


สวัสดีครับ ทักทาย ฉบับประจ�าไตรมาสที่ 3 
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 ฉบับนี้ มีเรื่อง 
ท่ีน่าสนใจหลายๆ เรื่อง เรื่องหลักคือ แนวทาง 
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดแบบแผน
ผังเมืองรวม ตลอดจนถึงประสบการณ์ผลงานท่ี 
ทีมกรุ๊ปของเราได้เคยท�ามาและท่ีก�าลังท�าอยู ่
ในขณะนี ้และเรือ่งการใช้ UAV อากาศยานไร้คนขับ 
เพื่อการส�ารวจและวางแผนการพัฒนาเมือง  
ต่อเนื่องกับบทความเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียน 
ผ่านการเช่ือมโยงระหว่างกนั ตลอดจนถงึแนวทาง 
และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือการพัฒนา ซ่ึงท้ังหมดนี้เป็นเรื่องท่ีทีมกรุ๊ป 
ของเรามส่ีวนให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษาแบบบูรณาการ
อย่างครบวงจร

ขณะนี้เรื่องการพัฒนาระบบการคมนาคม
เพื่อเช่ือมโยงถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง
ท่ีได้รับความสนใจและให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง  
การคมนาคมขนส่งก�าลังจะเปลี่ยนแนวใหม่เป็น 
การขนส่งมวลชนท่ีมปีระสทิธภิาพโดยระบบราง

ประเทศไทยของเราปัจจบัุนมีโครงการพฒันา
รถไฟทางคู ่เพื่อปรับปรุงระบบรถไฟท่ีมีอยู ่มา
เนิ่นนาน มีโครงการรถไฟฟ้าเช่ือมโยงถึงบริเวณ
ต่างๆ ในเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล นอกจากนียั้งมแีผนพฒันาโครงการรถไฟ
ความเรว็สงูเช่ือมต่อท่ัวประเทศและกบัมติรประเทศ 
ในอาเซียน 

สิง่ท่ีจะตามมาคอืการเกดิการพฒันาเมืองโดย
มีสถานรีถไฟเป็นศนูย์กลาง ภายใต้แนวคดิ Transit-
Oriented Development (TOD) สถานกีลางบางซ่ือ  
ซ่ึงต ่อไปจะเป็นศูนย ์กลางการเดินรถไฟของ
ประเทศไทยจะเป ็นแบบอย ่างการพัฒนาใน
แนวทางนี้ ต่อจากนี้ไปการเจริญเติบโตของเมือง
ในบรเิวณสถานรีถไฟ โดยเฉพาะรถไฟความเรว็สงู 
ก็จะเกิดตามมา และจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบ 
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ท่ีเรียกว่า  
Public-Private Participation (PPP) และใน 
อนาคตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
ของอาเซียน การพัฒนาตามแนวคิด TOD จึงเป็น 
แนวทางท่ีต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อการพัฒนา 
ท่ีเป็นระบบและมีระเบียบ ซ่ึงจะเป็นการพฒันาเมือง 
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จึงหวังเป ็นอย ่างยิ่งว ่าบทความท่ีเสนอ
ในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์เพ่ือผู ้อ่านจะได้ทราบ 
สิ่งที่จะเกิดในอนาคตในการพัฒนาเมือง

There are many interesting features in 
this issue; among others are the sustainable 
development of cities through national 
comprehensive plans, samples of our project 
achievement, and the unmanned aerial vehicle 
(UAV) technology for urban development 
surveying and planning. An article about the 
future of ASEAN through connectivity, and 
public participation processes are also featured. 
All of the expertise involved in these make 
up the integrated services we provide for our 
clients as an integrated consultant.

Today, the transportation network 
development has become a very important 
issue. Thailand is in the transition period 
of transportation: heading toward a highly 
effective, rail-based system. The double track 
will soon enhance the single-track rail system, 
which has been used for a long time. The 
mass rapid transit system is now available in 
Bangkok and its vicinities, and in the near future 
high-speed trains will connect Thailand with its 
neighboring ASEAN nations.     

