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สวัสดคีรบั TEAM GROUP Newsletter  
ฉบับนี้ เน้นเรื่องพลังงานทดแทน ท�าให้
นึกถึงทีม่าของทมีกรุป๊กับงานด้านพลงังาน
และแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไป

ทีมกรุ๊ปเริ่มต้นด้วยงานด้านพลังงาน
คือ การศึกษาความเหมาะสมโครงการ
อเนกประสงค์ป่าสกัตอนบน ซึง่เป็นงานแรก 
ของทมีกรุป๊เมือ่ปี 2521 สมยัน้ันมทีีป่รกึษา 
ไทยเพียง 2-3 บริษัทท่ีมีความสามารถ
ท�างานในลักษณะนี้ได้

ทีมกรุ๊ปมุ่งเน้นเรื่องพลังงานเป็นสาขา 
หลักของกลุ่ม เมื่อปี 2532 เราได้จัดตั้ง
บริษัท ATT Consultants ขึ้น งานแรกๆ 
ที่ เราท�า เช ่น งานวางท่อก๊าซใต้ทะเล
จากอ่าวไทยมาขึ้นที่โรงแยกก๊าซชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก และงานที่ปรึกษาพัฒนา 
โรงไฟฟ้าราชบรุ ีถือเป็นรากฐานของพลงังาน 
มาจนถึงทุกวันนี้

ในขณะเดียวกันเราได ้ เริ่มบริษัท 
ทีป่รกึษาด้านการประหยัดพลงังานอกีบรษิทั 
หน่ึงคู ่กันไป คือบริษัท TEAM Energy 
Management (ปัจจุบันชื่อ TEAM Quality 
Management) ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา 
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราให้ความส�าคัญในด้านพลังงาน
ทดแทน และวันน้ีเรายังได้เข้าร่วมลงทุน
ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีผลิตไฟฟ้า
จากเหง้ามันส�าปะหลังที่ จ.ชัยภูมิ อีกด้วย

จากองค์ความรู ้และประสบการณ ์
ท่ีสั่งสมมาหลายทศวรรษ เรามีเป้าหมาย 
ท่ีจะขยายการให้บริการที่ปรึกษาด้าน 
พลงังานนีสู้ก่ลุม่ประเทศอาเซยีน และเข้าร่วม 
ลงทุนในด้านน้ีตามฐานะและความเหมาะสม 
ต่อไป

ทีมกรุ๊ปเริ่มต้นด้วยงานด้านพลังงาน เมื่อปี 2521
TEAM GROUP was first engaged in an energy project in 1978

Renewable energy is the focus 
of the current issue of TEAM GROUP 
Newsletter. The idea brings back the  
memory of our earliest work and 
concurrently envisages guidance for 
the steps ahead.

TEAM GROUP was first engaged 
in an energy project in 1978. We carried 
out a feasibility study for the multi-
purpose development of the upper Pa 
Sak river basin. Only a few Thai-based 
consulting firms were able to provide 
services at the time.

Energy was included as one of 
our core businesses, juxtaposed with 
the establishment of ATT Consultants  
in 1989. Initially, it had the opportunity  
to involve in the design and construc- 
tion supervision of an undersea gas 
pipeline from the Gulf of Thailand to 
gas separation plants at the eastern 
seaboard and the consulting services 
for development of the Ratchaburi 
power plant.  

Subsequently, we founded TEAM 
Energy Management to offer consulting 
services in energy efficiency. The 
company has developed into TEAM 
Quality Management as it is known 
today. 

Cognizant of the importance of 
renewable energy, TEAM GROUP has 
recently made a co-investment in the 
establishment of a cassava rhizome 
power plant in Chaiyaphum Province. 

Based on the knowledge and 
experience we have accumulated for  
more than two decades, TEAM GROUP 
is working proactively to deliver energy 
consulting services in the ASEAN 
member states and to be a joint venture 
partner where appropriate.

ทักทาย
A Word from

Our Chairman

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board

สารบัญ
Content



“พลังงาน” มีความส�าคัญในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกให้เดินไปข้างหน้า ท�าให้อัตราการใช้พลงังาน
ของโลกมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี เฉลีย่ปีละประมาณร้อยละ 
1.4 ในขณะท่ีน�้ามันดิบ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลก 
มีปริมาณลดลง ประกอบกับวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ท�าให้ทั่วโลกเริ่ม 
มองหาพลังงานทางเลือก โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ให้สามารถผลติไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพไปพร้อมๆ กับ 
การรักษาสภาพแวดล้อมให้ย่ังยืน ในขณะเดียวกัน 
ยังได้มีการรณรงค์และคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ท่ีช่วย 
ลดการใช้พลังงานอีกทางหนึ่ง 

ทีมกรุ๊ปได้มีการศึกษาในเรื่องของพลังงานทางเลือก
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ในการศึกษาความเหมาะสม 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ การบริการทีป่รกึษาโครงการประหยัดพลังงาน 
ในองค์กรต่างๆ รวมถึงการออกแบบก่อสร้างอาคาร
ประหยัดพลงังาน ซึง่แน่นอนว่าต่อไปน้ีทีมกรุป๊จะเดนิหน้า 
ในเรือ่งพลงังานอย่างเตม็ศกัยภาพ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะช่วย
บรรเทาปัญหาทางด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน

“Energy” is one of the most important factors 
that drive the world economies. As a result, the 
overall energy consumption increases at the rate 
of approximately 1.4 per cent each year while 
crude oil production decreases. Aggravated by 
the environmental crisis caused by fossil fuel 
consumption, the world communities are now looking 
for alternative energy. A technology to produce 
clean and environmentally-friendly energy is being 
developed while innovations on energy saving being 
promoted.

Entrusted by many organizations, TEAM GROUP 
has continuously involved in the alternative energy and 
energy conservation studies. We have been providing 
consulting services in many energy projects, among 
which are the feasibility study of local and regional 
power plants, energy conservation consultation for 
various organizations, as well as the design and 
construction supervision of green buildings, etc. We 
wish to be part of the energy conservation movement 
to help mitigate the energy crisis and sustain the 
world’s environment.

(Mr. Amnat Prommasutra)
CEO

ทิศทางใหม่ “พลังงาน” โลก
TEAM GROUP and Energy Conservation

ทีมของเรา
Our  TEAM



งานบริการที่ปรึกษางานวางระบบ 
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบวางระบบไฟฟ้า
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
ปัจจุบันระบบสายไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นระบบสายไฟฟ้า 
อากาศ ท�าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในระบบ 
การจ่ายไฟฟ้า และท�าลายทศันียภาพของเมอืง จงึต้องมกีาร 
เปลีย่นแปลงจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ 

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ในเครือทีมกรุ๊ป 
ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ของการก่อสร้างแนวท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน และ/หรืออุโมงค์ 
ออกแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารการย่ืนประมูล 
และประมาณราคาค่าก่อสร้าง จดัหาใบอนญุาตการก่อสร้าง 
และประเมินข้อเสนอทางเทคนิคของผู้ประมูล ทบทวน 
และรับรองแบบการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

โครงการโรงผลิตไบโอเอทานอล จ.อุบลราชธานี 
เจ้าของโครงการ : บรษัิท อบุล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด 

โรงงานผลิตเอทานอลแห่งน้ีตั้งอยู ่ ท่ี  อ.นาเยีย 
จ.อุบลราชธานี เพ่ือผลิตเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล
ในปริมาณ 400,000 ลิตรต่อวัน และผลิตไฟฟ้าได้ 4.5 
เมกะวัตต์ เพ่ือขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยน�า 
เทคโนโลยีการผลิตมาจากบริษัทของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ภายในโรงงานประกอบด้วย
โรงผลติเอทานอล อาคารสาธารณูปโภค อาคารส�านักงาน 
หอพัก และโรงผลิตไบโอแก๊ส 

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ในเครือทีมกรุ๊ป  
ได้รบัเลอืกเป็นวิศวกรฝ่ายเจ้าของโครงการ (Owner Engineer) 
และวิศวกรฝ่ายผูส้นบัสนุนด้านการเงิน (Lender Engineer) 
ท�าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบทางเทคนิค ทบทวน
งบประมาณโครงการ การประเมินราคาปฏิบัติการ 
ตรวจสอบการก่อสร้าง ทบทวนกระบวนการก่อสร้างตาม
มาตรฐานไทยและสากล ตรวจสอบตารางการแล้วเสร็จ 
ของงาน และเข้าร่วมในขั้นตอนการทดสอบใช้งาน

ทีมของเรา
Our  TEAM

Bio-Ethanol Plant (400,000 LPD),  
Ubon Ratchathani Province 
Client: Ubon Bio-Ethanol Co., Ltd. (UBE)

Situated in Nayia District, Ubon Ratchathani 
Province, this bio-ethanol plant has an ethyl alcohol 
(Ethanol) production capacity of 400,000 litres per 
day (LPD), using a technology that was developed 
by a company from the People’s Republic of China 
(PRC). The plant can also generate 4.5 MW electricity 
and sell to Provincial Electricity Authority (PEA). The 
facility comprises an ethanol plant, plant utilities, 
office building, dormitory, and a biogas plant. 

Ubon Bio-Ethanol has assigned ATT Consultants, 
a member of TEAM GROUP, as the Owner Engineer 
and the Lender Engineer to undertake the tasks on 
technical audit; review of project cost, project master 
construction schedule, and operation cost estimation; 
monitor the construction work, review construction 
methodology and schedule; and commissioning 
participation.

Consultancy Services for Aerial Cable 
Relocation to Underground Cable Systems
Client: Metropolitan Electricity Authority (MEA)

MEA is responsible for supplying electricity to 
customers in greater Bangkok area, Nonthaburi, 
and Samut Prakan provinces. At present, most of 
the distribution lines are aerial cables. These aerial 
cables not only impose security problem to the 
distribution system but also create visual pollution. 
ATT Consultants, a member of TEAM GROUP, was 
assigned as the project consultant to carry out the 
consultancy services on the feasibility study of 
the underground cable duct bank and/or tunnel; 
detailed design; tender document preparation and 
construction cost estimation; construction permit 
requistion; bidders’ technical proposal evaluation; 
review and approval of construction drawings; and 
problem solving.

การศึกษาความเหมาะสมของโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนร่วม 450 เมกะวัตต์ ใน Kanbauk  
เมือง Dawei เขต Tanintharyi ประเทศเมียนมาร์
เจ้าของโครงการ : Andaman Power and Utility Co., Ltd. 
และ Star Sapphire Co., Ltd.

บริษัท Andaman Power and Utility จ�ากัด และ 
บริษัท Star Sapphire จ�ากัด ได ้ลงนามในบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมพลงังานไฟฟ้า (DEP) ของ
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
เจ้าของโครงการ : บริษัท นวนคร อิเล็กทริค จ�ากัด 

บริษัท นวนคร อิเล็กทริค จ�ากัด ได้รับการสนับสนุน
เงนิกู้จากธนาคารกรงุไทย เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วม ขนาดก�าลังผลิต 110 เมกะวัตต์ ที่ อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ประกอบไปด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ  
2 เครื่อง หม้อน�้า 2 เครื่อง และเครื่องกังหันไอน�้า 1 เครื่อง 
โดยจะใช้เครื่องดึงไอน�้าออกจากกังหัน ช่วยลดความดัน 
ของไอน�า้ไปยังเครือ่งผลติน�า้เย็นของลกูค้า พลงังานไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ จะส่งให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยผ่านสายส่งขนาด 115 กิโลโวลต์ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ในเครือทีมกรุ๊ป  
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิศวกรฝ่ายเจ้าของโครงการ 
และวิศวกรฝ่ายผูส้นับสนนุด้านการเงนิในการทบทวนและ
ติดตามตรวจสอบความพร้อม ประกอบไปด้วยรายงาน 
ผู ้ประมูลทางเทคนิคตามล�าดับความส�าคัญเพ่ือขอ 
อนุมัติเงินกู้ ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง ร่วมตรวจสอบ 
การใช้งานระบบโรงไฟฟ้า และจดัท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์
ของโครงการหลังจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 

ประเทศเมยีนมาร์ เพ่ือศกึษาความเหมาะสมของโรงไฟฟ้า 
พลงัความร้อนร่วมใน Kanbauk Area เมอืงทวาย ประเทศ
เมียนมาร์ 

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ในเครือทีมกรุ๊ป  
ได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาความเหมาะสม รวมท้ัง
ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ประกอบไปด้วย  
การส�ารวจและการวางผงั การตรวจสอบและวางแผนระบบ 
สาธารณูปโภค ทั้งพลังงาน น�้า และที่ดิน คัดเลือกอุปกรณ์
โรงไฟฟ้าโดยพิจารณาจากการจัดหาในพ้ืนที่และความ 
สามารถในการจดัส่งให้ตรงตามตารางเวลา วางแผนสายส่ง 
ไฟฟ้าและตรวจสอบระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่และความต้องการ
ใช้งาน ตลอดจนการประมาณราคา

จากการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าว พบว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งนีค้วรแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะทีห่น่ึง  
51.6 เมกะวัตต์ ระยะที่สอง 53.1 เมกะวัตต์ และระยะ 
ท่ีสาม 336.8 เมกะวัตต์ รวมไฟฟ้าทีส่ามารถผลติได้ 441.5 
เมกะวัตต์

NNE CCGT SPP Power Plant Project
Client: Navanakorn Electric Co., Ltd.

Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB) 
provided a loan to the Navanakorn Electric Co., Ltd. 
(NNE) for the execution of 110 MW Combined Cycle 
Co-generation Power Plant in Khlong Luang District, 
Pathum Thani Province. The plant facilities include 
two gas turbine generators, two heat recovery 
steam generators and one extraction type steam 
turbine generator. The extraction type ST is selected 
to discharge the low pressure steam to nearby 
customer’s chiller plant. The electricity will be supplied 
to EGAT via PEA’s 115 kV grid.

Navanakorn Electric Co., Ltd. has appointed 
ATT Consultants, a member of TEAM GROUP, 
as the Owner Engineer and Lender Engineer (OE 
& LE) to assist in technical audit report reviewing 
and monitoring prior to loan approval; construction 
monitoring; power plant commissioning participation; 
and reviewing project completion report after 
Commercial Operation Date (COD).

