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สวัสดคีรบั TEAM GROUP Newsletter 
ฉบบันี ้อยู่ในช่วงครบรอบ 37 ปีของทีมกรุป๊ 
พอดี ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารทีมกรุ๊ป 
ผมได้รบัการขอร้องให้เขยีนเรือ่งราวเก่ียวกบั 
แนวทางและเคล็ดในการบริหารองค์กร 
จากประสบการณ ์และความทรงจ� า 
ในการบริหารทีมกรุ๊ป เพ่ือเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์แก่น้องๆ ในทีมกรุ๊ปและบุคคล
ท่ัวไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับโอกาส 
ครบรอบ 37 ปีของทีมกรุป๊ ผมจงึได้วางแนว
การเขยีนให้ได้ 37 ตอน และต้ังชือ่หนงัสอืว่า 
“เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP -  
37 กลยุทธ์การบริหาร เน่ืองในโอกาส 
ทีมกรุ๊ปก้าวสู่ขวบปีที่ 37” 

เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมได้
เรียนขอให้ผู้ที่ผมรักและเคารพหลายท่าน 
ได้แก่ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ดร.อาณัติ อาภาภิรม 
พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คุณจุมพล 
ส�าเภาพล ดร.อัศวิน จินตกานนท์ และ 
คุณสมควร วัฒกีกุล กรุณาเขียน “ค�านิยม” 
ให้ ซ่ึงถือเป็นเกียรติแก่ผมและทีมกรุ ๊ป
เป็นอย่างย่ิง หนังสือดังกล่าวได้จัดพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะเริ่มแจกจ่ายใน 
วันท่ี 12 กรกฎาคมน้ี หากผู้ท่ีเป็นสมาชิก  
TEAM GROUP Newsletter รวมถึง
กัลยาณมิตรของท่านสนใจ สามารถติดต่อ
ขอรับได้ท่ี คุณกรรณิการ์ ธรรมสุทธิโรจน์  
โทร. 0 2509 9000 ต่อ 2414 หรืออีเมล:  
kannika@team.co.th

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือน้ี จะมี 
ประโยชน์เสมือนเป็นคู่มือท่ีน�าไปใช้งาน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารหรือในการ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท�างานและ 
การด�ารงชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อท่านและ
องค์กรของท่าน และต่อประเทศชาติของ
เราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

This issue of TEAM GROUP 
Newsletter celebrates the 37th anniversary 
of the founding of the TEAM GROUP. 
As the founder and chairman of  
TEAM GROUP’s management team,  
I was honored to write a book about the 
management tips of the Group which 
is anticipated to be a useful source 
of knowledge for staff of younger 
generations as well as the general  
public. The book named ‘“เคล็ด(ไม่)ลบั  
ฉบบั TEAM GROUP - 37 กลยุทธ์การบรหิาร 
เนื่องในโอกาสทีมกรุ๊ปก้าวสู่ขวบปีที่ 37” 
(TEAM GROUP’s Secret Revealed) has 
37 chapters to reflect the 37 years of 
the Group.

Many honorable persons whom 
I love and respect have written 
tributes for the book; I extend my 
profound gratitude to these persons, 
namely Dr. Chirayu Isarangkun Na 
Ayuthaya, Dr. Subin Pinkayan, Dr. Anat 
Arbhabhirama, General Boonsang 
Niempradit, Mr. Jumpol Sampaopol, 
Dr. Asavin Chintakanonda, and Mr. 
Somkuan Watakeekul. The book will  
be available from 12 July. TEAM GROUP 
Newsletter members and friends 
who wish to have a copy can contact  
Ms. Kannika Thamsutthirot, telephone:  
0 2509 9000 ext. 2414 or email:  
kannika@team.co.th.

I do hope that this book will be of 
some benefits to anyone who reads 
it, for organizational management or 
personal improvement, and finally for 
the prosperity of our beloved country.

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้ 
จะมีประโยชน์เสมือนเป็นคู่มือที่นำาไปใช้งาน

I do hope that this book will be of some benefits

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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ในวันที ่12 กรกฎาคม 2558 ทีมกรุป๊จะครบรอบ 37 ปี 
ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทีมกรุ๊ปเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและเข้มแข็ง ภายใต้วิสัยทัศน์  
“To be a REGIONAL LEADER in the integrated 
consulting and related businesses” ด้วยประสบการณ์ 
ความสามารถ และความมุ่งมั่นของทีมกรุ๊ป ผมมีความ
เชื่อมั่นเหลือเกินว่า เราจะสามารถก้าวสู ่การเป็นหนึ่ง 
ในภูมิภาคได้ในเร็ววัน 

หนึง่ในงานท่ีโดดเด่นของทีมกรุป๊ ซึง่เป็นท่ียอมรับ และ
นับเป็นหน่ึงในปัจจัยความส�าเร็จของเรา คือ งานระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน ทีป่ระกอบด้วยงานด้านระบบคมนาคม
และโลจสิตกิส์ พลงังาน ระบบบรหิารจดัการน�า้ และระบบ
ก�าจัดขยะ ที่พร้อมให้บริการทั้งการออกแบบ การควบคุม
และบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงงานประชาสัมพันธ์และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยในระยะหลังนี้ การออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะต้องค�านึงถึงปัจจัยทางด้าน 
ภัยพิบัติเข้ามาด้วย เน่ืองจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
แผ่นดินไหว น�้าท่วม หรือภาวะภัยแล้ง ต่างมีแนวโน้มทวี
ความรนุแรงมากขึน้ ท�าให้ต้องมกีารเตรยีมพร้อมเพ่ือรบัมอื
ไว้เสมอ การออกแบบระบบต่างๆ จึงต้องมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นตามไป

มีเรื่องที่น่ายินดีคือ ขณะน้ีทีมกรุ๊ปได้น�าโปรแกรม 
BIM มาใช้ในการออกแบบอาคารและโครงสร้างต่างๆ  
ซึง่จะช่วยให้การออกแบบและการก่อสร้างมปีระสทิธิภาพ
มากข้ึน โดยเฉพาะในกรณีของการออกแบบโครงสร้างและ
ระบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อน  BIM จะช่วยลดข้อผิดพลาด
ต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานลดลง 
ตามไปด้วย และน่ีคืออีกก้าวส�าคัญท่ีจะน�าทีมกรุ๊ปไปสู่
ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ของเรา

(Mr. Amnat Prommasutra)
CEO

งานโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยสู่ความสำาเร็จของทีมกรุ๊ป
Infrastructure Systems – the Success Factor of TEAM GROUP
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TEAM GROUP will celebrate its 37th anniversary 
on 12 July 2015. Under the vision, ‘To be a REGIONAL 
LEADER in the integrated consulting and related 
businesses’, we have been continuously growing, 
firmly and strongly. With our experience and 
expertise, I really believe that we will soon achieve our 
vision.

One outstanding field of expertise in  
TEAM GROUP that is widely accepted is the 
infrastructure system and design which includes 
the works on transportation, logistics, energy, water 
resource management, and waste management. The 
services we provide in such areas of work range from 
design, construction supervision and management, 
to public relations and public participation. As threats 
from disasters, be it the earthquake, flood, or drought, 
have significantly increased both in terms of quantity 
and severity, disaster awareness has now become an 
important factor in infrastructure design, so that every 
system can cope with catastrophes promptly. This 
requirement has made the design of various systems 
more complicated.

The good news is that BIM or Building 
Information Modeling has recently been introduced at 
TEAM GROUP. BIM is a software program used for 
building and infrastructure design, and it is especially 
useful for complicated structures. BIM will increase 
the work efficiency while decreasing possible errors 
from complicated systems and structures, and thus 
it will reduce the construction costs. This is another 
significant step in the success of TEAM GROUP.



การศึกษา สำารวจ และออกแบบเบื้องต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายนำ้าแนวคลองทวีวัฒนา 
และคลองพระยาราชมนตรี 
เจ้าของโครงการ : ส�านักการระบายน�า้ กรงุเทพมหานคร 

วิกฤตน�้าท ่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ท�าให ้ พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา ต้ังแต่
ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญมีน�้าท่วมขัง 
เป็นเวลานาน เนื่องจากการระบายน�้าผ่านคลองทวีวัฒนา
ลงสู่คลองภาษีเจริญ ออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้า 
ท่าจีน รวมทั้งลงสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย  
เป็นไปด้วยความล่าช้า 

ส�านกัการระบายน�า้ กรงุเทพมหานคร มคีวามประสงค์
ที่จะท�าการศึกษา ส�ารวจ และออกแบบเบื้องต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน�้าตามแนวคลองทวีวัฒนาและ
คลองพระยาราชมนตรี ให้สามารถระบายน�้าลงสู่แม่น�้า
เจ้าพระยา แม่น�้าท่าจีน และลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก และ
ได้มอบหมายให้ทีมกรุ ๊ปท�าการศึกษาความเหมาะสม 
ด ้านเศรษฐศาสตร ์  การเงิน และผลกระทบในการ
ด�าเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลอง 
ทวีวัฒนา บริเวณคอขวดที่ได้ออกแบบแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง 
ทบทวนแบบก่อสร้าง และเพ่ือให้การศึกษามคีวามครบถ้วน 
สมบูรณ์ จึงท�าการศึกษาเพ่ิมเติมทางเลือกรูปแบบการ
ระบายน�า้ เปรยีบเทียบกับอุโมงค์ระบายน�า้  ศึกษาทางเลือก 
และคัดเลือกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้า
ตามแนวคลองพระยาราชมนตรี รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา รวมท้ังส�ารวจ ออกแบบ และ 
จัดท�าแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) จัดท�ารายการ
ก่อสร้างเฉพาะงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ 

การศึกษาโครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 1,600 
ตร.กม. ประกอบด้วยพ้ืนทีก่รงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกของ
แม่น�า้เจ้าพระยาและปรมิณฑล ทศิเหนอืจดคลองพระพิมล 
ทิศใต้จดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออกจดแม่น�้าเจ้าพระยา 
และทิศตะวันตกจดแม่น�้าท่าจีน
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Study, Survey, and Preliminary Design for 
Enhancing the Drainage Capacity of Thawi 
Watthana and Phraya Ratchamontri Canals 
Client: BMA’s Drainage and Sewerage Department

The great flood of 2011 had a huge effect on the 
area between Maha Sawat Canal and Phasi Charoen 
Canal on the west bank of the Chao Phraya River 
resulting from the sluggish of water drainage from the 
canals to the Chao Phraya and Tha Chin rivers, as 
well as to the Mahachai – Sanam Chai Kaem Ling 
catchment area. 

To enhance the drainage capacity of Thawi 
Watthana and Phraya Ratchamontri canals, the BMA’s 
Drainage and Sewerage Department assigned TEAM 
GROUP to undertake the feasibility study, the study 
of impact from tunnel construction at the bottleneck 
area, as well as a review of the construction drawings. 
Additional studies were conducted to compare the 
drainage system and the tunnel system. Related data 
on meteorology and hydrology were collected and 
analyzed. Conceptual design, specification, and cost 
estimation were also prepared.