What will follow is the Transit-oriented 
Development (TOD). The Bang Sue Grand 
Station, which will soon become Thailand’s 
rail transport hub, will be an example of this 
development concept where the neighborhoods 
of the rail stations will be more densely 
populated. We will see more cooperation 
between public and private sectors through the 
Public-Private Participation (PPP) scheme in 
these development projects. The TOD scheme 
should thus be prepared so that cities will be 
orderly and will systematically emerge, and 
thus sustainable development can be achieved.

I do hope that the features in this issue 
will provide you with useful information on the 
future of urban development.

“แนวคิด TOD จึงเป็นแนวทางที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า... เป็นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
What will follow is the Transit-oriented Development (TOD).”

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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การพัฒนา “มหานคร” สู่ความเจริญที่ยั่งยืน
A Sustainable Development of “Mega Cities”

During the past decades, economic and social 
development has brought about a vast range of 
changes in the lives of people and their culture. “Cities” 
have become the destination for new generations to 
seek jobs and accommodation. Around the globe, 
cities are gradually expanding and emerging as 
“Mega Cities”. For Thailand, Bangkok is not the only 
large city any more.

Along with the growth and development of the 
cities, various problems unavoidably evolve, from a 
deteriorating environment, pollution, floods, and traffic 
congestion, to poverty and crimes. 

Even though being a “Smart City” is the final 
goal of the development, to achieve such a goal 
is not easy. To prevent the uncontrolled expansion 
of the city, which will lead to the aforementioned 
problems, and to reach the desired goal of being 
a nice, comfortable, and safe place to live–as well 
as having a sound environment in a smart and 
sustainable society–city planning and well-organized 
administration and implementation are significant 
necessities. 

TEAM GROUP, with its in-depth experience in 
the study, planning, and development of infrastructure 
systems, traffic and transport, flood prevention, as 
well as environmental management, has provided 
consultancy services for a large number of city 
development projects, some of which are sampled 
on the following pages.

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดระยะเวลา
หลายทศวรรษท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของผูค้นอย่างกว้างขวาง  
“เมอืง” กลายเป็นจุดหมายของคนยุคใหม่ท่ีต่างต้องการ
เข้ามาแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพและการใช้ชวีติ  
จาก “เมอืง” ขยายตวัเป็นเมอืงใหญ่  จากเมืองใหญ่กข็ยาย
ตวัขึน้เป็น “มหานคร” หรอื Mega City เป็นพลวตัท่ีเกดิข้ึน 
ท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยท่ีปัจจุบันเมืองใหญ ่
มิได้มีแค่กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว 

อย่างไรกต็าม สิง่ท่ีตามมากบัการพฒันาและขยายตวั
ของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ปัญหาต่างๆ ของเมือง 
ตัง้แต่สภาพของสิง่แวดล้อมท่ีเสือ่มโทรม มลภาวะ ปัญหา
น�้าท่วม การจราจรที่แออัดติดขัด ไปจนถึงความยากจน
ของผู้คนซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา

แม้ว่าเป้าหมายสงูสดุของการพฒันาเมืองในปัจจุบัน
จะมุ่งไปสู่การเป็น “Smart City” แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้
ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้การขยายตัวของ
เมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และน�ามาซ่ึงปัญหาต่างๆ 
จ�าเป็นต้องมีการวางผังและวางแผนการพัฒนา และ
บริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการดูแล 
ให้เมืองมีทิศทางการพัฒนาท่ีเป็นไปตามผังและแผน 
อย่างเหมาะสม จึงจะท�าให้สามารถเดินหน้าไปสู่ความ 
เป็นเมืองท่ีมคุีณภาพ ผูค้นมีชีวติท่ีด ีอยู่ในสิง่แวดล้อมท่ีดี  
มคีวามสะดวกสบายและปลอดภยั รวมท้ังมีความทันสมัย 
และยั่งยืน 