Feasibility Study of 450 MW Co-generation 
Power Plant in Kanbauk, Dawei District,  
Tanintharyi Region, Myanmar
Clients: Andaman Power and Utility Co., Ltd. (APU)  
and Star Sapphire Co., Ltd.

Andaman Power and Utility Co., Ltd. (APU) and 
a joint partner, Star Sapphire Co., Ltd. (SSC), have 
signed an MOU with the Department of Electric 
Power (DEP), Myanmar to conduct a feasibility study 
of a co-generation power plant in Kanbauk Area, 
Dawei District, Myanmar. 

As the project consultant, ATT Consultants, a 
member of TEAM GROUP, was assigned to conduct 
an in-depth feasibility study of the project including 
the site survey; general power plant layout; utilities 
(water, fuel and land) checking and planning; power 
plant equipment and capacity selection based 
on availability of utilities and delivery schedule; 
planning for transmission lines and surveying current 
availability and demand; planning the best possible 
project schedule based on power requirement and 
equipment availability; and financial estimation.

From the feasibility study, it was recommended 
that the plant should be developed in 3 phases –  
phase 1 at the capacity of 51.6 MW, phase 2 at the 
capacity of 53.1 MW, and phase 3 at the capacity of 
336.8 MW, making the total capacity of 441.5 MW. 
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ทีมของเรา
Our  TEAM

โครงการพัฒนาและจดัท�ารายงานระบบการจดัการ 
พลังงานของเทสโก้ โลตัส ประจ�าปี 2557
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  
ซิสเทม จ�ากัด

เทสโก้ โลตัส ด�าเนินธุรกิจด้านการค้าปลีก 4 ประเภท 
คือ Extra Market, Hyper Market, Value Talad และ  
Lotus Express รวมกันมากกว่า 1,700 สาขา และใช้
พลังงานจ�านวนมาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จ�ากัด จึงได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  
มีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 
50 ภายในปี 2563 โดยทมีกรุป๊ ได้รบัความไว้วางใจให้เป็น 
ที่ปรึกษาด้านพลังงานของโครงการดังกล่าว

โครงการประหยัดพลังงานประจ�าปี 2556/2557 ได้
ก�าหนดมาตรการจ�านวน 28 มาตรการ มีทั้งหมด 3,580 
โครงการ ใช้เงนิลงทนุท้ังสิน้ 1,107.84 ล้านบาท คาดว่าจะ
ประหยัดพลังงานได้มากถึง 373.66 ล้านบาทต่อปี  โดยมี
มาตรการส�าคญัๆ เช่น การเปลีย่นจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
มาเป็นหลอด LED Flex/LED Strip Line การลดปริมาณ
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะเข้าสู่ตัวอาคารผ่านหลังคา 
โดยการพ่นสีเซรามิกท่ีหลังคา (Ceramic Coating  
on Roof) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่มอเตอร์ 
เพ่ิมเตมิกับพัดลมหล่อผึง่น�า้เย็น และเครือ่งส่งลมเย็น (VFD 
for CT and AHU) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมที่เรียกว่า Mini  
Building Automation System เพื่อการประหยัดพลังงาน 
เป็นต้น

ผลของมาตรการต่างๆ ท�าให้ในช่วงปี 2556/2557 
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 32.37 ล้านหน่วย  และ 
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 57,069 ตันคาร์บอน

Hyper Market, Value Talad, and Lotus Express. They 
consume huge amount of energy in their operations. 
Ek-Chai Distribution System thus initiated the Energy 
Management Project with an aim to reduce carbon 
dioxide emission by 50% within the year 2020. TEAM 
GROUP was assigned to be the project’s energy 
consultant.

For 2013-2014, the project has issued 28 energy 
conservation measures in its 3,580 projects at the 
cost of 1,107.84 million baht with a target to safe up 
to 373.66 million baht per year. The said measures 
include the change from fluorescent light to LED light; 
the ceramic coating on roof, the installation of VFD for 
cooling tower (CT) and air handling unit (AHU); and 
the installation of Mini Building Automation System 
that helps in energy saving; etc.                                                                                    

During 2013-2014 the company could reduce 
32.37 million units of electricity and 57,069 tCO2.

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า 
วิคตอรี่ เอ็นเนอร์จี และโรงไฟฟ้าไฮเทค  
โคเจนเนอเรชั่น
เจ้าของโครงการ : บริษัท วิคตอรี่ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด 
และบริษัท ไฮเทค โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

บริษัท วิคตอรี่ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด และบริษัท ไฮเทค 
โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด มีโครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า
วิคตอรี่ เอ็นเนอร์จี และโรงไฟฟ้าไฮเทค โคเจนเนอเรชั่น 
ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจ�าหน่าย
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
(ไฮเทค) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะใช้ระบบ
ท่อในการขนส่งก๊าซธรรมชาติมายังโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง  
ความยาวประมาณ 3.4 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาและจัดท�า 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต ่
การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ พร้อมท้ังประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนาโครงการ การจัด 
เวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เสนอแนะ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการ 
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีมนียัส�าคญั และ
เสนอแผนงาน/แนวทาง/วิธีการในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Project for Energy Management of TESCO 
Lotus 2014
Client: Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

TESCO Lotus has more than 1,700 stores in 
Thailand dividing into four types namely Extra Market, 

6 TEAM GROUP Newsletter



Gas Pipeline to Victory Power Plant and 
Hitech Cogeneration Power Plant
Clients: Victory Energy Co., Ltd. and Hitech 
Cogeneration Co., Ltd.

With a plan to produce power for selling to the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
and factories in the Ban Wa (Hi-Tech) Industrial Park, 
Victory Energy Co., Ltd., and Hitech Cogeneration 
Co., Ltd. initiated a project to construct the Victory 
Energy Power Plant and the Hitech Cogeneration 
Power Plant in the Ban Wa (Hi-Tech) Industrial Park, 
Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province. The natural gas to be used in the power 
plants will be transmitted through approximately 3.4 
km. long pipeline.  

TEAM GROUP was entrusted with the tasks 
on the project environmental study and report 
consisting of the detailed study; the natural 
resources, environmental, social, and health impact 
study; and the direct and indirect environmental 
impact assessment. The public hearing sessions 
and impact prevention and mitigation plans, and the 
environmental monitoring plan and implementation 
guidelines were also proposed. 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  
ขนาด 500 MW ที่ Kanbauk ประเทศเมียนมาร์
เจ้าของงาน: Andaman Power and Utility Co., Ltd.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 500  
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Kanbauk area, Yephyu Township,  

ปัจจัยความส�าเร็จของ...ทีมกรุ๊ป
THE 3 SUCCESS FACTORS OF TEAM GROUP
การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน�าประสบการณ์ 
ในวันนี้เป็นคลังความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ 
และต่อยอดได้อย่างยั่งยืน
Knowledge Management is the stock  
of knowledge and experience which  
are the best resources for future  
development of works and services.

การประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล  
ปัจจุบันทีมกรุ๊ปได้รับการรับรองระบบ 
คุณภาพ ISO 9001:2008 อันเป็นสิ่ง 
ยืนยันถึงคุณภาพของงานที่เราส่งมอบ 
ให้แก่ลูกค้า
ISO 9001:2008: The quality insurance 
system reflects how we care to deliver  
the best quality services for our clients.

อุดมการณ์ “SQT” ที่ประกอบด้วย 
การบริการด้วยหัวใจ (Service)  
มีคุณภาพเป็นเลิศ (Quality)  
และประสานพลังทีม (Teamwork) อย่างเข้มแข็ง
SQT (Service, Quality, Teamwork)  
has always been our core value and  
philosophy since the beginning of  
our organization.

Dawei District ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 90 กม. 
โดยจะผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้แก่รัฐบาลเมียนมาร์ โดยใช้
ก๊าซจากท่อก๊าซ Zawtica ในการผลิต แบ่งเป็น 3 ระยะ 
รวมเวลาการก่อสร้าง 43 เดือน

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินการศึกษา 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคมของโครงการ ตาม
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ร่วมกับการจัดกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนภายในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ 
ทั้งด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ในระยะก่อสร้างและระยะ
ด�าเนินการ รวมท้ังมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการ เพื่อให้เกิดผลกระทบ 
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อชุมชนโดยรอบน้อยท่ีสุด 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ

Environmental and Social Impact 
Assessment for a 500 MW Cogeneration 
Power Plant in Kanbauk, Myanmar
Client: Andaman Power and Utility Co., Ltd.

The 500 MW cogeneration power plant project 
was initiated by Andaman Power and Utility Co., Ltd. 
It is located in Kanbauk, Yephyu Township, Dawei 
District, some 90 km. from the Dawei city center. The 
gas used in the power plant is transmitted through 
the Zawtica pipeline. The construction is divided into 
three phases with total construction duration of 43 
months. The electricity produced will be sold to the 
Myanmar Government. 

TEAM GROUP was entrusted with the project’s 
environmental and social impact assessment in line 
with the international standard in order to identify 
the impact prevention and mitigation measures, 
both at the construction and implementation 
stages.



“โรงไฟฟ้าชีวมวล” เป็นการผลิตไฟฟ้าทางเลือก 
ซึง่ในประเทศไทยได้มกีารก่อตัง้โรงไฟฟ้าชวีมวลขึน้หลายแห่ง 
แต่การที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นได้นั้นจะต้อง
พิจารณาหลายปัจจัย

โรงไฟฟ้าชีวมวล คืออะไร
โรงไฟฟ้าชีวมวล คือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรแปรรูป หรือ
กากท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เช่น ชานอ้อย เหง้ามันส�าปะหลัง ใยกะลาปาล์ม 
แกลบ และซงัข้าวโพด มาเป็นเชือ้เพลงิป้อนเข้าสูโ่รงไฟฟ้า 
เพ่ือผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ โดยมากเป็นโรงไฟฟ้า 
ขนาดเลก็ (SPP) และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)

ศึกษาก่อนสร้าง คุ้มค่า ลดผลกระทบ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องมีการศึกษาความ

เหมาะสมและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ได้แก่ 
• รายละเอียดโครงการ ได้แก่ สถานที่ตั้งโครงการ 

ซึง่ควรอยู่ใกล้แหล่งชวีมวลและจดุเชือ่มโยงเข้าระบบไฟฟ้า
หรือสถานีย่อยของไฟฟ้า และควรห่างจากชุมชน เพ่ือลด 
ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างและด�าเนินการ ขนาดพื้นที่ 
ที่ต้องการ และการจัดผังพื้นที่บริเวณโครงการ

• ปริมาณชีวมวลในพ้ืนที่เพียงพอหรือไม่ พร้อม
พิจารณาราคา ค่าขนส่ง และความเสี่ยงด้านราคาของ
ชีวมวลท่ีเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์-อุปทานและฤดูกาล
ผลผลิต

• เทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ ก�าลังผลิต ระบบการ
ผลิตไฟฟ้า ระบบการผลิตไอน�้า การใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ข้อก�าหนดเบื้องต้น
ของอปุกรณ์ทีจ่ะน�ามาใช้กับชวีมวลแต่ละชนดิ จนถึงระบบ
ส่งไฟฟ้าถึงจุดเชื่อมโยงเข้าระบบของการไฟฟ้า

• การศึกษาแหล่งน�้า มีแหล่งน�้าที่เพียงพอต่อการ
ผลิตไฟฟ้า และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี ้
จะต้องเก็บข้อมูลและวิเคราะห์คุณภาพน�้า แผนเบื้องต้น 
การส่งน�้าดิบ ตลอดจนวิธีการที่จะใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพน�้าดิบ

In Thailand, many “biomass power plants” 
have already been set up. But before the construction 
of such facilities, many factors must be considered.

What is a biomass power plant?
A biomass power plant relies on renewable 

energy. It generates power using modified agricultural 
crops or scraps from crop processing factories such 
as sugarcane bagasse, cassava rhizome, palm-shell 
fiber, chaff, and corncobs as the source of fuel. Power 
from a biomass power plant can go to the country’s 
electricity distribution system. Most biomass power 
plants belong to small power producers (SPP) and 
very small power producers (VSPP).

Feasibility study promises cost-effectiveness 
and impact mitigation.

A construction project for a biomass power plant 
must be subject to a feasibility study which determines 
not just its viability but also its appropriateness. Such 
a study must cover the following aspects: 

1. Feasibility of the project: 
•	 Project information: The project should sit 

near the sources of biomass and electricity-system 
link points or electricity sub-stations. It should be far 
away from communities so as to minimize impacts 
on the communities both during and after the 
construction. In addition, the study must consider the 
size of land plot needed as well as a site-map plan. 

•	 Adequate supply of biomass: Even where 
there is adequate supply of biomass, it is also 
necessary that biomass prices, transportation costs, 
and risks from price fluctuations be taken into account. 
Biomass prices may go up and down depending on 
the supply availability as crop seasons may only be in 
certain periods of the year.

•	 Technology: Including power generation 
system and capacity; steam generation system, the 
use of modern and efficient machines/equipment; 
specifications of equipment that will be used for each 
type of biomass; power delivery system and its link to 
the electricity authority’s system. 