The studies covered an area of 1,600 sq.km. on 
the west bank of the Chao Phraya River with Phra 
Pimol Canal to the north, the Gulf of Thailand to the 
south, the Chao Phraya River to the east, and the Tha 
Chin River to the west.
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การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  
โครงการขยายกำาลังการผลิตนำ้าประปาในพื้นที่
ปทุมธานี-รังสิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด มีความประสงค์จะ
ขยายก�าลังการผลิตน�้าประปาในพ้ืนท่ีปทุมธานี-รังสิต 
จากระบบผลิตน�้าประปาเดิมขนาด 388,000 ลบ.ม./วัน  
ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 488,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือลดปัญหา 
การขาดแคลนน�้าประปาในบางช่วงเวลาในพ้ืนท่ีบริการ
และเพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถในการจ่ายน�า้โดยรวม

ทมีกรุป๊ได้ด�าเนินการบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง 
การตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับดูแล เสนอแนะด้านวิศวกรรม 
และรายงานการท�างานของผู้รับจ้างด้านต่างๆ ของบริษัท 
ทั้งการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และทดสอบระบบผลิต
น�้าประปา (EPC) ท้ังงานโยธาและงานวางท่อ รวมถึง
งานเครื่องกลและงานระบบไฟฟ้า ส�าหรับงานขยายก�าลัง 
การผลิตดังกล่าว 
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โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง 
สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
เจ้าของโครงการ : ส�านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร

โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ กรงุเทพฯ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-
เชียงใหม่ ระยะทางรวม 669 กม. โดยเป็นรถไฟที่สามารถ
ว่ิงด้วยความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. ใช้เวลาเดินทาง
ทั้งหมดประมาณ 3.16 ชั่วโมง ทีมกรุ๊ปได้ท�าการศึกษา
ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน 
ออกแบบกรอบรายละเอียด จัดท�าเอกสารประกวดราคา 
และจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ 
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเป็นการยกระดับคุณภาพ 
การเดินทางทั่วประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน และเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้าง
การขนส่งอย่างยั่งยืน

Project Management and Construction 
Supervision for the Waterworks Facility 
Expansion in the Pathum Thani – Rangsit 
Area
Client: Pathum Thani Water Co., Ltd.

To lessen the tap water problem in the Pathum 
Thani – Rangsit area, Pathum Thani Water Co., Ltd. 
decided to expand its waterworks facility in the area 
from the current 388,000 CMD to 488,000 CMD.

TEAM GROUP was assigned to provide project 
management and construction supervision services. 
Our tasks included the engineering works supervision, 
inspection, and advice, as well as a report on the 
contractor’s design, procurement, and construction 
(EPC) for the structural, piping, mechanical, and 
electrical works.
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Feasibility Study and Design for the 
Bangkok – Chiang Mai High Speed Rail 
Project 
Client: Office of Transport and Traffic Policy and 
Planning

The Bangkok – Chiang Mai High Speed Rail 
Project comprises 2 phases namely Bangkok – 
Phitsanulok and Phitsanulok – Chiang Mai. The train 
is designed to have maximum speed of 300 km./hr. 
and take 3.16 hours from Bangkok to Chiang Mai. 
TEAM GROUP has undertaken the feasibility study 
on engineering, economic, social, financial and 
investment aspects, definitive and architectural 
design, tender document preparation, EIA, and public 
participation activities. 

The development of the high speed rail will help 
improve the quality of transportation throughout 
the country providing convenience, speed, and 
safety. Ultimately, it will lead the way to sustainable 
transport.  

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ
รถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ 
เจ้าของโครงการ : ส�านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเดินทาง การขนส่ง
สินค้า เพ่ิมความจุทาง ลดระยะเวลา เพ่ิมศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ และช่วยประหยัดพลังงาน 
เชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหา
มลพิษท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
สาธารณะ และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางราง 
มากย่ิงขึ้น ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร จึงมีความประสงค์จะจัดสร้างระบบรถไฟทางคู่  
ช่วงเด่นชัย–เชียงใหม่ เป็นรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร 
พร้อมปรบัปรงุจดุตดัทางรถไฟให้มคีวามปลอดภัยมากข้ึน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

แนวเส้นทางที่จัดท�าไว้ มี 3 แนวคือ 1) สร้างทาง
รถไฟใหม่เพ่ิม 1 ทาง ประกบเข้ากับทางรถไฟเดิมระยะ
ทางประมาณ 217 กิโลเมตร 2) สร้างทางรถไฟใหม่ 2 ทาง 
พร้อมปรับรัศมีโค้งของทางรถไฟเดิมเพ่ือให้ได้ความเร็ว
สงูสดุของการเดนิรถ 120 กม./ชม. ระยะทางประมาณ 206 
กิโลเมตร และ 3) สร้างทางคูโ่ดยใช้แนวรถไฟเดมิบางส่วน
และตัดแนวทางรถไฟใหม่บางส่วน เพ่ือให้มีแนวเส้นทาง 
ทีร่ถไฟสามารถว่ิงด้วยความเรว็สงูสดุ 160 กม./ชม. ระยะทาง 
ประมาณ 170 กิโลเมตร

ทมีกรุป๊ได้รับมอบหมายให้ด�าเนนิการส�ารวจ รวบรวม
ข้อมูล ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
สังคม การเงนิและแนวทางการลงทุนท่ีเหมาะสม ออกแบบ
รายละเอยีดและจดัท�าเอกสารประกวดราคา รวมทัง้จดัท�า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุม 4 จังหวัด 
ได้แก่ แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และเชียงใหม่ 
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Feasibility Study and Design for the Denchai 
– Chiang Mai Double Track Rail Project
Client: Office of Transport and Traffic Policy and 
Planning

The Office of Transport and Traffic Policy and 
Planning wishes to construct the double track railway 
from Denchai to Chiang Mai. The track will be one 
meter wide. Level crossings are to be improved so 
that travelling will be faster and more convenient.

There are three alternatives for this study, namely 
1) one additional track in parallel with the existing 
track for a distance of 217 km.; 2) two new tracks for 
a distance of 206 km. and improve the curve radius 
of the existing track to facilitate the maximum speed 
of 120 km./hr.; and 3) a double track for a distance 
of 170 km. using both existing track with new track 
to be constructed to facilitate the maximum speed of 
160 km./hr.

TEAM GROUP was designated to survey 
and collect data, undertake the engineering, 
economic, and social feasibility study, the finance 
and investment study, prepare detailed design and 
bidding documents, and conduct EIA and public 
participation activities. The study area encompasses 
the four provinces of Phrae, Lampang, Lamphun, and 
Chiang Mai.
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โครงการเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมให้กบัอาคารเก่า
ในยุคใหม่พร้อมต้านภัยพิบัติ
เจ้าของโครงการ : ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการจัดท�า 
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ “อาคารเก่า 
ในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ” เพ่ือให้ประชาชนเกิดการ
รับรู้และมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
สร้างความตระหนักรู ้ในเรื่องการปรับปรุงอาคารเก่า 
อีกท้ังให้เกิดจิตส�านึกที่ดีในการดูแลรับผิดชอบร่วมกัน 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด ได้รับความ 
ไว้วางใจให้ด�าเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยการจดัท�า 
เอกสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียให้ความรู ้
เกี่ยวกับกฎหมายอาคาร พร้อมทั้งจัดการบรรยายวิชาการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายควบคุม
อาคารที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือครอบคลุมอาคารเก่า 
ให้สามารถรองรบัในกรณีเกิดภยัพิบตั ิและประชาสมัพันธ์ 
ให้ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
และตระหนกัถึงความปลอดภัยในการรบัมอืภาวะภัยพิบตัิ
ด้วยการปรับปรุงอาคาร

ปัจจัยความส�าเร็จของ...ทีมกรุ๊ป
THE 3 SUCCESS FACTORS OF TEAM GROUP
การบริหารจัดการองค์ความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน�าประสบการณ์ 
ในวันนี้เป็นคลังความรู้ที่สามารถน�าไปใช ้
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.
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Public Participation Promotion for Old 
Buildings Improvement towards Disaster-
resistance
Client: Public Works Department, BMA

The BMA’s Public Works Department has initiated 
a project to promote public participation for ‘old 
buildings improvement towards disaster-resistance’ 
which aims to disseminate knowledge of building 
control laws and improvement of old buildings, as 
well as to implant a sense of shared responsibility.

As the pro ject  consul tant ,  Daoreuk 
Communications Co., Ltd. was assigned to 
disseminate such information through publications 
and multi-media. Seminars were conducted to 
provide knowledge of building control laws, and 
public awareness of the improvement of old buildings 
towards disaster-resistance was raised through PR 
programs on public media.



การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคจะเร่ิมต้น 
จากออกแบบเรื่องการใช้สอย จากนั้นก็เป็นส่วนงาน 
การออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง แล้วจึงเริ่ม 
งานการก่อสร้างตามแบบ เมือ่สร้างเสรจ็จะเป็นการใช้งานจรงิ 
และการบ�ารงุรกัษา โดยใช้เอกสารและแบบก่อสร้างในการ
ถ่ายทอดระหว่างงาน 

ที่ผ ่ านมามีการจัดท�าแบบโดยใช ้  AutoCAD  
ที่ เขียนในลักษณะ 2 มิติ ยากที่คนทั่วไปจะเข ้าใจ  
การด�าเนินการจงึจ�ากัดอยู่ในกลุม่ช่าง วิศวกร หรอืสถาปนิก 
เท่านั้น นอกจากน้ีผู ้ด�าเนินการในแต่ละส่วนมักเป็น
บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลคนละกลุ ่ม การสื่อความเข้าใจ
และการถ่ายทอดหรือส่งต่อข้อมูลจึงมักจะขาดหายไป 
ไม่ครบถ้วน มีความไม่สอดคล้องกัน เข้าใจไม่ตรงกัน  
หรอืมคีวามผดิพลาดในบางเรือ่งท�าให้ต้องมกีารปรบัแก้แบบ 
และจัดท�ารายละเอียดเพ่ิมเติมในระหว่างการก่อสร้าง  
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง มค่ีาใช้จ่ายท่ีสงูข้ึน
กว่างบประมาณที่ก�าหนดไว้ สูญเสียโอกาสในการใช้งาน
ตามก�าหนดเวลา  การใช้งานไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการ 
หรอืประสทิธิภาพการใช้งานต�า่กว่าทีว่างแผนไว้  การบ�ารุง
รักษาก็ท�าได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องด�าเนินการ BIM จึงได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

Building and infrastructure development projects 
generally start from the functional design, then 
come the preliminary and detailed design and cost 
estimation, followed finally by the construction work. 
When construction is complete, the building will be 
utilized and need maintenance.  

Documents and drawings are used as the media 
to communicate between related parties during the 
project development process. The drawings, created 
by AutoCAD software, are two-dimensional (2D), 
which means that only technicians, contractors, 
engineers, and architects can understand them. 
Moreover, the drawings and documents are usually 
produced by different professional disciplines or 
groups, which can result in missing information, 
misunderstanding, or incompatible data. As a result, 
changes might be needed during the construction, 
which can cause delay and higher construction costs. 
In addition, misunderstandings in function planning 
can reduce the building efficiency, and prevent proper 
maintenance of the building. BIM has thus been 
developed to tackle these problems.

