจากนี้ยังมีรางวัล
ปลอบใจให้ผู้เข้ารอบที่เหลืออีก 5 รางวัลๆ ละ
10,000 บาท
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เขียนโดย : เพ็ญศิริ คุวสานนท์

ทำ�อาหารกินเองได ้

ง่ายนิดเดียว
H ealth y

สวั ส ดี ค ่ ะ ท่ า นผู ้ อ ่ า น
ที่รัก ผ่านฉบับแรกไป
แล้ ว ท่ า นผู ้ อ ่ า นได้ นำ�
เมนู ที่ เ สนอไปลองทำ�
กันบ้างไหมคะ
	คำ�พูดที่ผู้เขียนมักได้ยินจนคุ้นหู
เวลาแนะนำ�ให้ลองทำ�อาหารทานเองคือ
ทำ�ไม่ เ ป็ น ทำ�ไม่ อ ร่ อ ย ไม่ มี เ วลาทำ�
ยุ่งยาก เสียเวลา....

ฉบับนีผ้ เู้ ขียนจึงขึน้ ต้นว่า “ท�ำอาหารกินเองได้งา่ ย
นิ ด เดี ย ว” ผู้เขียนมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถ         
ท�ำอาหารได้ เพียงแค่ขอให้คดิ ถึงประโยชน์จากการ
ปรุงอาหารรับประทานเอง เพราะเราสามารถเลือก
วัตถุดิบที่ดี มีประโยชน์และยังสามารถหลีกเลี่ยง
อาหารที่ ไ ม่ ดี กั บ สุ ข ภาพ ตลอดจนสามารถ                 
ลดปริมาณเกลือ ไขมัน น�้ำตาล ที่มีส่วนท�ำให้เกิด
โรคเจ็บป่วยเรือ้ รังหลายชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น อย่ารอให้เจ็บป่วยก่อนถึง
จะหันมาดูแลสุขภาพ เพราะบางโรคเมื่อเป็นแล้ว
ร่ า งกายเราไม่ ส ามารถฟื ้ น ฟู ใ ห้ ก ลั บ มามี ส ภาพ
เหมือนเดิมได้
ท�ำอาหารกินเองได้ง่ายนิดเดียว ขอให้ผู้อ่าน
ยึดหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ ปลุกใจให้รักในการ
ท�ำอาหาร มองเห็นประโยชน์ วิริยะ ความเพียร        
แรก ๆ อาจจะท�ำไม่ได้ดี  ฝึกบ่อย ๆ ก็จะเกิดความ
ช�ำนาญ จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ คือ ท�ำด้วยความตั้งใจ
และสุดท้าย วิมงั สา ใช้ปญ
ั ญาตรวจสอบ ในทีน่ ตี้ รวจ
สอบผลที่ท�ำ  ถ้าดี เพราะอะไร ถ้าผิดพลาดตรวจดู
ว่าเพราะเหตุใด ผิดขั้นตอนตรงไหน หวังว่าผู้อ่าน
คงไม่ เ บื่ อ ที่ ผู ้ เขี ย นสอดแทรกธรรมะในคอลั ม น์
อาหารสุขภาพนะคะ

ส�ำหรับฉบับนีผ้ เู้ ขียนจะแนะน�ำ 
การท�ำ ซอสมะเขือเทศ และสตูไก่ ซึง่
ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนเป็นหมูหรือ
เนื้อได้ต ามความชอบ ส�ำหรับผู้ที่
ต้ อ งการลดน�้ ำ หนั ก หรื อ ควบคุ ม      
ไขมัน ควรเลือกเนื้อส่วนที่มีไขมัน
น้อย หลีกเลี่ยงไก่ส่วนที่ติดหนัง  
ซอสมะเขือเทศ
มะเขือเทศราชินลี า้ งสะอาด (ถ้าใช้มะเขือเทศ
เนือ้ ให้ผา่ เอาเมล็ดออก) น�ำไปปัน่ ละเอียด ใส่กระทะ
เติมเกลือน�ำ้ ตาลทรายแดง ตัง้ ไฟจนเดือด เติมน�ำ้ ส้ม
สายชูหมัก แนะน�ำให้ใช้นำ�้ ส้มสายชูไวน์แดง จะหอม
กว่า เคี่ยวต่อให้ข้น ทิ้งไว้ให้เย็นน�ำให้บรรจุขวดที่
ลวกแล้ว เก็บไว้ท�ำกับข้าวได้หลายอย่าง  เช่น สตู
ข้าวผัด ผัดเปรี้ยวหวาน เวลาใช้แบ่งออกมา อย่าเท
จากขวดตรง ๆ เพราะไอร้อนจากอาหารจะท�ำให้
เสียง่าย (ขึ้นรา)
สตูไก่
เครื่องปรุง
เนื้อไก่ส่วนอก ( สะโพก/น่อง )
หอมใหญ่
มันฝรั่ง
แครอท
มะเขือเทศ
วิธีทำ�
น�ำไก่หมักเกลือนิด พริกไทย แป้งสาลี น�ำไป
ทอด (น�้ำมันมะกอกนิด เนยจืดใส่นิดเดียวนะคะ)
ทอดแบบจี่ให้ไก่เหลือง แล้วน�ำผักลงผัด ใส่ซอส
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มะเขือเทศไม่เติมเกลือ
นะคะ เติ ม น�้ ำ ซุ ป ไก่      
ตั้งไฟอ่อน ๆ ชิมรส ถ้า
ไม่ จ� ำ เป็ น ไม่ ต ้ อ งเติ ม
เพราะซอสและน�้ำ ซุ ป
ไก่ มีรสอยู่แล้ว ถ้าจะ
เติมน�้ำตาลให้ใช้น�้ำตาล
ทรายแดง
สตูใช้เป็นอาหาร
เช้าหรืออาหารกลางวัน
ได้  ทานกับขนมปัง ราดบะหมี่ สปาเก็ตตี้ หรือทาน
เปล่า ๆ เพราะสตูมีมันฝรั่งแทนแป้ง เพิ่มผักลวก
เช่น บล็อกโคลี่ ดอกกะหล�่ำ  ส�ำหรับคนที่รักษา
สุขภาพ
หมายเหตุ : สามารถใช้ไก่ส่วนต่าง ๆ ผสม
ได้คะ่ เช่น สะโพกไก่ น่องไก่ บางบ้านอาจมีสมาชิก
หลากหลายอายุ ถ้าใช้แต่อกไก่ เด็ก ๆ อาจไม่ชอบ
แต่คนทีต่ อ้ งดูแลสุขภาพ ควรใช้สว่ นทีม่ ไี ขมันน้อย
ขอให้อร่อยและมีสุขภาพดีค่ะ
พุดซ้อน