โรงไฟฟ้าชีวมวล...แหล่งพลังงานทางเลือกใหม่
Biomass Power Plants: An Alternative Energy

Prayut Khumrungsri

เปิดมุมมอง
Different Facets
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• การก�าจัดของเสียจากโรงไฟฟ้า จะต้องไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน�้าเสีย ขี้เถ้า และมวลสาร 

• การวางแผนด�าเนินโครงการ ได้แก่ การประเมนิ
ราคาโครงการเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและ
บ�ารุงรักษา โดยควรเริ่มจากการศึกษาหาแหล่งเงินทุน 
ออกแบบ และข้อก�าหนด จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ระยะเวลาก่อสร้าง จนกระทั่งก�าหนดการจ่ายไฟเข้าระบบ

2. การพิจารณาด้านการเงินและจัดหาแหล่ง 
เงินทุน ค�านวณหาผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ
ว่าอยู่ในระดับดีหรือไม่ และควรศึกษาแหล่งเงินส�าหรับ
การด�าเนินการโครงการ เช่น เงินทุนของผู้ประกอบการ  
การสนับสนุนจากภาครัฐ ดอกเบี้ย เงินกู้ แหล่งเงินทุนจาก
นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. การท�าความเข้าใจกับชุมชน ผู ้ประกอบการ
ควรศกึษาผลกระทบต่อชมุชนจากการสร้างโรงไฟฟ้า และ
เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความ
ยอมรับจากชุมชนหรือประชาชนทั่วไป 

4. การออกแบบโรงไฟฟ้า  การออกแบบและ
ก�าหนดขนาดของอปุกรณ์เบือ้งต้น เพ่ือน�าไปใช้ในการจดัท�า 
ข้อก�าหนดทางวิศวกรรม และจดัท�ารายละเอียดทางเทคนคิ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีจะแบ่ง
ได้ดังนี้

• โรงไฟฟ้าแบบใช้หม้อไอน�้า (Boiler) เหมาะกับ 
ก�าลังการผลิตระดับกลางถึงระดับสูง ขนาดต้ังแต่ 1  
เมกะวัตต์ข้ึนไป โดยน�าเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้ใน
หม้อไอน�้า (Boiler) ภายใต้กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
ในเตาเผา ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกน�าไปใช ้
ในการต้มน�า้ เพ่ือผลติไอน�า้ท่ีมอีณุหภูมแิละความดันสูง ซึง่
จะถูกน�าไปใช้ขบักังหนัไอน�า้ทีต่่ออยู่กับเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า 
(Turbine Generator) เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ

•	 Water sources: It is necessary to determine 
if the planned power plant will have an adequate 
water supply for its operation, and to ensure that the 
plant’s use of water will not adversely affect the local 
population. A study must be conducted to gather 
water information, analyze its quality, and plan raw-
water delivery as well as methods to improve the 
quality of the raw water.

•	 Waste management plans must prevent 
environmental impacts from wastewater, ashes, and 
other pollutants from the plant.  

•	 Implementation plans: It is necessary to  
estimate the project cost, and operating and 
maintenance costs for the power plant. The plans 
should explore funding sources, work on design, 
lay down specifications, draw up procurement plans 
for machines and equipment, estimate construction 
time, and identify the method of transmitting to the 
electricity-distribution system. 

2. Financial consideration and funding: The 
rate of return from the planned investment in the 
power plant must be estimated. The start-up fund may 
come from the project owner’s pocket, government 
subsidy, loans, and local or foreign investors. 

3. Seeking understanding from communities: 
The investor must conduct a study regarding impacts 
on neighboring communities, and disseminate 
information on the plant to the locals in a bid to 
create the right understanding and win approval from 
communities or the general public. 

4. Designing the power plant: Design and 
lay down basic specifications of equipment that 
will shape engineering specifications, and technical 
details and sizes of equipment to be used inside the 
facility. Related technologies are:
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เปิดมุมมอง
Different Facets

รูปแสดงการเผาไหม้โดยตรงของชีวมวลในหม้อต้มน�้า เพื่อผลิตไอน�้าใช้ขับกังหันผลิตไฟฟ้า
The link between complete combustion inside a boiler and a turbine
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ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างโรงงานน�้าตาล โรงงาน
กระดาษ โรงงานอาหาร ยังน�าไอน�า้ท่ีผ่านกังหนัผลติไฟฟ้า  
(Condensing Turbine) มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ 
ความร้อนในกระบวนการผลิต เช่น การอบแห้ง หรือ 
การแปรรูปอาหารต่างๆ โดยการผลิตไอน�้าและไฟฟ้า 
ร่วมกันนี้เรียกว่า ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  
(Cogeneration) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้
เชื้อเพลิงสูง 

• Boiler-based facility: A boiler is used for 
a power plant with medium to high capacity. Such 
a facility should be able to generate at least one 
megawatt of power. Biomass is put into and burned 
inside a boiler. Complete combustion heats water, 
generating high-temperature, high-pressure steam 
that drives a turbine generator. The generator sends 
power to electricity distribution system. 

• โรงไฟฟ้าแบบไม่ใช้หม้อไอน�้า เช่น เทคโนโลยี 
Gasification หรือ Pyrolysis เหมาะส�าหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลขนาดเล็ก โดยใช้ความร้อนสลายโมเลกุล เปลี่ยน
เชือ้เพลงิชวีมวลให้เป็นก๊าชเชือ้เพลงิ น�าไปใช้กับเครือ่งยนต์
สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ต่อเข้ากบั
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

กระบวนการ Gasification จะท�าให้เกิดการเผาไหม ้
ของเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไม่สมบูรณ์ด ้วยการจ�ากัด
ออกซิเจน โดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะแตกตัว
ในสภาวะท่ีมีการควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดส่วน 
ท่ีต�่ากว่าค่าที่ท�าให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ (Lower  
Stoichiometric Fuel Air Ratio) เกิดการออกซิเดชัน 
บางส่วนกับออกซเิจน ไอน�า้ หรอืคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

เปลี่ยนชีวมวลที่อยู่ในรูปของแข็งท่ีมีองค์ประกอบหลัก  
คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ให้กลายเป็นก๊าซ
ท่ีเผาไหม้ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H

2
) และก๊าซมีเทน (CH

4
) หรือเรียกว่าก๊าซ

สังเคราะห์ (Synthesis Gas) ก๊าซเชื้อเพลิงเหล่านี้ เมื่อถูก
ป้อนเข้าสูเ่ครือ่งยนต์จะมหีลกัการคล้ายกับเครือ่งยนต์แก๊ส
ทัว่ไป คอื จะถูกเผาไหม้แล้วเปลีย่นเป็นพลงังานความร้อน
ขบัดนัลกูสบูเปลีย่นเป็นพลงังานกล ขบัเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า
เพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป 

At some industrial facilities like sugar factories, 
paper mills, and food factories, steam that moves out 
of the condensing turbine remains useful. Its heat can 
serve various purposes including drying and food-
processing. Such uses are possible through what 
is called a “cogeneration system” which is a highly 
energy-efficient system.

•	 Boiler-free facility: Rely on gasification or 
pyrolysis, such a system is for a small biomass power 
plant. It decomposes molecules with heat. This 
process turns biomass into gases that can serve as 
fuel in internal combustion engines linked to a power 
generator.

The combustion of biomass during gasification 
process is incomplete. At the lower stoichiometric fuel 
air ratio, the combustion causes partial oxidization 
between oxygen and steam or carbon dioxide (CO2). 
In the gasification process, biomass mainly composed 
of carbon, hydrogen and oxygen transform into 
combustible gases like carbon monoxide (CO), 
hydrogen (H2) and methane (CH4). Dubbed “synthesis 
gases”, these gases go to engines. Inside the engines, 
they are burned to generate heat that drives pistons 
to create mechanical energy. The energy is then used 
to produce power.
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5. การติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า การใช้ท่ีดิน และ
ขออนุญาตจ�าหน่ายไฟฟ้า รวมไปถึงข้อกฎหมาย และกฎ
ระเบียบอื่นๆ 

6. การด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย
• การเปิดประมูลหรอืสอบราคา เพ่ือว่าจ้างผูร้บัเหมา 

มาด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
• ด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แบ่งได้ 2 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนก่อสร้างโรงไฟฟ้า และขั้นตอนการเชื่อมต่อ 
โรงไฟฟ้ากับระบบสายส่ง

7. การเริ่มใช้งานและการบริหารโรงไฟฟ้า
การบริหารโรงไฟฟ้า เป็นส่วนท่ีมีความส�าคัญมาก 

เน่ืองจากจะมีผลต่อความสามารถในการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และจะส่งผลต่อต้นทุนในการด�าเนินการ ผู้ประกอบการ
จะต้องค�านงึถึงการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้แผนซ่อมบ�ารุง
ประจ�าปี แผนการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างการด�าเนินการ  
และแผนการจ่ายไฟฟ้าในช่วง Peak หรือ Off Peak 

นอกเหนือจากน้ันการด�าเนินโครงการยังมีการศึกษา
วิเคราะห์ท่ัวไป เช่น การศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านนโยบายของรัฐ  
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือการประเมิน
ส�ารวจและจดัท�ารายงานอืน่ๆ ตามกฎหมาย และเป็นการ
เสรมิสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงจาก
1. คูม่อืการพัฒนาและการลงทนุผลติพลงังานทดแทน ชดุท่ี 4 

พลงังานชวีมวล, กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน, 
มกราคม 2554

2. การสัมภาษณ์ผู ้ก่อตั้งและผู้จัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ี  
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

3. ข้อมูลทั่วไปจากอินเทอร์เน็ต

5. Seeking permits: Permit to construct a 
power plant, permit to use land plots, permit to sell 
electricity, and other permits as required by laws and 
applicable regulations must all be acquired.

6. Construction of the power plant: 
•	 Calling for bids or price offers to select a 

contractor;
•	 Construction can be divided into two 

phases: construction of the power plant, and laying 
down systems to link the plant to the electricity 
distribution system.

7. Implementation and managing the power 
plant

The management of the power plant is very 
important because it affects the ability to sell electricity 
and the cost of operation. The investor should 
carefully plan the management by drawing up an 
annual maintenance plan, raw material procurement 
plan, and electricity distribution plan both during peak 
and off-peak periods. 

In addition, there are other studies related to a 
power plant project; Among them are preliminary 
studies on government policies, economic and 
social impacts, initial environmental evaluation, 
environmental impact assessments, as well as other 
law-required studies and reports, all of which can 
boost community trust in the project.

Sources:
1. Manuals on the Development and Investment in 

Alternative Energy Manufacturing 4th Set – Biomass Energy, 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 
January 2011.

2. Interviews with the founder and manager of the 
Biomass Power Plant at Nong Bua Rawe District in Chaiyaphum 
Province.

3. The Internet.

รูปแสดงกระบวนการ Gasification เพื่อผลิตก๊าซเชื้อเพลิง เข้าสู่เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
Gasification process in power generation

11TEAM GROUP Newsletter



Moving Forward with Strong Synergy
ผนึกกำลัง สรางทีมแข็งแกรง

บร�ษัทในเคร�อทีมกรุปพรอมผนึกกำลังบูรณาการความรูความเช�่ยวชาญ

ในหลากหลายสาขา มอบบร�การคุณภาพ ตอบทุกโจทยและความตองการ 

เพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM) 
Integrated engineering, environment, and 
management consultancy services in Thailand and 
the region.
บร�ษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจ�เนียร�่ง แอนด 
แมเนจเมนท จำกัด
ผูนำงานที่ปร�กษาดานว�ศวกรรม สิ่งแวดลอม และการจัดการ 
ครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเช�ย

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Planning and design of building architecture, 
interior design, landscape architecture, and design 
for urban development.
บร�ษัท เอสคิว อารคีเต็ค แอนด แปลนเนอร จำกัด
ผูเช�่ยวชาญดานการวางแผนและออกแบบทางสถาปตยกรรม 
การตกแตงภายใน ภูมิสถาปตยกรรม และการพัฒนาเมือง

Management Solutions International Ltd. (MSI)
Integrated consultancy services in corporate strategic 
management, finance and investment, accounting, 
marketing, project management, and project 
development.
บร�ษัท แมเนจเมนท โซลูชั่นส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในการบร�หารจัดการองคกร
เช�งกลยุทธ การเง�นและการลงทุน บัญช� การตลาด 
การบร�หารจัดการโครงการ ตลอดจนการพัฒนาโครงการ

TLT Consultants Co., Ltd. (TLT)
Integrated consultancy services in transportation and 
logistics engineering for road, rail, water, and air transport 
systems for both public and private sectors.
บร�ษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท จำกัด
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในงานว�ศวกรรมดานคมนาคมขนสง
ทุกประเภท ทั้งระบบถนน ระบบราง ระบบขนสงทางน้ำ 
และทางอากาศใหแกภาครัฐและเอกชน

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure engineering.
บร�ษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนท จำกัด
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในงานว�ศวกรรมดานแหลงน้ำ
และระบบสาธารณูปโภค

Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)
Integrated services in communications and public 
participation in strategic planning, action planning 
and implementation, ranging from publication and 
multimedia production to event management and 
community relations.
บร�ษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่นส จำกัด
บร�การครบวงจรดานการสื่อสารประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ของประชาชน ตั้งแตการวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและ
การดำเนินการ ครอบคลุมการผลิตหนังสือ สื่อผสมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การจัดการอีเวนท และกิจกรรมดานมวลชน

Modern Management and Technology Co., 
Ltd. (MMT)  
Human resource development, optimizing academic 
and administrative competence; and production and 
development of skillful professionals to meet 
the demand in engineering and related fields of 
the ASEAN market.  
บร�ษัท โมเดิรน แมเนจเมนท แอนด เทคโนโลยี จำกัด
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีความรูทางดานว�ชาการและ
การบร�หารจัดการ พัฒนาและผลิตนักปฏิบัติการว�ชาช�พใหมี
ทักษะทางดานว�ชาช�พตรงกับความตองการทางดานว�ศวกรรม
และดานตางๆ ที่เกี่ยวของของตลาดอาเซ�ยน

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop service in digital printing as well as design 
and related services. 
บร�ษัท ทีซ�จ� พร�้นติ้ง จำกัด
บร�การดานงานพิมพ การออกแบบศิลป และบร�การที่เกี่ยวเนื่อง

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM) 
Provides consultancy services regarding energy 
conservation, energy usage, system planning for 
energy management in both factory and building under 
Energy Conservation acts 1992 and 2007 throughout 
the kingdom. 
บร�ษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท จำกัด
ที่ปร�กษาดานว�ศวกรรมพลังงาน ใหบร�การเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน การใชพลังงาน การจัดวางระบบการจัดการพลังงาน 
การตรวจวัดพลังงาน การตรวจสอบและว�เคราะหการใชพลังงาน 
แกภาครัฐและเอกชน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อาคารควบคุม 
ดานการอนุรักษพลังงานทั่วประเทศ