BIM พระเอกใหม่ของงานก่อสร้าง
BIM – A Star of Construction Design
Somchai Wongsawat and Nitiwoot Jittakhawee
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BIM คือซอฟต์แวร์ท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบอาคาร วิเคราะห์
โครงสร้าง ประมาณราคา และขยายผลไปใช้งานในช่วง
การก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและบ�ารุงรักษา โดย 
ผู ้ออกแบบสามารถก�าหนดข้อมูลต่างๆ ให้กับทุกๆ  
องค์ประกอบของแบบได้ มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
แบบ 2 มิติกับแบบ 3 มิติ แสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ 
และในขณะออกแบบยังสามารถตรวจสอบความขัดแย้ง 
ของแบบได้ด้วย เช่น การวางเหลก็เสรมิและต�าแหน่งของท่อ 
ในอาคารทีม่กีารชนกันก็จะได้รบัการแก้ไขก่อนส่งต่อไปให้
ผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างโครงการที่ใช้ BIM ได้แก่ โครงการประปา
เมืองท่าขี้เหล็กในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งประกอบด้วย
งานวางแผน ออกแบบ รวมทัง้การบรหิารและควบคมุงาน
ก่อสร้าง โครงการผลิตน�้าประปาแห่งนี้เป็นโครงการแรกๆ 
ของประเทศเมยีนมาร์ ท้ังผูร้บัเหมาก่อสร้างและเจ้าของงาน 
ยังไม่มปีระสบการณ์งานในระบบประปาลกัษณะน้ีมาก่อน 
การสื่อสารระหว่างเจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม/ 
บริหารงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันและมั่นใจว่าจะก่อสร้างได้ถูกต้อง  
เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้โครงการประสบความ
ส�าเร็จ  จึงได้น�าระบบ BIM มาใช้ในการออกแบบ น�าเสนอ 
วิธีการท�างานก่อสร้างและล�าดับการก่อสร้าง เพ่ือให ้
ผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รบัทราบ และเสนอแนะวิธีการท�างาน
ท่ีอาจได้ผลดกีว่า และสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัยอีกด้วย

ในขั้นการออกแบบระบบ การใช้ BIM ที่ระดับขั้น 
LOD-400 ซึง่เป็นระดับทีเ่ทยีบเคียงกับแบบเพ่ือท�างานจรงิ
ในสถานที่ก่อสร้าง (Shop Drawing) โดยในช่วงออกแบบ

BIM is an effective tool in engineering design 
analysis. It allows users to specify details for all building 
components, and enables an animated presentation 
through its 2D to 3D conversion function. In addition, 
it facilitates conflict inspection or clash detection 
of component members. For example, if a clash 
between reinforcing steels and pipes is found, it can 
be fixed before continuing to the next step.

An example of a project using the BIM program 
is the master planning, design, project management, 
and construction supervision of the Tachileik Town 
Water Supply Project in Myanmar. The project’s 
contractor had no experience in this type of project, 
and thus communications between the owner, the 
designer, and the construction supervision and 
project management consultant was necessary.  With 
the help of BIM in the design, construction methods, 
and the construction sequence, all parties involved 
had better understanding between each other, and 
thus the construction work was more effective, safe, 
and timely. 

In the design stage, we deployed BIM with LOD-
400—a level equivalent to that of a shop drawing. 
With the combined drawings, which covered 
architectural and structural engineering, and systems 
engineering works, BIM allowed conflict inspection 
and revision in each field such as conflicts between 
reinforced steel and the piping system.  As a result, the 
construction drawings of each field of work became 
more consistent, and incorporated the specifications, 
types, and prices of materials in the same drawings. 
In addition, the 3D animated presentation enabled 
the project owners to see how the project would look, 
both before and after completion.
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ได้จัดให้มีการท�า Combined Drawings ของงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
และงานวิศวกรรมระบบ ท�าให้สามารถตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขความขัดแย้งของแบบแต่ละสาขารวมถึง
ความขัดแย้งของเหล็กเสริม ระบบท่อภายในอาคารว่า 
ชนกันหรือไม่ แบบก่อสร้างที่ได้ของแต่ละงานที่เก่ียวข้อง
จึงมีความสอดคล้องกันมากข้ึน และสามารถแสดง 
รายละเอยีดคณุสมบตั ิชนิด ราคาของวัสดขุองแต่ละส่วนงาน 
และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในแบบชุดเดียวกันอย่างครบถ้วน 
ท�าให้สามารถใช้ในการหาปริมาณวัสดุและประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพ 3 มิต ิ
และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการน�าเสนอให้เจ้าของงาน
ได้ทราบว่าก่อน-หลังโครงการแล้วเสร็จรูปร่างหน้าตา 
จะเป็นอย่างไร

แบบที่จัดท�าข้ึนโดยใช้ BIM ได ้ถูกน�ามาใช ้ใน
การวางแผนงานก่อสร้าง (Construction Schedule)  
ผังโครงสร้างรายการงาน (Work Breakdown Structure: 
WBS) สนับสนุนผู้รับเหมาก่อสร้างในการเรื่องการจัดซื้อ 
และจดัหาวัสด ุการท�าแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ช่วยให้ 
สามารถท�างานเร็วข้ึนมากในช่วงการก่อสร้าง ส่งผลให้
ปริมาณงานเพิ่มลด (Variation Order) น้อยลง จึงควบคุม
งบประมาณได้ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง 
ก็เป็นอกีเรือ่งท่ีเกิดขึน้เนือ่งจากปัจจยัต่างๆ เช่น ไม่สามารถ 
จัดหาอุปกรณ์ตามชนิดและขนาดที่ต้องการได้ในประเทศ 
จึงต้องมีการแก้ไขแบบอยู่บ้าง ซึ่งการแก้ไขในแต่ละคร้ัง 
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The BIM drawings were also used to prepare 
construction schedules and a work breakdown 
structure (WBS), which supported the contractor in 
material handling and shop drawings, and helped 
accelerate the work while minimizing the variation 
order. 

Design revision during construction may occur 
because of several factors, for example the change 
of equipment types. Any revision may affect other 
systems. BIM thus becomes a useful device as it 
includes the functions of design revision, conflict 

งานเขียนแบบด้วย BIM (บน-กลาง)  
กับงานก่อสร้างฝายจริง (ล่าง)

BIM’s model of the weir (top - middle)  
and the actual work on site (above)
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ก็จะกระทบกับงานอื่นๆ ดังนั้น การใช้ BIM มาแก้ไขแบบ 
และตรวจสอบความขัดแย้งกับงานท่ีได้รับผลกระทบ 
ท�าให้สามารถจัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
นอกจากน้ี ปริมาณงานที่เก่ียวข้องก็จะถูกปรับปรุงแก้ไข
ไปพร้อมๆ กันด้วย สิ่งที่เราได้ประโยชน์อีกประการหน่ึง 
จ า ก ก า ร แ ก ้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง แ บ บ ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น แ บ บ
อัตโนมัตินี้  ก็คือ เราสามารถผลิตแบบก่อสร้างจริง  
(As-built Drawings) หรือแบบที่เขียนขึ้นหลังจากการ
ก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงรายละเอียดของ
สิ่งที่ได้ก่อสร้างไปจริงๆ

การน�า BIM เข้ามาในโครงการก่อสร้างอาคารหรือ
ระบบสาธารณูปโภคต้ังแต่ช ่วงงานออกแบบ ต้องมี 
การจดัท�ารายละเอยีดมากข้ึน ต้องมกีารรวมแบบทกุสายงาน 
ไว้ในแบบจ�าลองเดียวกันและมีการเชื่อมโยงกัน จึงมักมี
ค่าใช้จ่ายและช่วงเวลาท่ีนานขึน้บ้างในช่วงออกแบบ แต่ก็ 
จะท�าให้แบบก่อสร้างมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกัน 
ในทุกระบบ สามารถสื่ อสารระหว ่างผู ้ เ ก่ียวข ้อง
ผ่านแบบจ�าลอง 3 มิติ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ 
มีความเข้าใจในโครงการไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให ้
ผู ้ เ ก่ียวข ้องมีแนวคิดและมองเห็นทางเลือกส�าหรับ 
การจัดการงานก่อสร้างที่ดีขึ้น และสามารถน�าไปวางแผน
การบรหิารงานก่อสร้างได้อย่างดี และส่งผลให้มกีารบรหิาร
จัดการเวลาและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

ในอนาคตอันใกล้ เชื่อว่าโปรแกรม BIM จะได้รับ 
ความนิยมและมีการน�ามาใช ้กับโครงการก ่อสร ้าง 
ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

inspection in the affected systems, and automatic, 
integrated improvement and management. This helps 
facilitate the production of as-built drawings after 
project completion.

Using BIM in the design stage of buildings or 
infrastructure systems may require incorporating 
details from all fields, and often results in higher 
expense and time-consumption, but as a 3D program, 
BIM ensures understanding in the construction 
project between all the related parties. In addition, 
integrated systems design allows those involved to 
see options for better construction management and 
planning. This contributes to effective construction 
time and budget management. 

In the future, BIM is expected to become a very 
popular design program for construction projects in 
Thailand.

งานเขียนแบบด้วย BIM (บน)  
กับงานก่อสร้างถังเก็บน�้าใส (ล่าง)

BIM’s model of the clear water tank (top)  
and the actual work on site (above)
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FORWARD
GOVERNMENTAL SECTOR

INTERNATIONAL MARKET

PRIVATE SECTOR

w i t h    S t r o n g    S y n e r g y
Our affiliates are eager to integrate their multidisciplinary expertise 
to deliver quality services to respond to the diverse needs of the 
clients and ensure their optimum benefits.

งานบริการที่ปรึกษาในส�วนภาครัฐ
ทมีกรุ�ปได�รับความไว�วางใจจากหน�วยงานภาครฐัในการให�บรกิารทีป่รกึษา
แบบครบวงจรต้ังแต�การกําหนดโครงการ ไปจนถึงการดําเนินงาน 
และบํารุงรักษาในด�านต�างๆ ได�แก� การคมนาคมและโลจิสติกส� 
ทรัพยากรนํ้า  การจัดการส่ิงแวดล �อม วิศวกรรมสิ่งแวดล �อม 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน การบริหารจัดการองค�กร 
รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน

ขยายฐานการให�บริการสู�ระดับภูมิภาค
ทีมกรุ�ปจัดต้ัง TEAMi เป�นศูนย�กลางในการให�บริการอย�างครบวงจร 
ในประเทศต �างๆ เ พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและพร �อมให �บริการ 
ในระดับภูมิภาค ได�แก� สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร� เวียดนาม 
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

งานบริการที่ปรึกษาให�แก�ภาคเอกชน
ได�รับความไว�วางใจจากองค�กรภาคเอกชน ทั้งบริษัทชั้นนําของประเทศไทย 
บริษัทข�ามชาติ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ในงานด�าน 
การคมนาคมและโลจิสติกส� ทรัพยากรนํ้า การจัดการสิ่งแวดล�อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน 
การบริหารจัดการองค �กร  รวมทั้ งการ ส่ือสารประชาสัมพันธ � 
และการมีส�วนร�วมของประชาชน ต้ังแต�การริเร่ิมและพัฒนาโครงการ 
ไปจนถงึการควบคมุงานก�อสร�างและบรหิารโครงการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การบริหารและดําเนินงานขององค�กร

We provide the integrated consulting services from 
project formulation to implementation and maintenance in 
the areas of transportation and logistics, water engineering, 
environmental management, environmental engineering, 
building and infrastructure, energy, management and 
training, and communications and public participation.

With the newly established TEAMi, we intend to further 
enhance quality and efficiency of our services to clients in 
Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Vietnam, as well as 
in other ASEAN countries, aiming at achieving our vision, 
“To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting 
and related businesses”.

We have been entrusted by private enterprises of various 
scales in integrated consulting services including transportation 
and logistics, water engineering, environmental management, 
environmental engineering, building and infrastructure, 
energy, management and training, and communications and 
public participation, covering project formulation and    
development, construction supervision, and project 
management to ensure efficient project implementation.

RELATED BUSINESSES

ส�งเสริมการให�บริการแบบครบวงจร
ใ น ส � ว น ข อ ง ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง  ที ม ก รุ � ป พ ร � อ ม ใ ห � บ ริ ก า ร ง า น 
ด�านการประชาสัมพันธ� การมีส�วนร�วมของประชาชน การจัดซื้อ 
จัดจ �างด �วยระบบ e-Auction การบริหารจัดการ ตลอดจน 
มีการจัดต้ังสถาบันเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อช �วยอํานวย 
ความสะดวกให�แก�ลูกค�าอย�างครบวงจร

We are prompt to deliver the one-stop services in the 
related businesses including communications, public 
participation, e-Auction, management, and human 
resource development.