ICN System Co., Ltd. (ICN) 
Provide e-Auction facilities and system for state 
agencies, state enterprises, and private companies 
with transparent and efficient operations. 
บร�ษัท ไอซ�เอ็น ซ�สเต็ม จำกัด
ใหบร�การการจัดซ�้อจัดจาง ดวยระบบ e-Auction แกหนวยงานราชการ 
รัฐว�สาหกิจ และบร�ษัทเอกชน ดวยความโปรงใส และมีประสิทธ�ภาพ

TEAM Legal Consultants Co., Ltd. (TLCS) 
A rising-star law firm emphasizing its legal practices 
on trade and investment in ASEAN Community, 
including public international law, economic crimes, 
global supply chain transparency, and corporate 
responsibility beyond national boundaries.  
บร�ษัท ทีม ลีกัล คอนซัลแตนส จำกัด
บร�ษัทที่ปร�กษากฎหมาย เนนใหคำปร�กษากฎหมายดานการคา
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซ�ยน รวมทั้งกฎหมายมหาชน
ระหวางประเทศ กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ใหคำปร�กษา/ออกแบบ/จัดทำระบบตรวจสอบหวงโซอุปทาน
ในสายการผลิตของอุตสาหกรรม และการดำเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบตอมนุษยชน

TEAM Consulting International Co., Ltd. 
(TEAMi)
Integrated engineering, environment, and 
management consultancy services in various 
countries around the globe.
บร�ษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บร�การที่ปร�กษาดานว�ศวกรรม สิ่งแวดลอม และการจัดการ
แบบครบวงจรในตางประเทศ

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services for the public and 
private sectors as well as international agencies in 
Lao PDR and the Greater Mekong Sub-region.
TEAM LAO Co., Ltd.
บร�การที่ปร�กษาแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
นานาชาติ ใน สปป.ลาวและประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

TEAM Consulting and Management 
(Cambodia) Co., Ltd. (TEAM CAMBODIA) 
Regional consulting services provided by capable 
local professionals based in Phnom Penh.
TEAM Consulting and Management 
(Cambodia) Co., Ltd. 
บร�การที่ปร�กษาโดยทีมงานมืออาช�พในทองถิ่น

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
One stop services for business establishment and 
operation in Myanmar. TBS provides services to 
clients, investors to establish and operate their 
business in Myanmar covering all three stages of 
Investment: Stage 1 Investment Opportunity Studies; 
Stage 2 Feasibility Assessment; Stage 3 
Implementation and Operation.
Total Business Solution Co., Ltd.
บร�การครบวงจรดานการกอตั้งและดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร ทีบีเอสพรอมใหบร�การที่ปร�กษาแกลูกคา
และนักลงทุนในการกอตั้งและดำเนินธุรกิจในเมียนมาร 
ครอบคลุมทั้งสามขั้นตอนของการลงทุน นับตั้งแตการศึกษา
โอกาสในการลงทุน การประเมินความเหมาะสมโครงการ 
และการดำเนินโครงการ

JTEAM Inc.
Cost-effective integrated solutions to multidisciplinary 
cross-border projects including project origination 
and facilitation, strategic/financial partner search, 
fund raising and technical consultancy.
JTEAM Inc. 
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในการพัฒนาโครงการในตางประเทศ 
ตั้งแตการร�เร�่มโครงการ การอำนวยงานโครงการ การสรรหา
พันธมิตรทางธุรกิจและการเง�น การจัดหาทุน และบร�การ
ที่ปร�กษาทางว�ชาการ

Geotechnical & Foundation Engineering 
Co., Ltd. (GFE) 
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services. 
บร�ษัท ว�ศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
ผูเช�่ยวชาญดานว�ศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก 
และโครงสรางใตดิน

TEAM Construction Management Co., Ltd.  
(TEAM-CM)  
Consulting services in construction management and 
construction supervision for various types of project 
including residential and commercial buildings, 
office buildings, condominiums, resorts, hospitals, 
warehouses, factories, showrooms, service centers, 
and infrastructure. 
บร�ษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมแนจเมนท จำกัด
บร�การที่ปร�กษาดานการบร�หารและควบคุมงานกอสราง 
ครอบคลุมงานกอสรางอาคารทุกประเภท เชน 
อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย สำนักงาน คอนโดมิเนียม 
ร�สอรท โรงพยาบาล คลังสินคา โรงงาน ศูนยบร�การ 
และสาธารณูปโภคตางๆ

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy, oil and gas, power plant, 
petrochemical-related projects, berthing, building, 
pipeline systems and utilities.  
บร�ษัท เอทีที คอนซัลแตนท จำกัด
บร�ษัทที่ปร�กษาดานพลังงาน ไฟฟา น้ำมัน กาซ ปโตรเคมี
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งทาเร�อและสาธารณูปโภค
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Moving Forward with Strong Synergy
ผนึกกำลัง สรางทีมแข็งแกรง

บร�ษัทในเคร�อทีมกรุปพรอมผนึกกำลังบูรณาการความรูความเช�่ยวชาญ

ในหลากหลายสาขา มอบบร�การคุณภาพ ตอบทุกโจทยและความตองการ 

เพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM) 
Integrated engineering, environment, and 
management consultancy services in Thailand and 
the region.
บร�ษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจ�เนียร�่ง แอนด 
แมเนจเมนท จำกัด
ผูนำงานที่ปร�กษาดานว�ศวกรรม สิ่งแวดลอม และการจัดการ 
ครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเช�ย

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Planning and design of building architecture, 
interior design, landscape architecture, and design 
for urban development.
บร�ษัท เอสคิว อารคีเต็ค แอนด แปลนเนอร จำกัด
ผูเช�่ยวชาญดานการวางแผนและออกแบบทางสถาปตยกรรม 
การตกแตงภายใน ภูมิสถาปตยกรรม และการพัฒนาเมือง

Management Solutions International Ltd. (MSI)
Integrated consultancy services in corporate strategic 
management, finance and investment, accounting, 
marketing, project management, and project 
development.
บร�ษัท แมเนจเมนท โซลูชั่นส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในการบร�หารจัดการองคกร
เช�งกลยุทธ การเง�นและการลงทุน บัญช� การตลาด 
การบร�หารจัดการโครงการ ตลอดจนการพัฒนาโครงการ

TLT Consultants Co., Ltd. (TLT)
Integrated consultancy services in transportation and 
logistics engineering for road, rail, water, and air transport 
systems for both public and private sectors.
บร�ษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท จำกัด
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในงานว�ศวกรรมดานคมนาคมขนสง
ทุกประเภท ทั้งระบบถนน ระบบราง ระบบขนสงทางน้ำ 
และทางอากาศใหแกภาครัฐและเอกชน

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure engineering.
บร�ษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนท จำกัด
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในงานว�ศวกรรมดานแหลงน้ำ
และระบบสาธารณูปโภค

Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)
Integrated services in communications and public 
participation in strategic planning, action planning 
and implementation, ranging from publication and 
multimedia production to event management and 
community relations.
บร�ษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่นส จำกัด
บร�การครบวงจรดานการสื่อสารประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ของประชาชน ตั้งแตการวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและ
การดำเนินการ ครอบคลุมการผลิตหนังสือ สื่อผสมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การจัดการอีเวนท และกิจกรรมดานมวลชน

Modern Management and Technology Co., 
Ltd. (MMT)  
Human resource development, optimizing academic 
and administrative competence; and production and 
development of skillful professionals to meet 
the demand in engineering and related fields of 
the ASEAN market.  
บร�ษัท โมเดิรน แมเนจเมนท แอนด เทคโนโลยี จำกัด
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีความรูทางดานว�ชาการและ
การบร�หารจัดการ พัฒนาและผลิตนักปฏิบัติการว�ชาช�พใหมี
ทักษะทางดานว�ชาช�พตรงกับความตองการทางดานว�ศวกรรม
และดานตางๆ ที่เกี่ยวของของตลาดอาเซ�ยน

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop service in digital printing as well as design 
and related services. 
บร�ษัท ทีซ�จ� พร�้นติ้ง จำกัด
บร�การดานงานพิมพ การออกแบบศิลป และบร�การที่เกี่ยวเนื่อง

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM) 
Provides consultancy services regarding energy 
conservation, energy usage, system planning for 
energy management in both factory and building under 
Energy Conservation acts 1992 and 2007 throughout 
the kingdom. 
บร�ษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท จำกัด
ที่ปร�กษาดานว�ศวกรรมพลังงาน ใหบร�การเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน การใชพลังงาน การจัดวางระบบการจัดการพลังงาน 
การตรวจวัดพลังงาน การตรวจสอบและว�เคราะหการใชพลังงาน 
แกภาครัฐและเอกชน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อาคารควบคุม 
ดานการอนุรักษพลังงานทั่วประเทศ

ICN System Co., Ltd. (ICN) 
Provide e-Auction facilities and system for state 
agencies, state enterprises, and private companies 
with transparent and efficient operations. 
บร�ษัท ไอซ�เอ็น ซ�สเต็ม จำกัด
ใหบร�การการจัดซ�้อจัดจาง ดวยระบบ e-Auction แกหนวยงานราชการ 
รัฐว�สาหกิจ และบร�ษัทเอกชน ดวยความโปรงใส และมีประสิทธ�ภาพ

TEAM Legal Consultants Co., Ltd. (TLCS) 
A rising-star law firm emphasizing its legal practices 
on trade and investment in ASEAN Community, 
including public international law, economic crimes, 
global supply chain transparency, and corporate 
responsibility beyond national boundaries.  
บร�ษัท ทีม ลีกัล คอนซัลแตนส จำกัด
บร�ษัทที่ปร�กษากฎหมาย เนนใหคำปร�กษากฎหมายดานการคา
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซ�ยน รวมทั้งกฎหมายมหาชน
ระหวางประเทศ กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ใหคำปร�กษา/ออกแบบ/จัดทำระบบตรวจสอบหวงโซอุปทาน
ในสายการผลิตของอุตสาหกรรม และการดำเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบตอมนุษยชน

TEAM Consulting International Co., Ltd. 
(TEAMi)
Integrated engineering, environment, and 
management consultancy services in various 
countries around the globe.
บร�ษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บร�การที่ปร�กษาดานว�ศวกรรม สิ่งแวดลอม และการจัดการ
แบบครบวงจรในตางประเทศ

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services for the public and 
private sectors as well as international agencies in 
Lao PDR and the Greater Mekong Sub-region.
TEAM LAO Co., Ltd.
บร�การที่ปร�กษาแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
นานาชาติ ใน สปป.ลาวและประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

TEAM Consulting and Management 
(Cambodia) Co., Ltd. (TEAM CAMBODIA) 
Regional consulting services provided by capable 
local professionals based in Phnom Penh.
TEAM Consulting and Management 
(Cambodia) Co., Ltd. 
บร�การที่ปร�กษาโดยทีมงานมืออาช�พในทองถิ่น

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
One stop services for business establishment and 
operation in Myanmar. TBS provides services to 
clients, investors to establish and operate their 
business in Myanmar covering all three stages of 
Investment: Stage 1 Investment Opportunity Studies; 
Stage 2 Feasibility Assessment; Stage 3 
Implementation and Operation.
Total Business Solution Co., Ltd.
บร�การครบวงจรดานการกอตั้งและดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร ทีบีเอสพรอมใหบร�การที่ปร�กษาแกลูกคา
และนักลงทุนในการกอตั้งและดำเนินธุรกิจในเมียนมาร 
ครอบคลุมทั้งสามขั้นตอนของการลงทุน นับตั้งแตการศึกษา
โอกาสในการลงทุน การประเมินความเหมาะสมโครงการ 
และการดำเนินโครงการ

JTEAM Inc.
Cost-effective integrated solutions to multidisciplinary 
cross-border projects including project origination 
and facilitation, strategic/financial partner search, 
fund raising and technical consultancy.
JTEAM Inc. 
บร�การที่ปร�กษาครบวงจรในการพัฒนาโครงการในตางประเทศ 
ตั้งแตการร�เร�่มโครงการ การอำนวยงานโครงการ การสรรหา
พันธมิตรทางธุรกิจและการเง�น การจัดหาทุน และบร�การ
ที่ปร�กษาทางว�ชาการ

Geotechnical & Foundation Engineering 
Co., Ltd. (GFE) 
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services. 
บร�ษัท ว�ศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
ผูเช�่ยวชาญดานว�ศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก 
และโครงสรางใตดิน

TEAM Construction Management Co., Ltd.  
(TEAM-CM)  
Consulting services in construction management and 
construction supervision for various types of project 
including residential and commercial buildings, 
office buildings, condominiums, resorts, hospitals, 
warehouses, factories, showrooms, service centers, 
and infrastructure. 
บร�ษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมแนจเมนท จำกัด
บร�การที่ปร�กษาดานการบร�หารและควบคุมงานกอสราง 
ครอบคลุมงานกอสรางอาคารทุกประเภท เชน 
อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย สำนักงาน คอนโดมิเนียม 
ร�สอรท โรงพยาบาล คลังสินคา โรงงาน ศูนยบร�การ 
และสาธารณูปโภคตางๆ

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy, oil and gas, power plant, 
petrochemical-related projects, berthing, building, 
pipeline systems and utilities.  
บร�ษัท เอทีที คอนซัลแตนท จำกัด
บร�ษัทที่ปร�กษาดานพลังงาน ไฟฟา น้ำมัน กาซ ปโตรเคมี
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งทาเร�อและสาธารณูปโภค
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Editorial Team
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พลังงานในประเทศไทย วิกฤต โอกาส และทางเลือก
Energy in Thailand: Threats, Opportunities, and Alternatives

เป็นทีท่ราบกันดว่ีา “ความต้องการใช้พลงังาน

มีแต่จะเพิ่มสูงมากขึ้น ในขณะที่แหล่งพลังงานมีอยู่

อย่างจ�ากดั” คยุนอกกรอบฉบบัต้อนรบัปีใหม่ จงึพา 

ทกุท่านมาพดูคยุถงึสถานการณ์ด้านพลงังานของ

โลกและประเทศไทย แนวโน้มการพัฒนาพลังงาน

ทางเลือก และแนวทางการแก้ไขวิกฤตพลังงาน

ของประเทศกบั คณุอนนต์ สริแิสงทกัษณิ ประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท พทีที ีโกลบอล 

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

It is widely known that while energy 

demands keep rising, energy sources remain 

limited. For the first issue of TEAM GROUP 

Newsletter for Year 2015, Talk with TEAM sat 

down with Mr. Anon Sirisaengtaksin, Director/

Chairman of the Risk Management Commit-

tee, PTT Global Chemical PCL. to discuss the 

energy situation of Thailand and the world, 

trends for the development of alternative  

energy, and guidelines on how Thailand 

should tackle the energy crisis.

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
Anon Sirisaengtaksin,  
Director/Chairman of the Risk Management Committee, PTT Global Chemical PCL.
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Q: สถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและของ
ประเทศไทยในขณะนี้เป็นอย่างไร และมีแนวโน้ม 
จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

A: โลกทกุวันนียั้งคงต้องพ่ึงพาน�า้มนัดบิ ถ่านหนิ และ
ก๊าซธรรมชาติอยู่เป็นจ�านวนมากถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะ 
น�้ามันดิบ และมีแนวโน้มจะเป็นเช่นน้ีไปอีกหลายสิบปี 
เน่ืองจากมีต้นทุนต�่าและมีความสะดวกในการน�ามาผลิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีต้องการน�าพลังงานมาใช้เป็นตัว 
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

ในขณะเดียวกันทั่วโลกมีการคิดค้นและพัฒนา
พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน แต่พลังงาน
ทางเลอืกยังเป็นเพียงส่วนเสริมในการใช้พลงังานหลกั 
เนื่องจากพลังงานทางเลือกยังมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่า 
และยังมีความคุ้มค่าน้อยกว่า ซึ่งแม้ว่าตัวเชื้อเพลิงตั้งต้น
ในการน�ามาผลิตพลังงานอย่างลมหรือแสงแดดจะไม่มี
ต้นทนุการผลติ แต่เทคโนโลยีทีน่�ามาใช้ยังมรีาคาสงู ท�าให้
ประเทศท่ีต้องน�าเข้าเทคโนโลยีอย่างประเทศไทย ต้องม ี
ต้นทุนเทคโนโลยีดังกล่าว อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศมี
ศักยภาพในการผลิตและปัจจัยทางธรรมชาติแตกต่างกัน 
เช่น ประเทศไทยมีแสงแดดมาก สหภาพยุโรปมีลมแรง 
ประเทศสหรฐัอเมรกิามนี�า้มนัจากหินดินดาน ซึง่การพัฒนา
พลงังานทางเลอืกจงึต้องอาศยัปัจจยัทัง้ทางธรรมชาตแิละ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน จึงจะสามารถผลิต
พลังงานที่มีต้นทุนต�่า คุ้มค่าแก่การลงทุน และสามารถน�า
มาใช้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับประเทศไทย เราใช้น�้ามันดิบสูงถึงเกือบ 2  
ล้านบาห์เรลต่อวัน เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทุกวันนี้แม้ว่าเราจะสามารถผลิตพลังงานใช้เอง
ได้ส่วนหนึ่ง แต่เราก็ยังคงต้องพึ่งพาการน�าเข้าโดยเฉพาะ
น�้ามัน อีกทั้งยังต้องน�าเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เราจึง
ต้องเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีที่จะท�าให้เราสามารถ
ลดการพึ่งพาและน�าเข้าได้อย่างแท้จริง เพราะถ้าเรา 
ไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กันไป เราก็จะหนีไม่พ้น
การน�าเข้าพลังงานอยู่ตลอดไป

Q: ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตด้านพลังงาน
กันมากขึ้น และเริ่มมองหาพลังงานทางเลือกรูปแบบ
ใหม่ ส�าหรับประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของ
พลังงานทางเลือกมากน้อยเพียงใด และทิศทางการ
พัฒนาจะสามารถน�าไปสู่ประเทศท่ีมีการใช้พลังงาน
หมุนเวียนได้อย่างแท้จริงหรือไม่

A: ในบ้านเรามกีารตืน่ตวัมากข้ึนในเรือ่งของพลงังาน
ทางเลอืก สิง่ทีน่่าสนใจและเป็นจดุแข็งของเราคือ ผลผลติ
ทางการเกษตร ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ

Q: Could you please describe Thailand’s and 
the world’s energy situation? And what trends are 
coming? 

A: The world is still heavily dependent on crude 
oil, coal, and natural gas. They account for 70 per 
cent of the world’s energy sector with crude oil being 
a major player. This trend looks set to continue for 
many more decades because it is convenient and 
economical to produce energy from these resources. 
This proves particularly true in Asia and Southeast 
Asia, which need to drive their economy with energy.

More forms of alternative energy have been 
explored and developed around the world, but 
alternative energy is still supplementary to the 
use of conventional energy sources. This stems 
from the fact that alternative energy involves high 
production costs and offers lower cost effectiveness. 
While precursor elements like wind and sunlight 
for alternative-energy production are free, the 
technologies involved are expensive. Thailand is 
among technology importers, so when it imports 
alternative-energy technologies it shoulders a huge 
cost.  On alternative energy, each country has different 
levels of potential and different natural resources. For 
example, Thailand has much sunlight while European 
Union nations enjoy strong winds. The United 
States, meanwhile, can extract oil from oil shale. The 
development of alternative energy must be based 
on both natural-resource factors and technology 
efficiency. It’s a way to produce alternative energy 
that is affordable, cost-effective in term of investment, 
practical, and efficient.

As for Thailand, we use nearly two million barrels 
of crude oil each day to drive the country’s economy. 
Although we can produce some energy ourselves, 
we still rely heavily on imported energy, particularly 
oil. We also need to import electricity from Laos. It 
is thus necessary that we seriously concentrate 
on developing technologies to reduce such 
dependence or to lower imported energy volumes. 
If we don’t develop our technologies, we will have to 
import energy forever. 

Q: Across the world, there is growing 
awareness about the energy crisis and growing 
efforts to develop alternative energy. In this 
regard, how active is Thailand? Are Thailand’s 
efforts enough to pave the way for a real shift into 
a renewable energy-based system? 

A: Thailand is increasingly aware of the need 
to develop alternative energy. One of our interesting 
strengths surrounds our agricultural crops. Various 
crops can be used to produce fuel for motor vehicles. 
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รถยนต์ได้ ทั้งแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และแก๊สชีวภาพ 
รวมท้ังการปลูกหญ้าเนเปียเพ่ือที่จะน�าหญ้ามาหมักใช้
เป็นแก๊ส ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผมมองว่าถ้าเราไปใน
ทศิทางนีแ้นวน้ี มันจะช่วยเสรมิกับการทีเ่ราจะท�าให้รายได้ 
ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งรัฐก็คงจะมองเห็นถึงการ 
พัฒนาการใช้ก๊าซชีวภาพ ใช้มูลสัตว์ต่างๆ พืชผล
ทางการเกษตร จากอ้อย จากมันส�าปะหลัง สิ่งน้ี 
ถือเป็นจุดแข็ง แต่เรื่องของบริหารจัดการก็ต้องมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 

ประมาณ 10-20 ปีข้างหน้า พลังงานทางเลือกต่างๆ 
จะเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่การรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซยีนอย่างสมบรูณ์ เราจะต้องช่วยกันคดิ 
ท่ีจะขบัเคลือ่นเดนิหน้าประเทศไปในทศิทางไหน เป้าหมาย 
ของเราคอือะไร ในอนาคตเราจะเป็นศนูย์กลางในการผลติ 
พลังงาน หรือว่าเราจะหันเหไปในด้านอุตสาหกรรม
การบริการที่ใช้พลังงานน้อยลง การบริหารจัดการไม่ใช่
เฉพาะในเรื่องของพลังงาน แต่ต้องมองถึงเป้าหมาย 
ของทางเลือกด้านพลังงานของประเทศว่าสามารถพัฒนา 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู ่จุดท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการใช้พลังงานที่ลดลงได้หรือไม่ 

We can produce gasohol, biodiesel, and biogas. We 
can grow Nepia grass too. When fermented, this 
type of grass can provide gas for industrial factories. 
I think if Thailand develops its alternative energy in 
this direction, we can help in boosting Thai farmers’ 
incomes too. The government must have realized the 
potential of biogas already. Apparently, there have 
been efforts to develop biogas from animal dung, 
sugarcane and cassava. These things are our 
strengths. We have resources in hand. It’s just that 
we have to prepare efficient management systems 
too. 

In the next 10 or 20 years, various forms of 
alternative energy will come into play. When we fully 
step into the ASEAN Community, we have to think 
hard about the direction and the goal of our energy 
development. We have to decide what we want. Are 
we going to become an energy hub? Or should we 
focus on service industries that require less energy? 
The management system here means we have to 
address not just the sources of energy, but have to 
think about Thailand’s energy goals too. We need 
to seriously consider if the alternatives we have 
can allow the country’s economy and industries to 
enjoy additional value, but operate on lower energy 
consumption. 
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Q: ปัญหาด้านพลงังานในประเทศไทยส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนอย่างไร ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ควรมี 
มาตรการหรอืแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านีอ้ย่างไรบ้าง 
เพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ 

A:  รัฐต ้องหารายได ้มาอุดหนุนเพ่ือช ่วยเหลือ 
กลุ่มคนที่มีโอกาสและทางเลือกน้อยกว่า ซึ่งเป็นที่มาของ 
กองทุนน�้ามันท่ีจะมาดูแลกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถพ่ึงพา
ดูแลตัวเองได้ในกรณีท่ีราคาน�้ามันพุ่งสูงขึ้น แต่วิธีท่ีดีสุด 
คอื การขวนขวายหารายได้ ต้องพิจารณาว่าจะท�าอย่างไร 
ให้ภาคการผลิตสามารถเพ่ิมรายได้ได้ด้วย เพราะฉะนั้น 
การท�างานระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนจะต้องสอดประสาน 
เป็นหน่ึงเดียวกัน รัฐควรต้องเปลี่ยนบทบาทจากท่ีเคย 
เป็นผูก้�าหนดนโยบายกลายมาเป็นทีป่รกึษา ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ เพื่อมารองรับและท�าให้ต้นทุนต่างๆ นั้นดีขึ้น 

นอกจากน้ี การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในรปูแบบของโครงการต่างๆ ต้องมมีากขึน้ รฐับาลจะต้อง 
เร่งสร้างความเข้าใจให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญ
ของพลังงาน ทั้งการพัฒนา กลไกการบริหารจัดการ การ
สนับสนุนให้ชุมชนชนบทต่างๆ เข้าถึงแหล่งพลังงาน
ท้ังหมด ต้องมีการวางกลไกอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย
รองรับ และมีคนรับช่วงต่อไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน ประชาชนคนไทยทุกคนควรจะได้รับรู ้ 
ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนจะช่วยให้ทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยผลักดัน เพราะเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้ 
เกิดขึน้ได้ทันทีในอีก 1-2 ปี แต่ต้องวางแผนไว้และเริม่ปลูกฝัง 
กันเสียตั้งแต่วันน้ี เพ่ืออนาคตของลูกหลานและเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติ

ไม่ว่าสถานการณ์ด้านพลงังานจะเป็นอย่างไรต่อไปใน
อนาคต สิง่ส�าคญัคอืทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้พลงังาน
อยู่ทุกขณะ หน้าที่ของเราคือเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการ
ร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง และที่ส�าคัญคือ  
ทุกภาคส่วนต้องให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Q: How do energy problems affect the Thai 
people? What measures or guidelines should 
all sectors, private or government, and relevant 
authorities take to help everyone survive the 
energy crisis?

A: The government must find money to subsidize 
energy products for the sake of the underprivileged. 
This is the concept behind the Oil Fund. This fund 
will manage petroleum reserves and offer subsidy 
at times when the petroleum prices soar. The goal 
is to help people who have fewer alternatives and 
opportunities as they may be hit hard without subsidy. 
By the way, the best solution is to find sources of 
income. The government must plan how to help 
energy manufacturers get higher incomes. The 
government and the private sector must work hand 
in hand. Indeed, the government should adjust 
its role. Instead of serving as the policymaker, 
the government should become an advisor. It 
should help promote the country’s energy sector and 
provide support. For example, it should develop an 
infrastructure system for the energy sector. This way, 
energy-production costs will improve overall. 

In addition, we need cooperation from all 
sectors. Every sector should be engaged in the 
country’s energy development via various projects. 
The government must urgently communicate with 
the public to make all people understand that energy 
is important, and so is the need to develop energy 
and its related mechanisms. Rural communities 
should get the support they need to access energy 
resources. Mechanisms must be laid down as part 
of an efficient system. New laws must be legislated 
to support the system, and implementations must 
take place in a tangible manner. All Thais should get 
information and opportunities to help explore and 
develop energy options for Thailand. Of course, all 
these things can’t materialize in just a matter of one 
or two years, but plans must be laid down today. The 
inculcation of the right attitudes towards energy use 
must start now both for future generations and the 
nation’s benefit.

No matter how the energy situation turns out in 
the future, it’s important that people are acutely aware 
that they are using energy, and that they have a duty 
to seriously try to save energy. Importantly, all sectors 
must join forces in energy matters so as to achieve 
desirable and tangible results.
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เครื่องสับไม�
แปรรูปให�มีขนาดเล็ก โดยการสับละเอียด

ขนาดประมาณ 10-20 ซม. 
พร�อมกําจัดเม็ดดินเม็ดทราย

Wood Chipper

เหง�ามันสําปะหลัง
Cassava Rhizome

Chips the cassava rhizome into
10-20 cm pieces and separate

sand and soil.

เครื่องอบแห�ง
เพื่อลดความชื้นให�เหลือไม�เกิน 15%

Dryer
Reduces the moistness to 

less than 15%.

เตา Gasifier
Gasifier

ถ�านที่เหลือ
จากการเผาไหม�

ประมาณ 5-10%
ของนํ้าหนักเชื้อเพลิง

Charcoal
5-10% of the total 

cassava rhizome chip weight

ก�าซสังเคราะห�ที่เผาไหม�ได�
ได�แก� คาร�บอนมอนอกไซด� (CO)
ไฮโดรเจน (H

2
) และก�าซมีเทน (CH

4
)

นอกจากนี้ยังมีขี้เถ�าฝุ�น นํ้ามันดิน
ปะปนอยู�ด�วย

Syngas
from the process includes CO, H2,

and CH4 as well as some ash,
dust, and tar.