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM) 
Integrated engineering, environment, and management 
consultancy services in Thailand and the region.

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Planning and design of building architecture, interior design, 
landscape architecture, and design for urban development.

Management Solutions International Ltd. (MSI)
Integrated consultancy services in corporate strategic 
management, finance and investment, accounting, 
marketing, project management, and project development.

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.

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure system engineering.

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.

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.

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop service in digital printing as well as design 
and related services.

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM) 
Provide 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.

ICN System Co., Ltd. (ICN) 
Provide e-Auction facilities and system for state agencies, 
state enterprises, and private companies with transparent 
and efficient operations.

TEAM Consulting International Co., Ltd. 
(TEAMi)
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in various countries specifically in the ASEAN region.

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Lao PDR.

CTEAM Co., Ltd. 
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in Cambodia.

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Myanmar.

JTEAM Inc.
Consultancy services and related businesses in Japan.

Geotechnical & Foundation Engineering 
Co., Ltd. (GFE) 
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services.

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.

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy, oil and gas, power plant, petrochemical-related 
projects, berthing, building, pipeline systems and utilities.

www.teamgroup.co.th
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FORWARD
GOVERNMENTAL SECTOR

INTERNATIONAL MARKET

PRIVATE SECTOR

w i t h    S t r o n g    S y n e r g y
Our affiliates are eager to integrate their multidisciplinary expertise 
to deliver quality services to respond to the diverse needs of the 
clients and ensure their optimum benefits.

งานบริการที่ปรึกษาในส�วนภาครัฐ
ทมีกรุ�ปได�รับความไว�วางใจจากหน�วยงานภาครฐัในการให�บรกิารทีป่รกึษา
แบบครบวงจรต้ังแต�การกําหนดโครงการ ไปจนถึงการดําเนินงาน 
และบํารุงรักษาในด�านต�างๆ ได�แก� การคมนาคมและโลจิสติกส� 
ทรัพยากรนํ้า  การจัดการส่ิงแวดล �อม วิศวกรรมสิ่งแวดล �อม 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน การบริหารจัดการองค�กร 
รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน

ขยายฐานการให�บริการสู�ระดับภูมิภาค
ทีมกรุ�ปจัดต้ัง TEAMi เป�นศูนย�กลางในการให�บริการอย�างครบวงจร 
ในประเทศต �างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและพร �อมให �บริการ 
ในระดับภูมิภาค ได�แก� สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร� เวียดนาม 
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

งานบริการที่ปรึกษาให�แก�ภาคเอกชน
ได�รับความไว�วางใจจากองค�กรภาคเอกชน ทั้งบริษัทชั้นนําของประเทศไทย 
บริษัทข�ามชาติ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ในงานด�าน 
การคมนาคมและโลจิสติกส� ทรัพยากรน้ํา การจัดการสิ่งแวดล�อม 
วิศวกรรมส่ิงแวดล�อม อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน 
การบริหารจัดการองค �กร  รวมทั้ งการ ส่ือสารประชาสัมพันธ � 
และการมีส�วนร�วมของประชาชน ต้ังแต�การริเร่ิมและพัฒนาโครงการ 
ไปจนถงึการควบคมุงานก�อสร�างและบรหิารโครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 
การบริหารและดําเนินงานขององค�กร

We provide the integrated consulting services from 
project formulation to implementation and maintenance in 
the areas of transportation and logistics, water engineering, 
environmental management, environmental engineering, 
building and infrastructure, energy, management and 
training, and communications and public participation.

With the newly established TEAMi, we intend to further 
enhance quality and efficiency of our services to clients in 
Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Vietnam, as well as 
in other ASEAN countries, aiming at achieving our vision, 
“To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting 
and related businesses”.

We have been entrusted by private enterprises of various 
scales in integrated consulting services including transportation 
and logistics, water engineering, environmental management, 
environmental engineering, building and infrastructure, 
energy, management and training, and communications and 
public participation, covering project formulation and    
development, construction supervision, and project 
management to ensure efficient project implementation.

RELATED BUSINESSES

ส�งเสริมการให�บริการแบบครบวงจร
ใ น ส � ว น ข อ ง ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ น่ื อ ง  ที ม ก รุ � ป พ ร � อ ม ใ ห � บ ริ ก า ร ง า น 
ด�านการประชาสัมพันธ� การมีส�วนร�วมของประชาชน การจัดซื้อ 
จัดจ �างด �วยระบบ e-Auction การบริหารจัดการ ตลอดจน 
มีการจัดต้ังสถาบันเพ่ือการพัฒนาบุคลากร เพื่อช �วยอํานวย 
ความสะดวกให�แก�ลูกค�าอย�างครบวงจร

We are prompt to deliver the one-stop services in the 
related businesses including communications, public 
participation, e-Auction, management, and human 
resource development.

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM) 
Integrated engineering, environment, and management 
consultancy services in Thailand and the region.

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Planning and design of building architecture, interior design, 
landscape architecture, and design for urban development.

Management Solutions International Ltd. (MSI)
Integrated consultancy services in corporate strategic 
management, finance and investment, accounting, 
marketing, project management, and project development.

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.

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure system engineering.

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.

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.

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop service in digital printing as well as design 
and related services.

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM) 
Provide 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.

ICN System Co., Ltd. (ICN) 
Provide e-Auction facilities and system for state agencies, 
state enterprises, and private companies with transparent 
and efficient operations.

TEAM Consulting International Co., Ltd. 
(TEAMi)
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in various countries specifically in the ASEAN region.

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Lao PDR.

CTEAM Co., Ltd. 
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in Cambodia.

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Myanmar.

JTEAM Inc.
Consultancy services and related businesses in Japan.

Geotechnical & Foundation Engineering 
Co., Ltd. (GFE) 
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services.

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.

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy, oil and gas, power plant, petrochemical-related 
projects, berthing, building, pipeline systems and utilities.

www.teamgroup.co.th
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อาคารไทย พร้อมรับมือแผ่นดินไหวหรือยัง
Are Buildings in Thailand Ready to Deal with Earthquakes?

ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ  
ศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Professor Dr. Amorn Pimanmas 
Professor, School of Civil Engineering and Technology at Sirindhorn International Institute of Technology, 
Thammasat University
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เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ได้เกิดแผ่นดินไหวที่
ประเทศเนปาล วัดความรุนแรงได้ 7.8 แมกนิจูด 
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป 15 กิโลเมตร 
บ้านเรือนและอาคารอันทรงคุณค่าเสียหาย 
พังทลาย มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก 
ห า ก หั น ม า ม อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว
ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557  
วัดความรุนแรงได้ 6.3 แมกนิจูด แม้จะไม่รุนแรง
เท่ากับที่ประเทศเนปาล แต่ก็สร้างความเสียหาย 
ให้กับอาคารบ้านเรือนไม่น้อย ดังนั้น เพื่อเป็น 
การเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสียหาย
เม่ือเกิดแผ่นดินไหว จึงขอนำาผู้อ่านมาพูดคุย 
กับ ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ 
จากภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี โยธา 
สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ในเรื่องอาคารต้านแผ่นดินไหว

On 25 April 2015, a big earthquake rocked  
Nepal. Measuring 7.8 in magnitude, this tremor 
struck 15 kilometers deep at its epicenter. In 
its wake, there were huge casualties and some 
serious damage not just to many houses but 
also invaluable structures. The incident was 
a reminder to us of the 6.3-magnitude quake 
that hit Thailand on 5 May 2014. Although 
the Thai disaster was less severe than that in 
Nepal, many buildings on Thai soil did suffer 
significant damage from the tremor. In our bid 
to help Thais properly deal with earthquake 
threats and minimize any quake damage,  
we have interviewed Professor Dr. Amorn 
Pimanmas, a professor at the School of Civil 
Engineering and Technology at Sirindhorn  
International Institute of Technology.
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Q: จากข่าวเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในระยะหลายปี 
มานี้ ท�าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่า โลกเราเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวถ่ีขึน้และมีขนาดความรุนแรงเพิม่มากขึน้
ในทางวิชาการแล้วเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่

A: แม้ว่าที่ผ่านมาจะดูเหมือนว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น
บ่อยครัง้กว่าเดมิ แต่ความจรงิแล้ว แผ่นดินไหวทีเ่กิดข้ึนน้ัน
ก็ยังคงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้น อีกทั้งขนาด
ของแผ่นดนิไหวทีเ่กิดข้ึนน้ันก็เป็นไปตามท่ีนกัวทิยาศาสตร์
ได้คาดคะเนไว้ก่อนหน้าแล้ว ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
และเนปาล ซึ่งท้ังสองประเทศก็ล้วนแล้วแต่เป็นพ้ืนที่ท่ีมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ และก่อนหน้านี้ใน
ประเทศเนปาลเองก็เคยมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้ว 
เมื่อประมาณ 80 ปีก่อน ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน 
การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ 70-80 ปี เป็นสิ่งท่ี 
นกัวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์และวางแผนเพ่ือเตรยีมรบัมอื 
ไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างอาคารบ้านเรือนให้ 
แข็งแรง สามารถรองรบัการสัน่สะเทอืนของแผ่นดินไหวได้ 
โดยที่โครงสร้างอาคารจะต้องไม่พังทลายลงมา 

การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้มีความแข็งแรงและ
ไม่พังทลายลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีความส�าคัญมาก 
เพราะการพังถล่มของอาคารเป็นสาเหตุท�าให้คนบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ล�าพังแผ่นดินไหวท�าให้ใครเสียชีวิตไม่ได้ 
แต่แผ่นดินไหวจะท�าลายอาคารบ้านเรือนท่ีไม่แข็งแรงให ้
พังทลายลงมาคร่าชีวิตผู้คนได้ 

Q: ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลัง
จ�านวนถึง 14 กลุ่มรอยเลื่อน ท�าให้เรามีโอกาสเสี่ยง 
ที่จะเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

A: แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจาก
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก พ้ืนที่ที่อยู่บริเวณขอบ
เปลือกโลกอย่างเนปาลและญ่ีปุ่น ก็จะได้รับผลกระทบ 
คือ มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจ�านวนมากกว่า และมีความ
รุนแรงมากกว่าพ้ืนที่อื่น ส�าหรับประเทศไทยน้ัน แม้ว่าจะ
ไม่ได้อยู่ในแนวขอบเปลือกโลก แต่ก็มีรอยเลื่อนที่มีพลัง
ทั้งหมด 14 รอยเลื่อน อยู่ในภาคเหนือ 10 รอยเลื่อน ภาค
ตะวันตก 2 รอยเลื่อน และภาคใต้ 2 รอยเลื่อน หากมอง 
ตามจ�านวนรอยเลื่อน ภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
มากที่สุด นอกจากนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่แพ้กันคือ พื้นที่
กรุงเทพฯ เนื่องจากมีสภาพเป็นชั้นดินอ่อน ซึ่งจะเพ่ิม 
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวให้มากขึ้นได้

Q: ความรุนแรงขนาดไหนท่ีจะเป็นอันตราย 
ต่ออาคารบ้านเรือน และอาคารแบบใดท่ีเสี่ยงจะ 
พังทลายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

A: อาคารบ้านเรือนจะเกิดความเสียหายหรือถล่ม
หรอืไม่ข้ึนอยู่กับ 2 ปัจจยั คอื ความรนุแรงของแผ่นดนิไหว 

Q: In recent years, there have been many 
reports on earthquakes. Most people thus feel 
earthquakes are getting more frequent and more 
severe. Is this really true from the academic 
viewpoint?

A: Though it seems as if there are increasing 
numbers of earthquake around the globe, but in fact 
most earthquakes happen in seismic hazard zones 
and at the expected magnitudes. Both Japan and 
Nepal are located in seismic hazard zones. Nepal 
has definitely seen big quakes before. For example, 
there was a really major quake in Nepal about 80 
years ago. Japan too has faced the same thing. It 
is quite predictable that a big quake will recur in the 
same area in a span of about 70 to 80 years. So, 
we should be able to make necessary preparations to 
some extent, particularly regarding the construction 
of quakeproof structures. In other words, we need to 
ensure that buildings won’t collapse in the wake of 
earthquakes. 

It is very important that we construct strong 
and secure buildings. By this, I refer to structures 
that won’t crumble because of tremors. Collapsing 
buildings are the cause of injuries and deaths during 
earthquakes. In fact, an earthquake in itself can’t kill 
anyone, but it can shake and bring down insecure 
houses and buildings, which in turn claims lives. 

Q: Thailand now sits on 14 active fault zones. 
Does this mean the country’s earthquake risk is 
getting higher? 

A: Earthquakes are natural phenomena. They 
happen when the earth’s crust moves. Areas near 
faults in the crust, like Nepal and Japan, are therefore 
prone to face a higher frequency of, or more powerful, 
earthquakes. Though it is not located near any faults, 
Thailand has 14 active fault zones on its land. Of them, 
10 are located in the north, two in the west, and two 
others in the south. When it comes to the number 
of fault zones, the north has the highest quake risk. 
However, Bangkok’s risk is as high because it sits on 
soft clay. When an earthquake strikes, seismic effects 
prove more severe in soft-soil zones. 

Q: Can you tell the magnitude range that 
threatens damage to houses and buildings? 
Which types of structures have a risk of collapsing 
during earthquakes?

A: Whether or not a structure will sustain 
damage or collapse in the wake of a quake depends 
on two factors. The first is the magnitude of the 
quake. The second is the strength of the structure. 
A secure structure with quakeproof features can 
withstand tremors. Undoubtedly, collapse risks only 
haunt insecure buildings in quake-risk zones. By 
the way, the following structures also have a risk of 
collapsing: 1) Row houses with weak columns and 
strong beams; 2) Beamless structures such as car-
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และความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน จึงไม่น่าสงสัย
เลยว่า อาคารที่เสี่ยงต่อการพังทลายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
คือ อาคารที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่เส่ียง
ต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง นอกจากน้ี อาคารที่มี 
ความเสี่ยงที่จะพังทลายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ได้แก่  
1. ตกึแถว ซึง่มลีกัษณะเสาเลก็ คานใหญ่ (Weak Column-
Strong Beam) 2. อาคารชนิดพ้ืนไร้คาน เช่น อาคาร
จอดรถ ซึ่งเสี่ยงต่อการวิบัติแบบเฉือนทะลุ 3. อาคารหรือ 
บ้านเดี่ยวที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส�าเร็จรูปที่ไม่ได้
ออกแบบรอยต่อเผื่อแรงแผ่นดินไหว 4. อาคารที่มีรูปทรง
ไม่ปกติหรือไม่สมมาตร และ 5. อาคารท่ีมีการต่อเติม 
เพิ่มน�้าหนักอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

อย่างไรก็ดี หากอาคารได้รับการออกแบบอย่าง 
ถูกต้องจากวิศวกรท่ีมีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบรับ
แผ่นดินไหว และการควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 
ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายได้

Q: อาคารในประเทศไทยมีความพร้อมต้านการ
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวมากน้อยเพียงใด

A: ส�าหรบัอาคารท่ีก่อสร้างหลงัปี 2550 นัน้มกีฎหมาย
บังคับให้อาคารต้องออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวแล้ว 
เชื่อว่าอาคารเหล่าน้ีมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น่า
กังวล แต่อาคารท่ีก่อสร้างก่อนปี 2550 จ�านวนมากอาจยัง
ไม่ได้รบัการออกแบบให้รองรบัแผ่นดนิไหวเพราะก่อสร้าง
มาก่อนท่ีกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ต้องยอมรับว่าเรามี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้น้อยมาก อาคารอีกกลุ่ม
หนึ่งที่น่ากังวลคืออาคารบ้านเรือนที่มีขนาดเล็ก เนื่องจาก
เป็นบ้านท่ีประชาชนปลูกสร้างกันเอง ไม่มีวิศวกรมาดูแล
ควบคุมให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน อาคารเหล่านี้

park buildings with a risk of a punching shear failure; 
3) Buildings or detached houses that are built using 
the pre-cast or prefabrication system without vertical 
or horizontal joints between wall panels for seismic 
loads; 4) Buildings with unusual and asymmetrical 
shape; and 5) Buildings with weight/mass irregularity. 

However, if the buildings are carefully designed 
by experts, and their construction is done strictly in 
accordance with the design, quake risk should be 
reduced. 

Q: Are Thai buildings ready to deal with 
earthquakes? How well prepared are they?

A: For buildings built after 2007, they are all 
quakeproof according to the new laws. However, most 
of the buildings built earlier have not been prepared 
for this. This is particularly true with the construction 
of small buildings or houses being overseen by 
the owners themselves, not engineers. There is no 
guarantee with the strength of such structures, let 
alone their quakeproof quality. In Thailand, quakeproof 
quality is not even a mainstream idea in construction 
standards yet. The heart of many Thai buildings lies in 
their columns. If their columns are strong, secure, and 
of good standard; they should be able to withstand 
seismic shakes. With such columns, there will be no 
structural damage if an earthquake strikes. 

Because of this, preparations can be made to deal 
with quake risks. It’s just that the government needs 
to raise public awareness of how important this issue 
is. New buildings should be constructed in line with 
good standards so as to achieve structural strength 
and acquire the ability to withstand quake impacts 
to some extent. With old buildings, the government 
should start a Screening & Scoring ranking process; 
and the building owners or managers should also get 
advice on how to improve their facilities. 
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แทบไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการรับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดนิไหว เพราะเพียงแค่มาตรฐานการก่อสร้างตาม
ปกติยังแทบไม่มี อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของอาคารคือ 
เสา หากเสามีความแข็งแรงและได้มาตรฐาน จะช่วยให ้
สามารถรับแรงสั่นสะเทือน ไม่เกิดความเสียหายจนถึงขั้น
พังทลาย 

ด้วยเหตุนี้ การเตรียมรับมือแผ่นดินไหวจะต้องเน้น
ที่อาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยภาครัฐจะต้องกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญ อาคารท่ีก่อสร้างใหม่
จะต้องได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง สามารถรับแรง 
ส่ันสะเทือนได้ ส�าหรับอาคารเก่า ภาครัฐจะต้องมีการ 
ตรวจคัดกรอง (Screening) และจัดล�าดับความเสี่ยงของ
อาคารโดยใช้ระบบคะแนน (Scoring Ranking) ว่าอาคาร
ดังกล่าวมีความเสี่ยงในระดับใด และแนะน�าวิธีการเสริม
อาคารให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

Q: อาคารต้านแผ่นดินไหวมีลักษณะอย่างไร 
หรือต้องออกแบบพิเศษมากขึ้นอย่างไร

A: อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ วัสดุก่อสร้างต้องได้
มาตรฐาน เสามีความแข็งแรง และมีขนาดใหญ่ ในเสาจะ
ต้องมเีหลก็เส้นท่ีสามารถรองรบัน�า้หนกัอาคารและแรงสัน่
สะเทือน ที่ส�าคัญต้องมีการเสริมเหล็กปลอก โดยเฉพาะที่
โคนเสาและปลายด้านบนของเสา รวมท้ังบรเิวณข้อต่อ โดย
ต้องมวิีศวกรโยธาเป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสร้าง

ส�าหรับผู้ที่จะสร้างบ้านในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว  
มีข้อแนะน�าคือ 1. วัสดุก่อสร้างต้องได้มาตรฐาน คอนกรีต
ต้องมีก�าลังรับน�้าหนักไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. 2. เสา
บ้านต้องมีขนาดไม่ต�่ากว่า 20 ซม. 3. เหล็กเส้นในเสาต้อง
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 4 เส้น และมีขนาดไม่ต�่ากว่า 12 มม. 
4. เสาทุกต้นต้องเสริมเหล็กปลอก ขนาดไม่ต�่ากว่า 6 มม. 
อย่างน้อย 10 วงในระยะ 50 ซม. 5. ข้อต่อหรือบริเวณ
ที่คานและเสามาบรรจบกันจะต้องเสริมเหล็กปลอก 6. 
พันเหล็กปลอกที่บริเวณปลายคานให้ถ่ี 7. หลีกเลี่ยงการ 
ต่อเติม 8. บ้านที่ชั้นล่างเปิดโล่ง ควรท�าค�้ายันไม้หรือเหล็ก
จากมุมล่างของเสาต้นหนึ่งไปยังมุมบนของเสาต้นถัดไป
เป็นรูปกากบาท 9. ก่อก�าแพงอิฐให้ตลอดความสูงของ
เสา ไม่มีช่องว่าง เพราะจะท�าให้เกิดการเฉือนขาดได้ง่าย  
10. ควรมีวิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง

อาคารบ้านเรือนที่แข็งแรงจะช่วยลดความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมจึงมี
ความส�าคญัอย่างย่ิงยวด ทีเ่ราทกุคนไม่สามารถละเลยได้

Q: What are the characteristics of quakeproof 
buildings? Do they have any special design?

A:   The construction of new buildings should use 
standard materials and big, strong columns. These 
columns should be reinforced with steel bars. They 
should be solid enough to shoulder the weight of the 
structure and withstand vibrations. Most importantly, 
these columns should be surrounded with steel 
casings, particularly around both their ends. Steel 
casings should also be applied around joints. On top 
of this, the construction should take place based on 
the design prepared by civil engineers and under the 
civil engineers’ supervision.

If you plan to construct a house in a quake-risk 
zone, my recommendations are that: 1) Use good 
standard construction materials to ensure that each 
square centimeter of concrete can carry the weight 
of at least 240 kg.; 2) House columns must each 
have a diameter of at least 20 cm.; 3) Each column 
must contain at least four steel bars, each with a 
diameter of at least 12 mm.; 4) Each column must be 
surrounded with steel casings each with a diameter of 
at least six millimeters, and there must be at least 10 
steel casings for a stretch of 50 cm.; 5) Steel casings 
must be used for every joint and every meeting point 
of beams and columns; 6) Steel casings should be 
frequent around the ends of beams; 7) Avoid building 
additions to existing structures; 8) A house with an 
open-air first floor should incorporate rakers that 
stretch from the base of a column to the top of the 
next column forming an X; 9) Form brick walls to the 
height of the columns and allow no holes or else 
shear force will affect the structure; and 10) Hire a 
civil engineer to design the house and supervise its 
construction.

Strong and secure houses will reduce the risk 
of casualties and property damage. Preparations 
for quakeproof structures are of utmost importance. 
None of us can afford to ignore them.
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สายสีมวง
Purple Line

สายสีน้ำเงิน
Blue Line

สายสีเขียว
Green Line

สายสีแดง
Red Line

สายสีแดงออน
Light Red Line

สายสีสม
Orange Line

สายสีชมพู
Pink Line

สายสีเหลือง
Yellow Line

แอรพอรตเรลลิงก
Airport Rail Link

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2558
2015

ชวงบางใหญ-บางซื่อ (23 กม.)
Bang Yai-Bang Sue (23 km.)