ระบบทําความสะอาด
เช�น Cyclone, Wet Scrubber, 

Biomass Filter หรือเครื่องกรองแบบผ�า
Cleaning system

such as cyclone, wet scrubber, 
biomass filter or fabric filter

แก�สเชื้อเพลิงสะอาด
Biogas

เครื่องกําเนิดไฟฟ�า
Generator

กระแสไฟฟ�า
ส�งขายให�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

Electricity
sold to PEA

ขี้เถ�า ฝุ�น นํ้ามันดิน
Ash, dust, tar

โลกของเราก�าลังต่ืนตัวในเรื่องของพลังงานจาก 
เช้ือเพลิงชีวมวล หน่ึงในนั้นคือการใช้เหง้ามันส�าปะหลัง 
โดยผ่านกระบวนการ Gasification ซึ่งก็คือ กระบวนการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไม่สมบูรณ์ด้วยการ
จ�ากัดออกซิเจน ซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะแตกตัว 
ในสภาวะท่ีมีการควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดส่วนที่
ต�่ากว่าค่าที่ท�าให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ และเปลี่ยน 
ชีวมวลที่เป็นของแข็งให้กลายเป็นก๊าซที่เผาไหม้ได้

The current world’s trend on the alternative energy 
resulted in many new technologies, one of which is 
the biomass fuel from dried cassava rhizome chips. 
Employing the gasification process with the controlled 
amount of oxygen, the hydrocarbon compound was 
then turned into the syngas or producer gas.  

โรงไฟฟ้าจากเหง้ามันส�าปะหลัง
Cassava Rhizome Power Plant

Expert  TALK

Prayut Khumrungsri 
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-ค�าม่วน) 
Friendship Bridge III (Nakhon Phanom-Khammouan)

ปี 2558 เป็นปีที่ทุกคนรับทราบว่า ประชาคมอาเซียน
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปลายปี ซึ่งสิ่งท่ีเห็นกันอยู ่
และมีการพัฒนาต่อเน่ืองมาโดยตลอดก็คือเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางราง ทาง
น�้า หรือทางอากาศ

จากที่เกริ่นภาพรวมไว้เมื่อฉบับที่แล้ว วันนี้จะขอให ้
รายละเอยีดเพ่ิมเติมให้เหน็ว่าในทศวรรษหน้านีป้ระชาคม 
อาเซยีนคงจะมถีนนหนทางคล้ายกับประชาคมยุโรปมากขึน้ 
หากมองจากประเทศไทยเป็นหลกั 

เริ่มจากทางภาคตะวันออก จ.ตราด มีถนนสาย 
R48 ท�าให ้สามารถว่ิงตรงจากชายแดนไทยไปถึง 
กรุงพนมเปญภายในเวลาไม่ถึง 8 ชั่วโมงในระยะทางกว่า 
300 กิโลเมตร และสาย R67 ที่เดินทางไปนครวัด นครธม  
เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งทางช่องสะง�า จ.ศรีสะเกษ

ในขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
เหนือ มีสะพานมิตรภาพที่ จ.หนองคาย เป็นสะพานแรก  
ต่อมามีสะพานข้ามแม่น�้าโขงเชื่อมกับ สปป.ลาว ไป
เวียดนามและเมียนมาร ์ ท่ี  อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
อ.ค�าม่วน จ.นครพนม และ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ท่ีมี  
สปป.ลาว เป็นทางผ่านไปถึงเวียดนามและจีน ไม่รวมที่ 
จ.อบุลราชธานทีีเ่ชือ่มกับลาวใต้ (ปากเซ) อกีแห่งหน่ึงด้วย

ส่วนทางภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงเพราะมกีารเดินทางจาก
ชายแดนไทย ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ไปมาเลเซีย และต่อไป
ถึงสงิคโปร์นานแล้ว ในขณะท่ีทางภาคตะวนัตก มเีส้นทาง
ไปเมียนมาร์จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ด่านสิงขร และจาก 
จ.กาญจนบุรี ที่ด่านเจดีย์สามองค์

ด้วยการเดนิทางทางบกท่ีสะดวก ปลอดภัย อย่างน้อย 
การติดต่อกับประเทศกลุ่ม CLMV คือ กัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมาร์ และเวียดนาม ก็เป็นตัวอย่างของการคมนาคม
ทางบกในประชาคมอาเซยีนในทศวรรษหน้า ทีจ่ะเชือ่มโยง
กับประเทศสมาชิกที่ไม่ต้องข้ามน�้าข้ามทะเล

Dr. Jeerakiat Apibunyopas

เกร็ดความรู้สู่อาเซียน
A S E A N  Tipsการเดินทางกับอาเซียนในทศวรรษหน้า

ASEAN Transportation in the Next Decade 

Year 2015 has special significance, as everyone 
knows that the ASEAN Economic Community must 
officially materialize before the end of the year. It is 
clear that transportation network development has 
already been going on for the integration of ASEAN 
countries through roads, rail-based routes, flight 
services, and sea transportation.

Further from the introduction in the previous 
issue, let’s talk about land-based transportation in 
detail. We can expect road systems in the region in 
the next decade to become more similar to those in 
the European Union, particularly when we look at it 
from Thailand’s perspectives. 

In Thailand’s eastern region, the R48 road 
has already been well developed. It connects with 
Cambodia, allowing motor vehicles from Thai border 
to stretch over 300 kilometers, and reach Phnom 
Penh in less than eight hours. The R67 road connects 
the Chong Sa Ngam of Si Sa Ket Province with 
Cambodia’s Angkor Wat and Angkor Thom in just 
one and a half hours.

In Thailand’s northern and northeastern 
regions, the first Thai–Lao Friendship Bridge 
stretches from Nong Khai Province over the Mekong 
River to the Lao side. The second friendship bridge, 
meanwhile, connects Chiang Rai’s Chiang Khong 
district with Laos. Vehicles from Nakhon Phanom’s 
Kham Muan district and Mukdahan’s Mueang district 
can also cross other Mekong bridges to Laos, and 
drive conveniently to Vietnam and China. In addition, 
there is another bridge stretching from Thailand’s 
Ubon Ratchathani Province to Pakse in southern 
Laos. 

In the south, a road network that links the 
country to Singapore and Malaysia has long been in 
service. Motor vehicles can cross to the neighboring 
countries easily via the Sadao checkpoint, Songkhla 
Province. From Thailand’s western region, there are 
roads running to Myanmar. One of the roads stretches 
from Prachuap Khiri Khan Province to the Singkhorn 
Checkpoint. Another road connects Kanchanaburi’s 
town with Three Pagoda Border Pass.

Integrated road links across ASEAN nations is 
good for both border trade and tourism. Efficient road 
networks that have been materializing in Cambodia, 
Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV), and Thailand 
have provided glimpses of what land-transport 
infrastructure will become for the ASEAN Community 
in the next decade.
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Dr. Prasert Patramai

บอกเล่าเก้าสิบ
What’s Going On?

แลไปข้างหน้า ทิศทางและเป้าหมายที่จะไป
Looking Forward to Achieving the Goal 

เมื่อปี 2552 ผมได้หารือในกลุ่มผู้บริหารรุ่นที่ 2 เพ่ือ
ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายใน 5 ปี (ปี 2552-2557) คือ 
แนวยุทธศาสตร์ 4 เครื่องยนต์ ได้แก่ 1. ด้านงานบริการ 
ที่ปรึกษาภาครัฐ 2. ด้านงานบริการท่ีปรึกษาภาคเอกชน
ในประเทศ 3. ด้านงานบริการท่ีปรึกษาต่างประเทศ คือ 
ตลาดอาเซียน และ 4. ด้านธุรกิจเก่ียวเนื่อง ซึ่งแม้ว่ายัง 
ไม่บรรลเุป้าหมาย แต่เราก็ก�าลังเดินไปในทิศทางนั้น

ในปีทีผ่่านมา (ปี 2557) เราได้มกีารปรบัองค์กร จดัต้ัง 
บรษิทัและทมีงานท่ีจะไปท�างานต่างประเทศ เปิดส�านักงาน
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ผลิตพนักงานทดแทน และจัดตั้ง 
สถาบันฝึกอบรมด้านวิศวกรรมท่ีอยู่ในแนวธุรกิจของเรา 
เพ่ือสร้างโอกาสให้ขยายตัวตามทิศทางดังกล่าว และเมื่อ 
เรว็  ๆนี ้ผมได้ให้คณะกรรมการปรบัองค์กรพิจารณาร่างภาพ 
ท่ีผมอยากเห็นและให้เป็นในอนาคตของทีมกรุ๊ป เพ่ือเป็น
แนวทางในการก�าหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้ริหาร
ระดับสูงขององค์กร 8 ข้อ ดังนี้

1. ทีมกรุ ๊ปจะเป็นหนึ่งในผู ้น�าของการให้บริการ 
ทีป่รกึษาในรปูแบบบรูณาการในภูมภิาค ในงานทีเ่ก่ียวกับ
การพัฒนาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็น
องค์กรที่แข็งแกร่ง มีฐานะทางการเงินดี เป็นที่ยอมรับของ 
Stakeholders ทุกประเภท

2. ด�าเนนิธุรกิจใน 4 เครือ่งยนต์ ดงัทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้น
แล้ว

3. เพ่ิมสัดส่วนของงานด้านอื่น เพ่ือให้สัดส่วนของ
งานภาครัฐไม่เกินร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด โดยก้าวสู่ 
การเป็นที่ปรึกษาภูมิภาคในกลุ่มอาเซียน เพ่ิมงานในภาค
เอกชน และงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

In 2009, I have discussed with the second 
generation of executives how to establish our 
directions and a five-year goal (2009-2014) which 
comprises four strategic thrusts: (1) consultancy 
services for state agencies; (2) consulting services for 
the private sector domestically; (3) consulting services 
in the ASEAN market; and (4) related businesses. 
Although we have not completely achieved our goals 
yet, we can say that we have efficiently followed our 
plans.

In the past year (2014), we adjusted our 
organization by forming new firms to handle 
international clients, expanding a few branch offices 
in neighboring countries, recruiting for replacement, 
and establishing the engineering training institute to 
achieve the above-mentioned goals. To serve as the 
guidelines for specifying the qualifications of our chief 
corporate executives, the working committee on 
organizational development has drafted up the plan 
that the TEAM GROUP will follow in the future:

1. The TEAM GROUP will become one of  
the regional leaders in integrated consulting services 
specifically in the fields of engineering and environ- 
mental development. It will also be recognized as a 
strong organization with financial stability and high 
acceptance by all stakeholders.

2. It will operate businesses via the aforesaid four 
thrusts.

3. It will expand more businesses in other sectors,  
i.e. services for the private sector and related 
businesses. The plan is to control the output it 
provides for state agencies to not exceed 25 per cent 

 “ตั้งความหวังว่าทีมกรุ๊ปจะเป็นหนึ่ง  ในอาเซียนที่ซึ่งพึงไปสู่
จึงได้วางก�าหนดไว้ให้ท�าดู น�าทีมสู้ร่วมท�าให้ได้เป็นจริง” 

“Optimism to see TEAM GROUP at the top of the ASEAN market
Unite to make our goal a reality through our best strategies”
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4. ก้าวสูก่ารเป็นองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ท่ีมฐีานใน
ประเทศไทย มกีารด�าเนินงานในประเทศต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
10 ประเทศ และมีรายได้มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

5. มุง่เน้นการท�างานวิชาชพีท่ีมคุีณภาพ โดยอิงความรู ้
วิชาการและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ทั้งในและต่าง
ประเทศ พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือเป็นเครือ่งมอืในการแข่งขนัและความย่ังยืนขององค์กร

6. พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างย่ังยืน โดยขยายงาน
ให้มีความมั่นคงมากย่ิงข้ึน มี Diversification ไปในแนว 
Relating Service ไปสู่ Related Businesses 

7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลากหลาย
สาขา มีคนหลายชาติท�างานร่วมกัน มี Professional 
Practice เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิมคีวามยืดหยุ่น
สูง และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

8. เป็นองค์กรทีอ่ยู่ใน Top List ทีค่นอยากท�างานด้วย 
ท�าไมทีมกรุ๊ปต้องมุ่งขยายงานไปต่างประเทศ 

ภาคเอกชน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
1. ตลาด AEC ก�าลังจะเปิดในปี 2558 เราจึงต้อง

ปรับตัว พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เพราะจะมีบริษัทใน
อาเซยีนเข้ามาแย่งสดัส่วนในตลาด เราจงึไม่สามารถอาศยั
เพียงตลาดในประเทศ ซึ่งเปรียบเหมือน 1 ใน 10 เขตใน
อาเซียน ทั้งๆ ที่โอกาสในประเทศอื่นๆ ก�าลังเปิดกว้าง 

2. ตลาดในภาครฐัแม้จะเป็นงานใหญ่ เป็นตลาดของ 
เรามานาน แต่ก็มคีวามไม่แน่นอน มกีารแข่งขนัสงู และข้ึนอยู่ 
กับนโยบายทางการเมือง เรายังคงยึดถือเป็นแหล่งงาน
ส�าคัญ และต้องหาแหล่งอื่นเพิ่ม

3. ภาคเอกชนเข ้ามามีบทบาทในการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ท้ังระบบขนส่งมวลชน และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  

4. ตลาดอา เซี ยนจะ เป ิด โอกาสให ้ เ รา ได ้ ใช ้
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาให้เป็นประโยชน์กับประเทศ
ท่ีพัฒนาตามหลังเรา ส่วนในประเทศที่น�าหน้าเรา เรา
สามารถใช้ความเชี่ยวชาญนี้เข้าไปท�างานในด้านท่ีใช้
แรงงานที่ราคาถูกกว่า 

5. การเป็นท่ีปรกึษากับภาคเอกชน เราจะต้องร่วมกับ
นักลงทนุมาสร้างโครงการและให้ค�าแนะน�าตัง้แต่ต้น และ
บางครั้งก็อาจได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมลงทุน

6. เราต้องสร้างเครือข่ายการท�างานในประเทศ
ต่างๆ เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีผู้เชี่ยวชาญ 
หลากหลาย เป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล

อย่างไรก็ตาม เราต้องเป็นฝ่าย “ให้” ก่อน เพื่อให้เกิด
ไมตรีอันดี และเกิดการแลกเปลี่ยนในอนาคต และนี่คือ
เหตุผลของการก�าหนดอนาคตของทีมกรุ๊ป ซึ่งน่าจะเป็น
วิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

of the total income. The aim is to become the leader 
in corporate consultancy in the ASEAN market.