ชวงบางซื่อ-ทาพระ และชวงหัวลำโพง-บางแค (27 กม.)
Bang Sue-Tha Phra and Hua Lamphong-Bang Khae (27 km.)

ชวงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 (8 กม.)
Bang Khae-Phutthamonthon Sai 4 (8 km.)

ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ (12.8 กม.)
Bearing-Samut Prakan (12.8 km.)

ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต (18.4 กม.)
Mo Chit-Saphan Mai-Khu Khot (18.4 km.)

ชวงบางซื่อ-รังสิต (26 กม.)
Bang Sue-Rangsit (26 km.)

ชวงบางซื่อ-มธ.ศูนยรังสิต (26.3 กม.)
Bang Sue-Thammasat (26.3 km.)

ชวงบางซื่อ-หัวลำโพง-หัวหมาก (25.5 กม.)
Bang Sue-Hua Lamphong-Hua Mak (25.5 km.)

ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย-มีนบุรี (20 กม.)
Thailand Cultural Center-Min Buri (20 km.)

ชวงแคราย-มีนบุรี (36 กม.)
Khae Rai-Min Buri (36 km.)

ศึกษาความเหมาะสม
Feasibility Study

ครม. อนุมัติ
Cabinet approved

ประกวดราคา
Bidding

กอสราง
Construction

ชวงลาดพราว-พัฒนาการ (30.4 กม.)
Lat Phrao-Pattanakarn (30.4 km.)

สวนตอขยายดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท (21 กม.)
Extension from Don Muang-Bang Sue-Phaya Thai (21 km.)

โครงการ / Project

ขณะนี้รัฐบาลได้เร ่งรัดโครงการรถไฟฟ้าจ�านวน  
10 สาย ระยะทางรวม 359 กิโลเมตร ดังนี้

The 10 rail lines at the total length of 359 km. 
which are being accelerated by the government are:

เดินหน้ารถไฟฟ้าประเทศไทย
Rail System in Thailand: The Progress

18 TEAM GROUP Newsletter



สายสีมวง
Purple Line

สายสีน้ำเงิน
Blue Line

สายสีเขียว
Green Line

สายสีแดง
Red Line

สายสีแดงออน
Light Red Line

สายสีสม
Orange Line

สายสีชมพู
Pink Line

สายสีเหลือง
Yellow Line

แอรพอรตเรลลิงก
Airport Rail Link

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2558
2015

ชวงบางใหญ-บางซื่อ (23 กม.)
Bang Yai-Bang Sue (23 km.)

ชวงบางซื่อ-ทาพระ และชวงหัวลำโพง-บางแค (27 กม.)
Bang Sue-Tha Phra and Hua Lamphong-Bang Khae (27 km.)

ชวงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 (8 กม.)
Bang Khae-Phutthamonthon Sai 4 (8 km.)

ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ (12.8 กม.)
Bearing-Samut Prakan (12.8 km.)

ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต (18.4 กม.)
Mo Chit-Saphan Mai-Khu Khot (18.4 km.)

ชวงบางซื่อ-รังสิต (26 กม.)
Bang Sue-Rangsit (26 km.)

ชวงบางซื่อ-มธ.ศูนยรังสิต (26.3 กม.)
Bang Sue-Thammasat (26.3 km.)

ชวงบางซื่อ-หัวลำโพง-หัวหมาก (25.5 กม.)
Bang Sue-Hua Lamphong-Hua Mak (25.5 km.)

ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย-มีนบุรี (20 กม.)
Thailand Cultural Center-Min Buri (20 km.)

ชวงแคราย-มีนบุรี (36 กม.)
Khae Rai-Min Buri (36 km.)

ศึกษาความเหมาะสม
Feasibility Study

ครม. อนุมัติ
Cabinet approved

ประกวดราคา
Bidding

กอสราง
Construction

ชวงลาดพราว-พัฒนาการ (30.4 กม.)
Lat Phrao-Pattanakarn (30.4 km.)
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โครงการ / Project

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.
ลาว เป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสินแร ่
และป่าไม้ มหีบุเขาและแหล่งน�า้ทีม่ศัีกยภาพในการพัฒนา
และสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไม่เฉพาะแต่บนล�าน�้าโขง

เมือ่เรว็ๆ นี ้สปป.ลาว เพ่ิงเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าพลงังานน�า้ 
น�้างึม 2 ที่ได้มอบสัมปทานให้กับบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู ้รับเหมารายใหญ่ของประเทศไทย  
เป็นผูก่้อสร้างเข่ือนและโรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์ เพ่ือ
ส่งไฟฟ้าขายให้ท้ังประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอืน่ๆ 
เช่น เวียดนาม ท�าให้ สปป.ลาว มรีายได้จากการขายไฟฟ้า
เป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศ

ขณะนี้  สปป.ลาว ก�าลังด�าเนินการที่จะสร ้าง  
โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าไซยะบุรี ซึ่งดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่
เป็นสองเท่าของน�้างึม 2 คือ 1,200 เมกะวัตต์ ซึ่งหาก
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ สปป.ลาว จะกลายเป็นแบตเตอรีฮ่บั 
ของเอเชีย สามารถสนองความต้องการพลังงานของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่
อย่างประเทศไทยที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทุกปี

แม้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการ 
ก่อสร้างบนล�าน�า้โขง จะต้องฝ่ากระแสการต่อต้านจากชาวบ้าน 
และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการ
เติบโตเป็นแบตเตอรี่ฮับของเอเชีย

Dr. Jeerakiat Apibunyopas

เมื่อลาวพร้อมที่จะเป็นแบตเตอรี่ฮับของเอเชีย
Lao PDR – Ready to be the Battery Hub of Asia

Lao PDR, one of ASEAN’s member countries, 
has an abundance of natural resources especially 
minerals and forests. Its mountainous landscape and 
many valley areas provide sufficient water resources 
for feeding many hydro-power plants apart from 
those along the Mekong River.

Recently, Lao PDR inaugurated its Nam Ngum 2 
Hydropower Plant, for which CH. Karnchang PCL., 
one of Thailand’s largest contractors, was awarded 
a concession, to produce 600 MW of electricity for 
distribution to Thailand and neighboring countries 
such as Vietnam. Power distribution has thus become 
one of Lao PDR’s main sources of income.

Presently, its Xayaburi Hydroelectric Power Plant, 
which is likely to have a capacity of up to 1,200 MW—
double that of the Nam Ngum 2, is under construction.  
When this power plant is complete, Lao PDR will 
be dubbed the ‘Battery Hub of Asia’ serving its 
ASEAN neighboring countries including Thailand – 
its major client whose electricity consumption keeps 
growing year by year.

It is natural that a hydropower plant of this size 
will have to face controversy from both communities 
and environmentalists. This, however, will not be an 
obstacle for Lao PDR to continue to be the Battery 
Hub of Asia.
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Dr. Prasert Patramai

มองไปข้างหน้ากับทีมกรุ๊ป
Look to the Future with TEAM GROUP

วันท่ี 12 กรกฎาคมนี้ ทีมกรุ ๊ปจะครบรอบ 37 ป ี
ผมจึงขอกล่าวถึงทิศทางของทีมกรุ ๊ปท่ีก�าลังจะก้าวไป
ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ท่ีเราก�าหนดไว้  
หรือ VISION 2020 เพ่ือ “เป็นผู ้น�าในธุรกิจที่ปรึกษา 
แบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค”

TEAM GROUP เป็นบรษิทัท่ีปรกึษาชัน้น�าของคนไทย
ที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการมาอย่างยาวนาน เบื้องหลัง 
ความส�าเร็จน้ีคือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทของ “ชาวทีม” ทุกคน 
และเรายังไม่หยุดท่ีจะมุ ่งไปสู ่อนาคตจากวิสัยทัศน์  
สู่ 8 เป้าหมายร่วมกัน คือ

• เป ็นหนึ่ งในผู ้น�าของการให ้บริการที่ปรึกษา 
ในรูปแบบบูรณาการระดับภูมิภาค

• ขับเคลื่อนองค์กรด้วย 4 เครื่องยนต์หลัก คือ งาน
ที่ปรึกษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ของภาครัฐ งานท่ีปรึกษาแบบบูรณาการในภาคเอกชน 
งานท่ีปรึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
และงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ไม่ใช่งานที่ปรึกษา

• เพ่ิมสัดส่วนงานภาคเอกชน และสร้างงานใน
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ไม่ใช่ธุรกิจท่ีปรึกษาให้ใกล้เคียงกับงาน 
ภาครัฐซึ่งเป็นงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

• ขยายฐานการให้บริการสู่ตลาดสากล
• มุ่งเน้นการท�างานวิชาชีพที่มีคุณภาพ อิงความรู้

วิชาการและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

Upon TEAM GROUP’s 37th anniversary on 12 
July, I would like to talk about our direction: the vision 
for the next 5 years, or Vision 2020, which reads; 
“To be a REGIONAL LEADER in the integrated 
consulting and related businesses.”

Through the years, TEAM GROUP has always 
been in the forefront of Thailand’s consulting 
business. The force behind our success lies in our 
staff members’ determination and contribution. We 
are now heading towards the following eight goals:

• To be a regional leader in the integrated 
consulting business.

• To have four main engines driving our 
business, namely infrastructure consulting services 
for the government sector; integrated consulting 
services for the private sector; international consulting 
services; and related businesses.

• To broaden our client base in the private 
sector for both consulting and non-consulting 
services; comparable to that of the governmental 
sector. 

• To extend our services to the international 
market.

• To focus on quality services based on solid 
knowledge and professional experience.

“เราพร้อมก้าวสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน VISION 2020 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวทีมกรุ๊ป 
โดยมีจุดหมายเดียวกัน ภายใต้ค่านิยมที่เรายึดมั่นร่วมกัน และก้าวสู่ความส�าเร็จต่อไป”

“With the synergy of TEAM GROUP members who have the same goal under the 
mutual values, we are moving towards the achievement of Vision 2020 together.”
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• ขยายงานอย่างหลากหลาย เพ่ือความก้าวหน้าและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เป็นองค์กรนานาชาติทีม่บีคุลากรจากหลายประเทศ 
ท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

• เป็นองค์กรแถวหน้า ที่ผู ้มีความรู้ความสามารถ
อยากท�างานด้วย

การท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทีมกรุ๊ปต้องมีการ
ปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยมกีารแบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น Line Function และ 
Staff Function โดย Line Function ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล  
4 เครื่องยนต์หลักดังกล่าวข้างต้น ส่วน Staff Function 
มีหน้าที่ในการวางกลยุทธ์พัฒนา วางแผน ก�ากับ และ
บริหารในด้านต่างๆ 

ย่ิงกว่าน้ัน ทีมกรุ๊ปยังคงท�างานภายใต้ค่านิยม SQT 
ที่เรายึดมั่นร่วมกันมาโดยตลอดคือ การบริการด้วยหัวใจ 
(Service) มีคุณภาพเป็นเลิศ (Quality) และประสาน 
พลังทีม (Teamwork) อย่างเข้มแข็ง 

ส�าหรบัวันเกิดของทมีกรุป๊ในปีน้ี ผมมขีองขวญัวันเกิด
ให้องค์กรด้วยการมอบเคล็ดลับการบริหารงาน จากแรง
บันดาลใจและความคาดหวัง ตลอด 36 ปี ผ่านตัวอักษร
ในหนังสือที่ชื่อว่า “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ วิธีคิด และแนวทางการท�างาน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานที่สามารถน�าไปใช้ได้ 
ในทุกองค์กร อาท ิการวางวิสยัทัศน์ท่ีชดัเจน การรูจ้กัหน้าท่ี 
มทีศันคตเิชงิบวก การท�างานเป็นทีม การเคารพกฎระเบยีบ 
และความโปร่งใส เป็นต้น 

เตรยีมพบกับ “เคลด็(ไม่)ลบั ฉบบั TEAM GROUP” ได้
ในเดือนกรกฎาคมนี้ สนใจติดต่อขอรับได้ที่ คุณกรรณิการ์ 
โทร. 0 2509 9000 ต่อ 2414 หรอือเีมล kannika@team.co.th

• To diversify in order to grow and be a 
sustainable enterprise. 