4. It will become a large-scale multinational 
conglomerate based in Thailand. It will operate 
business in no less than ten countries and gain no 
less than 50 per cent of total income from other 
countries.

5. Staff will be committed to providing quality 
services based on their academic knowledge and  
professional experience domestically and inter-
nationally. The organization spotlights the develop- 
ment of human resources, technology, and manage-
ment systems for empowering its competitiveness 
and sustainability.

6. It will persist in extending business for 
sustainable stability and growth as well as promoting 
diversification from concomitant services to related 
businesses.

7. With professional practices following inter-
national standards, the organization is equipped with 
multidisciplinary experts and a highly flexible and 
adaptable multinational workforce.

8. It will be in the top ranks of best workplaces.
Why does TEAM GROUP aim to extend 

related businesses and services for the private 
sector and at the international level?

1. The launch of the AEC looms in 2015. We must 
adjust to prepare for changes. Many international 
consulting firms are expanding activities in Thailand; 
so while many opportunities arise in other nations we 
cannot depend solely on the domestic market.

2. Consulting firms face many constraints in 
the state sector’s market due to the high level of 
competition and the uncertainty of political policies.

3. The private sector takes a more significant 
role in large-scale project investment in both mass 
transit and infrastructure systems.

4. The ASEAN market will provide the opportunity 
to apply our accumulated expertise and experience in 
less-developed countries, and offer lower overhead 
cost in developed countries. 

5. To provide consulting services for the private 
sector, we must collaborate with investors to develop 
projects and give early advice.

6. We must create networks internationally as we 
have multidisciplinary expertise. This will strengthen 
our organization at regional and international levels.

However, we must be a “giver” at first to 
create good relationships for the creation of mutual 
cooperation in the future. And this is probably the 
TEAM GROUP’s vision for the next five years.
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อุทยานมังกรสวรรค์ 
Mungkorn Sawan Park

Editorial Team

เม่ือช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ทมีกรุป๊ ได้เดินทางท่องเทีย่ว
ที่ จ.สุพรรณบุรี ชมความงาม นมัสการหลวงพ่อโต วัดป่า 
เลไลยก์วรวิหาร และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

สถานที่แรก ขอแนะน�าให้ไปชมความงาม นมัสการ 
หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์  วัดคู ่บ ้านคู ่ เมืองของ
จ.สุพรรณบุรี มีต�านานอายุราว 1,200 ปี เป็นสถานที่ 
หนึ่งในวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ซึ่งในแต่ละวัน
จะมีผู ้คนมากมายมากราบไหว ้ขอพรหลวงพ ่อโต 
พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ศิลปะสมัยอู ่ทอง ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ รอบๆ วิหารมี 
ภาพเขียนเล่าเรื่องราวของขุนช้าง-ขุนแผน ตั้งแต่ต้น
จนจบ เป็นภาพที่สวยงามและได้ความรู้ มีบ้านขุนช้าง 
เรือนไทยไม้สักแบบโบราณหลังใหญ่ ท่ีนักท่องเที่ยว 
มักขึ้นไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ภายในบริเวณวัดยังเป็น 
ศูนย์รวมจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองท่ีสามารถซื้อน�ากลับมา 
เป็นของฝากได้อีกด้วย

ต่อมาคือศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี เดิมเป็นเรือน
ทรงไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในประดิษฐานเทวรูป 
พระนารายณ์สององค์ สวมหมวกทรงกระบอกสลักจาก 
หินสีเขียวเป็นศิลปกรรมในสมัยลพบุรี  หลังจากน้ัน 
ไปถ่ายรูปชมวิวกันต่อ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ เยี่ยมชม 
ภายในอาคารรูปมังกรท่ีมีห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมของชาวจีนย้อนหลังไปห้าพันปี ด้านในสุด 
มองเห็นแต่ไกลมีศาลากลางน�้า 7 ชั้น ในชั้นต่างๆ มี
รูปปั ้นเทพเจ้าต่างๆ บริเวณตรงกลางลานหน้าอาคาร 
เทยีนอันเหมนิจะเป็นหอระฆงัมหามงคล ทีม่รีะฆงัน�า้หนัก
มากถึง 3,000 กิโลกรัม เชื่อกันว่า หากเคาะระฆังใบนี้จะ
ช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว

เปิดศักราชใหม่ ไปไหนมาไหน ใคร่ขอเชิญชวน
ไทยเท่ียวไทย ไม่ไกลเมืองกรุง สุพรรณบุรีใกล้แค่น้ีเอง 
(สนใจข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 0 3554 5133 วัดป่าเลไลยก์  
0 3552 1690 ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี)

เที่ยวสุพรรณบุรี ชมของดีที่ซ่อนอยู่
Suphan Buri: A Charming City

At the end of last year, TEAM GROUP had organized 
a trip to Suphan Buri Province to worship the magnificent 
Luang Pho To (Great Buddha) at Pa Lelai Worawihan 
Temple and the City Pillar Shrine for New Year Blessings.

The first place we visited was the city’s old monastery 
Pa Lelai Temple. It is believed to have been built around 
1,200 years ago and appeared in a Thai literature, Khun 
Chang Khun Phaen. Each day, a large number of tourists 
come to worship the sacred Luang Pho To, an U Thong-
style Buddha image in the Palilai or Retreat in the Forest 
Posture (Buddha sitting on stone and placing feet on a lotus 
and hands on knees). The image contains 36 pieces of 
Buddha’s relics. Around the vihara building is the beautiful 
mural paintings depicting stories of Khun Chang Khun 
Phaen from the beginning to the end. There are also an old 
Thai-style teak house called “Ban Khun Chang” for visitors 
to take a photo and a local products center to shop for 
souvenirs. 

Next destination is Suphan Buri’s City Pillar Shrine. 
Originally it was built in Ayutthaya style of architecture. 
The shrine houses two statues of God Vishnu wearing 
tall cylindrical shaped hats in Lop Buri style of art carved 
from green colored stone. Another tourist attraction is 
Mungkorn Sawan Park (Dragon Descendants Museum). 
The place locates a building in a giant dragon shape. Inside 
the building is an exhibition displaying the 5,000 years’ 
history of Chinese civilization. At the innermost of the park 
is a prominent seven-storey floating pavilion. In each storey 
are statues of various Chinese gods. At the center of the 
patio in front of Tiananmen Building is a belfry called Maha 
Mongkol (auspicious belfry). Visitors like to ring the 3,000-
kg bell inside the belfry for blessings upon themselves and 
their families.

For this coming year, Holidaymaker would like to 
promote Thais to travel in Thailand by visiting Suphan Buri, 
a city not far from Bangkok.
(For further information, call 0 3554 5133 (Pa Lelai Temple) or  
0 3552 1690 (Suphan Buri’s City Pillar Shrine.)

ไปไหนมาไหน
Holidaymaker
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เมือ่เรว็ๆ นี ้คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ ทีป่รึกษา
ด้านการเงินอิสระ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต  
โปรเฟสชัน่แนล จ�ากัด  ได้มาจดุประกายให้พวกเราชาวทีมกรุป๊ 
ตระหนักถึงความส�าคัญและจ�าเป็นของการวางแผน 
การเงินเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณ

ท�าไมจึงต้องวางแผนการเงิน
จากการสมัภาษณ์ชาวอเมรกัินวัยเกษยีณจ�านวนมาก 

พบว่ามีสิ่งท่ีพวกเขาได้ท�าผิดพลาดไปในช่วงหนุ่มสาว 
ได้แก่ เก็บเงินน้อยไป ใช้ก่อนออมทีหลัง ไม่เข้าใจเรื่อง 
การลงทุน ฯลฯ รู้อย่างนี้แล้ว เราคงต้องเตรียมตัวเก็บเงิน 
เพื่อวัยเกษียณกันแต่เนิ่นๆ 

วิธีการค�านวณอย่างง่ายๆว่า 
จะต้องมีเงินเก็บเท่าไรจึงจะพอใช้ 
ในวัยเกษียณ คือ น�าจ�านวนเงิน 
ที่ เราประมาณว ่าจะต ้องใช ้ใน 
แต่ละเดือนมาเป็นตัวตั้ง เช่น หาก 
คุณคิดว ่าหลังเกษียณต้องการใช ้ 
เงินเดือนละ 20,000 บาท นับจาก 
อายุ 60 ปี สมมุติว่าคุณคาดว่า 
จะมีชี วิตอยู ่จนถึงอายุ  85  ป  ี
เป็นเวลา 25 ปี วิธีการค�านวณ 
คือ 20,000 บาท x 12 เดือน x 25 ปี คุณก็จะต้อง
มีเงินออมเมื่อเกษียณไว ้เป ็นเงิน 6,000,000 บาท 
นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเตรียมเก็บเงินไว้ให้พอ 
โดยกันเงินออมไว้ทันทีที่ได้รับเงินเดือน แล้วท่ีเหลือจึงจะ
เป็นเงินที่คุณจะใช้จ่ายได้ 

การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ส�าหรับการวางแผนการเงินเ พ่ือวัยเกษียณนั้น  

คณุนิภาพันธ์ได้แนะน�าไว้ 2 แผน คือ แผนมาตรฐานขัน้ต�า่ 
ผ่านช่องทางการออมเงิน เช่น บญัชเีงนิฝากประจ�า การท�า 
ประกันชวิีต และการออมผ่านกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ให้
ผลตอบแทนไม่สูงนัก เงินเกษียณที่มาจากช่องทางเหล่านี้  
พอเพียงส�าหรับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวา  
ส่วนแผนมาตรฐานขั้นสูง คือการน�าเงินออมไปลงทุน
ในช่องทางที่ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า เช่น การลงทุน 
ในกองทุนรวม กองทุน LTF และ RMF หรือลงทุนใน 
ตลาดหุ้น ซึ่งทั้งหมดนี้แม้จะมีความเสี่ยง แต่หากมีการ
บริหารจัดการและกระจายการลงทุนไปให้หลากหลาย
และมกีารลงทนุต่อเนือ่งเป็นเวลายาวนาน กจ็ะท�าให้ได้รบั 
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคาร และท�าให้สามารถ
หาความสุขได้อย่างเต็มที่ในวัยเกษียณ นอกจากนี้ 
ก็อาจจะซื้อทองหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรือ
ท่ีดินเก็บไว้ เพราะทรัพย์สินเหล่านี้มีแต่จะเพ่ิมค่าไปตาม 
กาลเวลา 

สิ่งส�าคัญเหนืออื่นใดคือ การออมเงินเพื่อการเกษียณ 
ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้ เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร

เตรียมเงินไว้...เพื่อความสุขสบายในวัยเกษียณ
Saving Money and Have a Happy Retirement

Recently, Ms. Nipapun Poonsateansup, a 
freelance financial advisor and managing director of 
Profit Professional Co., Ltd., gave a lecture to TEAM 
GROUP members on the subject of the retirement 
plan, encouraging them to be aware of the importance 
and necessity for retirement financial planning.

Why do you need a financial plan?
Interviews of American retired people show 

that many of them realize their mistakes during their 
youth, i.e. saving too little, spending before saving, 
and lacking financial management for old age.  
Therefore, you should start saving for retirement 
soonest possible. 

There is a simple way to 
estimate the amount of money 
for your retired life. If you estimate 
that you may live up to the age 
of  85, then you should calculate 
the amount you will spend each 
month and the number of years 
that remain after deducting the 
current retirement age of 60 
from 85 years. For example, if 

you need 20,000 baht per month and have 25 years 
of life in retirement, the formula is: 20,000 baht x 12 
months x 25 years. You will need 6 million baht in 
retirement. The key is to start saving the required 
money while you are receiving income, and live on 
what remains. 

Retirement Financial Planning 
Ms. Nipapun suggested two financial plans for 

retirement. The first one is a basic-standard plan 
through saving channels such as a fixed deposit 
account, life insurance, or provident fund. The returns 
you will gain through these are quite little; however, 
it would be sufficient for simple living. The other is 
a high-standard plan for a happier retirement. You 
will enjoy higher return by joining a mutual fund, 
Long Term Equity Fund (LTF), Retirement Mutual 
Fund (RMF) or investing in stock market, but these 
may have high risk. However, if you have effective 
administration and management skills in allocating 
funds, and keeping on investing for a long period, 
you will gain a higher return than the amount a bank 
gives you. In addition, if or when possible, you might 
buy gold or estate such as land or property, for the 
value of these should continually increase.

Most importantly, retirement savings must be 
started immediately as time waits for no one.

สุ ขกายสบายใจ
Healthy  L iv ing

Editorial Team
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ทีมกรุ๊ป ด�าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ภายใต้
การด�าเนินงานของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

TEAM GROUP and TEAM GROUP Foundation have been continuously providing help and charity 
programs since 2007.

ค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ ปี 2
ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมค่าย 

“English for Kids 2” เพ่ือเสรมิทกัษะสร้างความคุ้นเคยและ
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย  
รร.วัดวังยายฉิม และ รร.วัดหุบเมย ณ รร.วัดท่าชัย  
เพ่ือพร้อมรบัการเป็นพลเมอืงในประชาคมอาเซยีนปี 2558 
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557

TEAM GROUP Foundation held the activity of 
“English for Kids 2” to enhance English language 
skills of the students in Wat Tha Dan, Wat Tha Chai, 
Wat Wang Yai Chim, and Wat Hup Moei schools. This 
is to prepare for the launch of the AEC in 2015. The 
activity was arranged at Wat Tha Chai School on 14-
15 November 2014.