• To be an international organization backed 
by  high-caliber multinational staff.

• To be a highly sought after organization 
that includes among its personnel some of the most 
knowledgeable and experienced people in their field.

To achieve such goals, an organizational 
transition towards a more efficient conglomerate is 
unavoidable. TEAM GROUP has lately reshuffled its 
administration into two groups of function. The Line 
Function takes care of the above-mentioned four 
engines while the Staff Function is responsible for 
management, strategies, planning, and supervision.

This is in addition to our three core values of 
SQT which comprise Service (to deliver services in a 
responsible and ethical manner), Quality (to deliver 
excellent work), and Teamwork, and continue to be 
upheld by the Group.

As a gift for TEAM GROUP’s inception 
anniversary, I have written an inspirational book,  
“เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” (TEAM GROUP’s 
Secret Revealed), presenting 37 tips of important 
principles, concepts, and ideas, which can also be 
adopted by any other organizations. Among those tips 
are the benefit of having a clear vision, the importance 
of responsibility, positive thinking, teamwork, and 
transparency.

“เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” will be 
distributed this July. For more information, contact 
Ms. Kannika Thamsutthirot, telephone: 0 2509 9000 
ext. 2414 or email: kannika@team.co.th

21TEAM GROUP Newsletter



เมือ่วันที ่25 เมษายนทีผ่่านมา เกิดแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ 
ที่ประเทศเนปาลขนาดความรุนแรง 7.8 แมกนิจูด มียอด
ผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 8,000 คน ผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 
23,000 คน สร้างความเสยีหายให้กับอาคารบ้านเรอืนและ
ปูชนียสถานซึ่งเป็นมรดกโลกจ�านวนมาก 

หากมองย้อนไปก่อนเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติ เนปาล
เป็นประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย 
ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และสวยสด
งดงาม เราจึงอยากจะน�าบางส่วนมาร�าลึกถึง 

จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ ได้รับ 
การยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2522 ประกอบไปด้วย 
วัดและปราสาทเก ่าแก ่ ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของชาวเนปาล นอกจากนี้ยังเป็นสถานท่ีใน
การประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์เนปาล เป็นท่ี 
น่าเสียดายว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหว สถานที่แห่งนี้ 
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

สถูปสวายัมภูนาถ หรือ วัดลิง เป็นเจดีย์ในศาสนา
พุทธ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี 963 
เป็นสถูปเก่าแก่ที่สุดในเนปาล ส่วนฐานของสถูปมีดวงตา 
เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู ่รอบด้าน สถานท่ีแห่งน้ี 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2522 หลังจากเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว สถูปยังคงอยู่ แต่อาคารโดยรอบ
พังทลายลง

เมืองโภครา ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาหิมาลัย 
เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามตระการตา จากเมืองน้ี
สามารถชมความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัได้ใกล้ทีส่ดุ 
มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ทะเลสาบเฟวา (Phewa 
Lake ) น�้าตกดาวิส (Devi’s Falls) นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง
เดินป่าชมธรรมชาติอย่างขุนเขาและสายน�้าอีกมากมาย 

Everest Base Camp ส�าหรับนักท่องเที่ยวท่ีรัก 
การผจญภัยและการปีนเขา การพิชิตเอเวอเรสต์เป็น 
จุดหมายปลายทางในฝัน โดยในระหว่างที่ปีนขึ้นไป 
จะได้ชืน่ชมกับทัศนยีภาพทีง่ดงามและมคีวามหลากหลาย 
ทัง้ทุง่หญ้าและภูเขาน�า้แข็ง นบัเป็นเส้นทางท้าทายส�าหรับ
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและออกก�าลังกายเป็นประจ�า 

แม้ว่าอาคารอันทรงคุณค่าต่างๆ จะพังทลายไป  
แต่ความงดงามของเนปาลน้ันยังไม่จางหาย รอแต่เพียง
การฟื้นคืนกลับมางดงามดังเดิม

รำาลึกเนปาล ก่อนเกิดธรณีพิโรธ
Before the Nepal Earthquake

A massive 7.8-magnitude earthquake in Nepal 
on 25 April 2015 has killed at least 8,000 people 
and injured more than 23,000. A large number of 
buildings, sacred places, and world heritages were 
destroyed.

Before the earthquake, Nepal was a dream 
country for tourists who love adventure, nature, and 
architecture with many unique tourist attractions. 
These are some of them:

Kathmandu Durbar Square in Kathmandu 
City was listed in the UNESCO World Heritage Sites 
in 1979. Inside the square are ancient temples and 
palaces which reflect the Nepali cultures and beliefs. 
The coronation of the monarch also takes place here. 
Unfortunately, after the earthquake several buildings 
were damaged.

Swayambhunath, or the Monkey Temple, is 
the Buddhist stupa built in the reign of King Manadeva 
in 420. It is regarded as the oldest stupa in Nepal. 
The stupa base depicts Buddha’s eyes of wisdom. It 
was designated as the World Heritage Site in 1979. 
After the earthquake, the stupa still remains, but the 
surrounding buildings have collapsed.

Pokhara City is located in the south of the 
Himalaya Range. With an amazing landscape, this 
city offers a close-up view of the Himalaya Range. 
The popular tourist destinations are Phewa Lake 
and Devi’s Falls including the scenic routes along the 
forests, mountains, and rivers.

Everest Base Camp:  Reaching the summit of 
Mount Everest is one of the top dreams of tourists 
who love adventure and hiking. On the way to the 
base camp hikers will enjoy beautiful landscapes of 
grasslands and snowbergs. The higher level leads 
to lower temperatures and air pressure. This tourist 
route is thus only suitable for those who have a good 
health and regularly do exercise.

Though many invaluable buildings were 
damaged, the beauty of Nepal still remains and waits 
for recovery. 
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ความรู�สู�อาเซียนอาหารกล ่องโฟม อาหารปรุงส�าเร็จพร ้อมเข ้า
ไมโครเวฟ ขนมขบเคี้ยว น�้าอัดลม...อาหาร เครื่องดื่ม
สะดวกรวดเร็ว รสชาติถูกปากเหล่านี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม ่
ที่ชีวิตมีแต่ความรีบเร่ง หิวเมื่อไรก็ฝากท้องกับรถเข็น 
ริมทาง หรือไม ่ก็ร ้านสะดวกซื้อท่ีมีบริการทุกตรอก 
ซอกซอย แต่... จ�าเป็นจรงิๆ หรอืท่ีจะต้องเสีย่งชวิีตท่ียังเหลือ 
อกีหลายสบิปีไปกับอาหารอันตรายเหล่านัน้ ... เราลองมาดู 
ทางเลือกอื่นกัน

สุขกายสบายใจฉบับน้ี ขอแนะน�าให้คุณลองเปล่ียน
มากิน “อาหารคลีน” หรือ Clean Eating คือ การกิน
อาหารท่ีสด สะอาด โดยเน้นอาหารแบบธรรมชาต ิ
ไม่ผ่านการปรุงแต่งและขัดสีด้วยสารเคมีต่างๆ และ
ไม่ผ่านกระบวนการหมักดอง รวมถึงไม่กินขนมกรบุกรอบ
และบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป ที่มักจะมีแป้ง ผงชูรส และเกลือ 
ในปริมาณสูง การกินอาหารคลีนก็คือ การกินอาหาร
ให ้ ถูกหลักโภชนาการ โดยเน ้นที่การได ้รับอาหาร
อย่างพอเพียงครบสัดส ่วนท้ัง 5 หมู ่  ไม ่ว ่าจะเป ็น
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผักและผลไม้ ในปริมาณ 
ที่พอเหมาะต่อความต้องการของร่างกาย ที่ส�าคัญ อาหาร
เหล่านั้นจะต้องปราศจากสารปนเปื้อน 

อาหารคลีน อาจผ่านการปรุงแต่งบ้างเล็กน้อยหรือ
อาจจะไม่ผ่านการปรุงแต่งเลยก็ได้ เช่น ใช้เกลือในการ
ปรุงรสอาหารเพียงเล็กน้อยแทนน�้าปลา (ซึ่งจะให้ดีย่ิงขึ้น 
อาจจะใช้เกลือชนิดโซเดียมต�่า) หรือจะเป็นซีอิ๊วขาวชนิด
ที่ไม่มีผงชูรสเจือปน เลือกใช้ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
เนือ้สตัว์ทีส่ดและสะอาด ข้าวกล้องไม่ขดัส ีและธัญพืชต่างๆ 
เป็นไปได้ควรหันมาใช้น�้ามันมะพร้าวหรือน�้ามันมะกอก 
ซึ่งมีกรดไขมันชนิดดีแทนการใช้น�้ามันปาล์ม และไม่ใช ้
ผงชูรสในการปรุงอาหาร เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะ 
ไม่ยึดติดกับรสชาติ แต่จะเน้นรสอาหารตามธรรมชาติ 

ผู้ท่ีอยากจะหันมากินอาหารคลีน ควรเริ่มจากการ
ค่อยๆ ปรับตัว เปลี่ยนพฤติกรรมการกินไปทีละน้อยก่อน 
เช่น จากเดิมเคยกินข้าวขาวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้อง  
หรอืเคยกินผลไม้กระป๋องเป็นประจ�าก็หนัมาเลอืกผลไม้สด
จากท่ีเคยดืม่ชากาแฟก็เปลีย่นมาด่ืมน�า้เปล่าหรอืน�า้ผลไม้  
และส�าหรบัผูท้ีเ่คยชอบกินอาหารรสจดัก็ค่อยๆ ลดเครือ่งปรงุ 
ให้น้อยลง เป็นต้น 

You are what you eat – กินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น 
หากคุณต ้องการมีสุขภาพที่ดี  ก็ต ้องกินอาหารท่ีดี
และปลอดภัยตามธรรมชาติ เริ่มกันแต่วันนี้ หันมากิน  
“อาหารคลีน” กัน

อาหารปลอดภัย อาหาร “คลีน”
You Are What You Eat

Food packed in Styrofoam, microwave-cooked 
food, snacks, carbonated drinks, and fast foods are 
always at hands for younger generations who tend 
to look for something quick and easy. When getting 
hungry, roadside food stalls and convenience stores 
available at every single street and alley are what they 
look for.  But, do you guys really want to let the rest 
of your life be in such a risk from those ‘junk’ foods? 
Why don’t you look for alternatives?

‘Clean Eating’ is what we recommend you 
to try. Clean Eating focuses around fresh and 
natural foods while avoiding preserved and 
processed foods.  Crispy snacks and instant noodle 
are not recommended as they usually contain lots 
of seasoning powder (monosodium glutamate) and 
too much salt.  In other words, clean eating is about 
consuming foods sufficient for your health covering 
all five food groups – carbohydrate, protein, fat, 
vegetables, and fruits. Most importantly, the foods 
must be contaminant-free.