ท ีม เพื่ อส ั งคม
CSR

ทุนการศึกษา 2/2557
ทีมกรุ ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ บริจาคเงินทุน  

หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่น ้องๆ 
นักเรียน รร.วัดท่าด่าน รร.วัดวังยายฉิม รร.วัดหุบเมย และ  
รร.วัดท่าชัยในเขตพื้นที่ จ.นครนายก และ รร.นครสวรรค์ 
รร.วัดบ้านมะเกลือ รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน และ  
รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ในเขตพ้ืนท่ี จ.นครสวรรค์  
วันที่ 14 และ 20 พฤศจิกายน 2557 ตามล�าดับ

TEAM GROUP Foundation granted scholarships, 
books and educational materials for schools in 
Nakhon Nayok i.e. Wat Tha Dan, Wat Wang Yai Chim, 
Wat Hup Moei, and Wat Tha Chai schools and for 
schools in Nakhon Sawan i.e. Wat Ban Makluea, 
Wichawadee, Wat Khao Mano, and Wat Sri Sawan 
Sangkharam schools on 14 and 20 November 2014, 
respectively.

ปลูกปะการัง ปล่อยลูกปลาฉลาม
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับบริษัท วิศวกรรมธรณี

และฐานราก จ�ากัด น�าโดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธาน
กรรมการบริหาร (GFE) น�าพนักงานร่วมกิจกรรมปลูก
ปะการงัและปล่อยลกูปลาฉลาม ณ หน่วยบญัชาการนาวิก
โยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2557

TEAM GROUP Foundation, and Geotechnical & 
Foundation Engineering Co., Ltd., led by Dr. Aphichat 
Sramoon, CEO (GFE), joined hands in the activities of 
coral planting and baby sharks freeing at the Sattahip 
Naval Base, Sattahip District, Chon Buri Province on 
20 October 2014.

ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
The More We Give The More We Gain
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บรรยายพิเศษ “การเลือกลงทุนใน Employee’s  
Choice” โดยคุณอัญชลี บุญมาสู่ คุณพิมลมาศ วิสุทธกุล 
และคณุฉตัรแก้ว เกราะทอง จากบรษิทั หลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน กรุงศรี จ�ากัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

A special lecture on the employee’s choice for 
the benefits from the provident fund was given by  
Ms. Anchalee Boonmasu, Ms. Pimolmas Visuthakul, 
and Ms. Chatkaew Krohthong from Krungsri Asset 
Management Co., Ltd. on 21 November 2014.

เพิ่มศักยภาพ
Capacity Bui ld ingพนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง

Strengthen the team for a strong organization 

หลักสูตร “มาตรฐานการด�าเนินงานควบคุมงาน 
ก่อสร้าง” โดยคณุวรพงศ์ ปรชีา Assistant Department  
Head (TEAM-CM) และคุณพงษ์ธร กุศลจิตต์ Cost  
Specification Engineer (TR) เมือ่วันท่ี 11 ตลุาคม 2557

The training “Construction Supervision 
Standard” by Mr. Worapong Preecha, Assistant 
Department Head (TEAM-CM) and Mr. Phongton 
Kusoljit, Cost Specification Engineer (TR) on 11 
October 2014.

หลักสูตร “Water Supply System, and Project 
Management and Construction Supervision” เพื่อ
เตรียมความพร้อมในโครงการ Tachileik Town Water 
Supply เมื่อวันที่ 7-10 ตุลาคม 2557

The training “Water Supply System, and Project 
Management and Construction Supervision” of 
Tachileik Town Water Supply Project on 7-10 October 
2014.

หลกัสตูร “Coaching for Higher Performance”  โดย 
ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์ ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เมื่อวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2557

The training “Coaching for Higher Performance” 
 by Dr. Somchai Waranukulrak on 7-8 October 2014.

หลักสูตร “Being a TEAM consultant: ความรู ้
ในการเป ็นที่ปรึกษาของกลุ ่มบริ ษัททีม”  โดย
คุณอ�านาจ พรหมสูตร ดร.อภิชาติ  สระมูล และ 
คุณดลยวิชญ์ หน่องพงษ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 

The training “Being a TEAM Consultant: 
Knowledge for Efficient Consulting Operations” 
by Mr. Amnat Prommasutra, Dr. Aphichat Sramoon, 
and Mr. Dolyawich Nongpong was arranged on 23 
September 2014.

กิจกรรม “จิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานและ
การประหยัดพลังงาน” โดยคุณปรีชา มงคลสาคร  
ผู้เชีย่วชาญด้านพลังงาน บริษทั แม็กซ์เอน็เทคโนโลย่ี จ�ากัด
เมื่อวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2557

The training “Energy Conservation Awareness 
2014” by Mr. Preecha Mongkolsakorn, an 
environmental specialist of MaxEn Technology Co., 
Ltd., took place on 2 and 9 September 2014.
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รับเชิญเป็นวิทยากร
ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล และ ดร.อาภามาศ  

จนัทร์เมฆา บรรยายในหวัข้อ “แนวโน้มทศิทางในอนาคต 
อาคารเขียว : ความท้าทายกฎหมายและข้อก�าหนด 
ท้องถ่ิน” และ “มาตรฐานอาคารเขียวและการน�าไปใช้งาน 
ในภาคอุตสาหกรรม” ในงานวิศวกรรม’57 วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557

Dr. Pimpida Chanyarakskul and Dr. Arpamart 
Chanmeka were the keynote speakers on the topics 
of “Tendency of Green Building: Challenges, Laws 
and Local Regulations” and “Standards of Green 
Building and Application to Industrial Sector” at the 
Engineering ’14 Expo, on 27 November 2014.

ชุมชนชาวทีม
Ins ide  TEAM

พระเจ้าอยู่หัวแห่งชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
การบรรยายพิเศษ “พระเจ ้าอยู ่หัวแห่งชี วิตกับ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เพื่อให้
พนักงานทีมกรุ๊ปสามารถน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ในการด�าเนินชีวิต  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

To educate the staff on the Philosophy of 
Sufficiency Economy, TEAM GROUP invited  
Dr. Somkiat Onwimon to give a special lecture on 
“HM the King and the Sufficiency Economy” on 26 
November 2014.

เปิดโลกทัศน์
ทีมกรุ๊ป จัดเสวนาพิเศษ “ประสบการณ์การท�างาน  

และบรรยากาศการท�างานที่ NASA” เพ่ือเปิดโลกทัศน์  
และน�าแนวคิดจากการท�างานในระดับนานาชาติมาใช ้
ในองค์กร โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอ�าไพ อดีต 
เจ้าหน้าที่ประจ�าองค์การอวกาศสหรัฐ (NASA) วันที่ 17 
ตุลาคม 2557 

A seminar on “Work Environment and 
Experience at NASA” was given by Prof. Dr. Pramote 
Dechaumphai, a former officer of NASA was held on 
17 October 2014.

บรรยายพิเศษ
ทีมกรุ๊ป จัดการบรรยายพิเศษ “สิทธิประโยชน์ท่ีพึง

ได้รับจากกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและ 
เรือ่งสทิธิประโยชน์กรณเีงนิบ�านาญและบ�าเหน็จชราภาพ” 
โดยคุณชวนพศิ พนูนฤเสถียร นกัวิชาการช�านาญการจาก 
ส�านกังานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 9 วันท่ี 26 กันยายน 2557

A special lecture on “Benefits from Social Security 
Fund, Workmen’s Compensation Fund, and Pensions” 
by Ms. Chuanpit Poonnarusatian from Social Security 
Office Area 9 was arranged on 26 September 2014.

ร่วมยินดี
คุณเพฑูริย์ จันทร์อุดม (ชาลี) บริษัท ดาวฤกษ์  

คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด ได้รับเหรียญเงินกีฬายูโดรุน่น�า้หนกั
ไม่เกิน 48 กิโลกรมั ในการแข่งขนัเอเชยีนพาราเกมส์ 2014  
ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

Ms. Petoori Junudom (Chalee) of Daoreuk 
Communications Co., Ltd. won the silver medal from 
the women’s 48 kg judo competition at the Incheon 
2014 Asian Para Games held in Incheon City, Korea.

แสดงความยินดี
ทมีกรุป๊ มอบแจกันดอกไม้เพ่ือร่วมแสดงความยินดกัีบ 

หน่วยงานต่างๆ เน่ืองในวันครบรอบวันสถาปนา โดยมอบให้ 
กับคุณสมชาต ิวงศ์วฒันศานต์ ผูอ้�านวยการองค์การสรุา 
วันที่ 25 กันยายน 2557 คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง  
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคุณสมเกียรติ 
อรรจนียกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน 
บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด วันที่ 3 ตุลาคม 2557 
คุณกัลกุล ด� ารงป ิยวุ ฒ์ิ  ประธานกรรมการและ 
คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ง  จ�ากัด วันท่ี 5 สิงหาคม 2557 
และคุณทวีชัย ฐานะโชติพันธุ ์และคุณนิธิ นันท ์  
ฐานะโชติพันธุ ์  เจ ้าของกิจการ และคุณคมสัณห์  
ฐานะโชติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายยาตรา 
เจ็ดดาว จ�ากัด วันที่ 1 สิงหาคม 2557

On the occasion of foundation anniversary of 
various organizations, TEAM GROUP bestowed 
flower vases on Mr. Somchart Wongwattanasan, 
Director of Liquor Distillery Organization on 25 
September 2014; Mr. Chayanon Kittayachaweng, 
Senior Deputy Managing Director and Mr. Somkiat 
Atchaniyakul, Assistant Plant Managing Director 
of Better Pharma Co., Ltd. on 3 October 2014; Mr. 
Gunkul Dhumrongpiyawut, Chairman of the Board 
and Mr. Somboon Aueatchasai, Managing Director 
of Gunkul Engineering Co., Ltd. on 5 August 2014; and 
Mr. Thawichai and Mr. Nithinan Thanachotiphan, 
Proprietors, and Mr. Komsan Thanachotiphan, 
Managing Director of Seven Stars Pharmaceutical 
Co., Ltd. on 1 August 2014.

ให้การต้อนรับ
คุณอ�านาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร 

ทีมกรุ๊ป ต้อนรับคุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ นายกสมาคม
วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) พร้อมคณะ
กรรมการอ�านวยการ ในโอกาสมาเย่ียมเยือนทีมกรุ๊ป 
และจัดการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ ครั้งที่ 18-
10/2557 วันที่ 22 กันยายน 2557

Mr. Amnat Prommasutra, TEAM GROUP’s CEO 
gave a warm welcome to Mr. Supote Lohwacharin, 
President of the Consulting Engineers Association of 
Thailand and his executives in a visit and meeting of 
board of directors No. 18-10/2557 on 22 September 
2014.

Bangkok CAR FREE DAY 2014
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์ จ�ากัด ได้รับความ

ไว้วางใจจากกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้จัดงาน Bangkok  
CAR FREE DAY 2014 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร พร ้อมคณะผู ้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนภาคีเครือข่าย 87 องค์กร ร่วม 
เปิดงาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557

Daoreuk Communications was entrusted to 
organized the BMA’s Bangkok CAR FREE DAY 2014 
on 21 September 2014. The inauguration ceremony 
was chaired by the Bangkok Governor, M.R. 
Sukhumphand Paribatra, and joined by all BMA’s 
executives and staff as well as its 87 alliances.

Happy Workplace 
TEAM GROUP สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ทีมกรุ๊ป  จัด “Sport Day & New Year Party 2015” 
สังสรรค์พนักงาน พร้อมแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ 
นักเรียนจากสถานศึกษาวัดนวลจันทร์และ รร.วัดท่าด่าน 

TEAM GROUP held a “Sport Day & New Year 
Party 2015” on 12 December 2014, and shared their 
happiness with students from Wat Nuan Chan and 
Wat Tha Dan schools.
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To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting and related businesses.

For over 35 years, TEAM GROUP has been entrusted by 
both the public and private sectors with a wide range of 
development projects, both domestic and international. 
With the high caliber workforce embracing the values of 
SERVICE, QUALITY, and TEAMWORK, and the 
enhanced comprehensive services required to respond 
to new global needs, TEAM GROUP has maintained its 
position at the frontline of consulting and related        
businesses in Thailand and is further committed to 
creating new service bases in the region and beyond.

Accredited with ISO 9001:2008, TEAM GROUP delivers 
cost effective solutions to meet the clients’ requirements 
in the areas of:
• Transportation and logistics 
• Water engineering
• Environmental management 
• Environmental engineering 
• Building and infrastructure 
• Energy
• Management and training
• Communications and public participation

Firmly established as the largest integrated consulting group in 
Thailand, TEAM GROUP is now moving forward to the regional 
market in ASEAN as well as other Asian nations. TEAM GROUP, 
with the strong foundation from its domestic experiences and 
network of international subsidiaries based in Cambodia, Japan, 
Lao PDR, and Myanmar, has expanded into new territories to 
provide professional consulting services with more than 2,500 
project achievements to date.

TEAM Consulting International Co., Ltd.

TEAM LAO Co., Ltd., Vientiane, Lao PDR

TEAM Consulting and Management (Cambodia) 
Co., Ltd., Phnom Penh, Cambodia

Total Business Solution Co., Ltd.,  
Yangon, Myanmar

JTEAM Inc.

151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230, THAILAND

Tel: +66 2 509 9000 Fax: +66 2 509 9090  www.teamgroup.co.th  www.facebook.com/TEAMGroupConsulting 

Members of TEAM GROUP
TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.

Management Solutions International Ltd.

TLT Consultants Co., Ltd.

SQ Architects and Planner Co., Ltd.

Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd.

ATT Consultants Co., Ltd.

TEAM Construction Management Co., Ltd. Daoreuk Communications Co., Ltd.

TWI Consultants Co., Ltd.

TEAM Legal Consultants Co., Ltd.

ICN System Co., Ltd.

TEAM Quality Management Co., Ltd.

TCG Printing Co., Ltd.

Modern Management and Technology Co., Ltd.

TEAM Consulting International Co., Ltd.

JTEAM Inc.

Total Business Solution Co., Ltd.

TEAM Consulting and Management (Cambodia) Co., Ltd.

TEAM LAO Co., Ltd.