It is recommended that you choose foods that are 
as close to their natural state as possible. In cooking 
process, you may use a small amount of salt (low 
sodium salt if possible), or MSG-free soy sauce instead 
of fish sauce, use organic fruits and vegetables, fresh 
meat from a reliable source, brown rice, and cereals. 
Coconut and olive oil are recommended to replace 
palm oil as they contain unsaturated fats which are 
good to your health. Seasoning powder is prohibited 
in clean eating because clean eating does not give 
much importance on flavors but focuses instead 
on original taste of the food. So, in adopting clean 
eating, you may need to change your behavior little 
by little; for instance, instead of eating plain white rice, 
you may choose brown rice, eat fresh fruits instead of 
canned fruit, and switch from coffee and tea to plain 
water or fruit juice. For those who love hot and spicy 
food, you may gradually lessen the flavors.

Remember, ‘you are what you eat’. So, let’s start 
eating ‘clean’ now before it’s too late.
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ทีมกรุ๊ป ด�าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 ภายใต้ 
การด�าเนินงานของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

ผ้าป่าหนังสือและทุนการศึกษา
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ปร่วมกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ เพ่ือบริจาคหนังสือเรียน หนังสือ

นิทาน หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึงสื่อการเรียนการสอน (CD-ROM) ตลอดจนเงินทุน ในโอกาสกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ภาคเรยีนท่ี 1/2558 ให้แก่ 5 โรงเรยีนในจงัหวดันครสวรรค์ และ 4 โรงเรยีนในจงัหวดันครนายก ในวันที ่12 และ 22 มถุินายน 
2558 ตามล�าดับ โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยได้ร่วมสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

TEAM GROUP executives and staff joined TEAM GROUP Foundation in the donation of books, educational 
materials, and scholarships to 5 schools in Nakhon Sawan Province and 4 schools in Nakhon Nayok Province on 
12 and 22 June 2015 respectively. The Books for Thailand Foundation also donated books and materials on this 
occasion.

ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
The More We Give, the More We Gain
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รร.นครสวรรค ์Nakhon Sawan School

รร.วิชาวด ีWichawadee School

รร.วัดท่าด่าน Wat Tha Dan School

รร.วัดวังยายฉิม Wat Wang Yai Chim School รร.วัดท่าชัย Wat Tha Chai School

รร.วัดหุบเมย Wat Hup Moei School

รร.ศรีสวรรค์สังฆาราม Si Sawan Sangkharam School

รร.วัดเขามโน Khao Mano School รร.บ้านมะเกลือ Ban Makluea School
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TEAM GROUP and TEAM GROUP Foundation have been continuously providing help and charity programs 
since 2007.

เสื้อโปโลคอลเล็กชันใหม่
เน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 

พระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจได้จัดท�าเสื้อ
โปโลคอลเล็กชันใหม่สีม่วง ออกจ�าหน่ายในราคาตัวละ 300 บาท ขอเชิญชวนซื้อ
เสื้อรุ่นใหม่ เพ่ือน�ารายได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่  
คุณกรรณิการ์  โทร. 0 2509 9000 ต่อ 2414

On the auspicious occasion of the 60th birthday anniversary of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn on 2 April 2015, TEAM GROUP Foundation 
produced a new collection of purple polo shirt for sale at 300 baht. Income 
will be contributed to the activities of the Foundation. For more information, 
please call Ms. Kannika at 0 2509 9000 ext. 2414.

รวมนำ้าใจสู่เนปาล
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีประเทศเนปาล เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 

2558 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจร่วมกับฝ่ายบริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วม
บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย จ�านวน 
185,629 บาท โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

TEAM GROUP executives and staff, and TEAM GROUP 
Foundation donated money to Nepal, through the Thai Red Cross 
Society, to ease their sufferings from the 25 April’s earthquake. 
The donation was presented to the Society’s Assistant Secretary-
General, M.R. Priyangsri Watanakun, on 6 May 2015.

ปลูกป่าทับลาน
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือทีมกรุ๊ป น�าโดยคุณอ�านาจ พรหมสูตร ร่วมกันปลูก(ป่า)

ไม้เบญจพรรณในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน จ�านวน 1,000 ต้น เพ่ือฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ ์
ให้แก่ระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

On 6 June 2015, TEAM GROUP Foundation and TEAM GROUP executives and staff, led by Mr. Amnat 
Prommasutra, attended the afforestation activity at the Thaplan National Park, Buphram Sub-district, Na Di 
District, Prachin Buri Province where 1,000 trees were planted.
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การอบรม “การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม” (ช่วง Pre-Construction) ปี 2558 โดย 
คุณชัยวัฒน์ จักรแต๋ รองกรรมการผู้จัดการ GDT Property  
Co., Ltd. และอาจารย์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์-28 มีนาคม 2558

A training “Construction Supervision and Project 
Management for Condominium Project” (Pre-construction 
stage) for 2015 given by Mr. Chaiwat Jaketae, Deputy 
Managing Director of GDT Property Co., Ltd. during 21 
February and 28 March 2015.

การอบรม “Self Management: การบรหิารตนเอง ในการ
ปฏิบัติงานโครงการ” รุ่นที่ 1/2558 โดยคุณอิศรินทร์ ภัทรมัย  
คุณดลยวิชญ์ หน่องพงษ์ และคุณวัฒนะ ล้ิมแดงสงวน  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

A training “Self Management in the Project Work” 
Class 1/2015 given by Mr. Issarin Patramai, Mr. Dolyawich 
Nongpong, and Mr. Watana Limdaengsa-nguan.

หลกัสตูร “TEAM Service for Professional Consultant” 
รุ่นที่ 2/2558 โดยอาจารย์รัชชุมา หุตายน กรรมการบริหาร 
บริษัท เกรทแอคชั่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

A training “TEAM Service for Professional Consultant” 
Class 2/2015 given by Ms. Ratchuma Hutayon, Executive 
Director of Great Action Co., Ltd., on 30 April 2015.

หลักสูตร “Team Leading for TEAM Leadership” รุ่นที่ 
1/2558 โดย ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558

A training “Team Leading for TEAM Leadership” Class 
1/2015 given by Dr. Somchai Varanukulrak during 6-7 May 
2015.

หลักสูตร “Boost up your INSPIRATION for  
SUCCESS” รุ่นที่ 1 ปี 2558 โดย ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต ์ 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2558 

A training “Boost up your INSPIRATION for 
SUCCESS” Class 1/2015 given by Asst. Prof.  
Dr. Cholvit Jearajit, on 27 March 2015.

หลักสูตร “TEAMwork: สร้างพลังทีม สู่พลังแห่งความ
ส�าเร็จ” รุ่นท่ี 1/2558 โดยอาจารย์จุลชัย จุลเจือ กรรมการ
บริหาร The Institute of High Performance Co., Ltd.  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 

A training “TEAMwork” Class 1/2015 given by Ajarn 
Junlachai Juljuea, Executive Director of the Institute of High 
Performance Co., Ltd. on 8 April 2015.

หลักสูตร “Effective Business Presentation Skills”  
รุ่นท่ี 1/2558 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเข้าใจ 
ในหลักการน�าเสนอ ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญและจ�าเป็นในการ 
น�าเสนองานแก่ลกูค้า โดยอาจารย์นพัิทธ์ กานตอมัพร ผูอ้�านวยการ 
ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพ่ือการพัฒนาภาคพ้ืนเอเชียและ
แปซิฟิก (TRAPD) เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2558 

A training “Effective Business Presentation Skills” Class 
1/2015 was given by Mr. Nipat Karnta-umporn, Director of 
TRAPD, during 9-10 April 2015.

พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
Strengthen the Team for a Strong Organization 
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การประมาณราคาโครงการ 
ทมีกรุป๊ จดัสมัมนา “การประมาณราคาโครงการทีมุ่ง่เน้น

โครงสร้างพิเศษและโครงสร้างช่ัวคราว” คร้ังที่ 2/2558 โดย 
คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กล่าวเปิดการสัมมนา และคุณชาคริต  
วรานุธินนท์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ BIM/CIM ในงาน
โครงการ 

ทีมกรุ ๊ป จัดเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ 
BIM/CIM ในงานโครงการ” โดยคุณอ�านาจ พรหมสูตร 
ประธานกรรมการบริหารกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญจาก 
ทมีกรุป๊ ได้แก่ คณุเรณู เย็นยอดวิชยั คณุเป่ียมศกัดิ ์วงศ์สมบรูณ์ 
คุณนพพล อ่อนจ�าปี คุณอนุชา เนินค�าภา คุณจิรวดี จิรเจริญ 
และคณุอาคม สวุรรณไตร ร่วมเสวนา เมือ่วันที ่27 เมษายน 2558

A panel discussion entitled “BIM/CIM Experience 
Sharing” was held on 27 April 2015. Mr. Amnat Prommasutra, 
TEAM GROUP’s CEO gave an opening speech. The 
discussion panel included Ms. Renoo Yenyodwichai,  
Mr. Piamsak Wongsomboon, Mr. Nophon Oncharmpee, 
Mr. Anucha Noenkampha, Ms. Chirawadee Chiracharoen, 
and Mr. Akom Suwannatrai.

รับรางวัลหนังสือดีเด่น 
คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด เข้ารับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก
การประกวดหนังสือดีเด่นประจ�าปี 2558 “จดหมายเหตุการ 
บูรณปฏิสังขรณ์ เทวสถาน ส�าหรับพระนคร” จัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เมื่อวันท่ี  
26 มีนาคม 2558

On 26 March 2015, Ms. Lertluksna Yodavudh, 
Managing Director of Daoreuk Communications Co., Ltd. 
received the book of the year award 2015 from HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn for the book entitled 
“Devasthana, a Chronicle of the Devasthana’s renovation”.

ร่วมสนับสนุน AIT Library Modernization Program
ทมีกรุป๊ ลงนามความร่วมมอืกับเอไอทีเพ่ือมอบเงนิ 3 ล้านบาท 

สนับสนุน AIT Library Modernization Program  โดย  
คณุชวลติ จนัทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานต่างประเทศ 
มอบเงิน 1 ล้านบาท ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ 
และคุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ในฐานะผู้ก่อตั้งบริจาค 
ส่วนตัวเพิ่มท่านละ 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558

On 3 June 2015, TEAM GROUP donated three million 
baht to support the AIT Library Modernization Program, 
among which one million is from TEAM GROUP by  
Mr. Chawalit Chatararat, CEO International Business; 
another one million is from Dr. Prasert Patramai and 
another from Mr. Peerawat Premchun, both are the  
co-founders of the Group.

เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิศวกรรมธรณีและ

ฐานราก จ�ากัด เข้าร่วมแข่งขันในงาน เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
จัดโดยศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

Executives and staff of Geotechnical & Foundation 
Engineering Co., Ltd., attended the Walk–Run Activity 
in Honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on 
the occasion of her 60th birthday anniversary. The activity 
was organized by Sirindhorn Heart Disease Center, 
Phramongkutklao Hospital on 29 March 2015.
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A seminar on “Cost Estimation for Projects with 
Special Structure and Temporary Structure” 2/2015 was 
held on 23 April 2015. Mr. Peerawat Premchun gave an 
opening remark while Mr. Chakrit Varanuthinon was the 
keynote speaker.
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Over 35 Years of Success Through Service Excellence

OUR  SERVICES

VISION:

REGIONAL  NETWORK

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

CTEAM Co., Ltd.

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

JTEAM Inc.

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

Tel: +66 2509 9000 Fax: +66 2509 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 Planners Co., Ltd.

Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd.

ATT Consultants Co., Ltd.

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Daoreuk Communications Co., Ltd.

TWI 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.

CTEAM Co., Ltd.

TEAM LAO Co., Ltd.