ด้วยประสบการณ์เชิงลึกในงานการศึกษา วางผัง 
และวางแผนการพัฒนาเมืองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ระบบสาธารณปูโภค ระบบการจราจร การป้องกนัน�า้ท่วม     
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ท�าให้ทีมกรุ๊ปได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาเมือง
จ�านวนมาก ดังตัวอย่างบางส่วนที่จะน�าเสนอต่อจากนี้
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การศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน โครงการ
พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเดินรถไฟ 
เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการ
ลงทุนโครงการพฒันาพืน้ท่ีเชิงพาณชิย์บรเิวณสถานกีลาง
บางซ่ือ จัดตั้งข้ึนเพื่อบริหารจัดการพ้ืนท่ี 3 แปลงรอบ
สถานีกลางบางซ่ือ รวม 218 ไร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ เพิม่มลูค่าทรพัย์สนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยยกระดับการให้บริการสถานีกลางบางซ่ือเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเดินรถไฟของประเทศไทย ตามแนวคิด 
Transit-oriented Development หรือ TOD โครงการนี้  
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและใช้         
รูปแบบ Public Private Partnership (PPP) รวมถึง 
มีการจัดท�ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
วธิกีารท่ีสอดคล้องกบัพระราชบัญญตัิให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ทีมกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้ท�าการศกึษา วเิคราะห์
ข้อมูลด้านกายภาพ ความเหมาะสมด้านการตลาด การ
ก�าหนดรปูแบบและส่วนผสมทางธรุกจิ การจดัการแนวคิด
การออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์
ความเหมาะสมด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงของ
การด�าเนินโครงการ การศึกษาและประเมินผลกระทบ        
สิ่งแวดล้อม รวมถึงงานสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ
และการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการร่วม
ลงทุน (Market Sounding)

Business and Investment Feasibility Study for 
the Development of the Commercial Area at 
Bang Sue Grand Station to Serve as Thailand’s 
Major Railway Hub 
Client:  The State Railway of Thailand (SRT)

The SRT has planned commercial development 
of a 218 rai-plot around Bang Sue Grand Station 
for maximizing land use, increasing property values 
and promoting economic and social development. 
Bang Sue Grand Station will thus be upgraded 
into a national railway hub and developed under 
the concept of transit-oriented development or 
TOD–a form of urban development employed by 
several leading cities around the world. A suitable 
project management approach and public-private-
partnership schemes shall be implemented including 
study report production and project analysis in line 
with conditions defined in the Private Participation in 
State Undertaking Act B.E. 2556 (2013). 

TEAM GROUP was entrusted with the study; 
physical data analysis; approach and business 
mix specification; engineering and architectural 
design concept management; marketing, financial 
and investment feasibility study; risk analysis; 
environmental impact study and assessment, as well 
as public relations and market sounding activities.
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งานจัดทำาแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเมืองบุนเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยใช้โดรนบินสำารวจ
เจ้าของโครงการ : AIDC Co., Ltd.

AIDC Co., Ltd. ต้องการจัดท�าแผนท่ีภูมิศาสตร์
และแผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองบุนเหนือ  
แขวงพงสาลี ประเทศ สปป.ลาว ซ่ึงมีพรมแดน 
ติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ประเทศ
เวียดนามทางทิศตะวนัออก แขวงหลวงพระบางทางทิศใต้ 
และแขวงอดุมไซทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ AIDC Co., Ltd. 
ตระหนกัถงึท�าเลยทุธศาสตร์ของเมอืงบุนเหนอืท่ีเชือ่มต่อ
กับประเทศจีน เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย จึงต้องการ
พัฒนาเมืองบุนเหนือให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้า
การเกษตรของประเทศ

ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ส�ารวจและจัดท�าแผนท่ี 
เมืองโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือ Drone 
พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินการ

Drone-based Survey for Developing Topo-
graphic and Land-use Map of Boun Neua, 
Lao PDR
Client: AIDC Co., Ltd.

AIDC Co., Ltd. intends to develop topographic 
and land-use map of Boun Neua District in Phongsali 
Province, Lao PDR. The province borders China to 
the north and the west, Vietnam to the east, Luang 
Prabang Province to the south, and Oudomxai 
Province to the southwest. With the strategic location 
in term of a “land-link” to connect China, Myanmar, 
Vietnam and Thailand, AIDC Co., Ltd. is determined 
to develop Boun Neua into an agricultural product 
exporting hub.

TEAM GROUP was assigned to survey, develop 
a topographic and land-use map of Boun Neua 
through a drone-based surveying method, as well 
as provide consulting services.

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำาบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำา
เจ้าพระยา 
เจ้าของโครงการ :  สำานักการระบายน้ำา กรุงเทพมหานคร 

ส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร มอบหมาย
ให้ทีมกรุ๊ปด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง 
ก�ากบัดแูลการจัดการ และบรหิารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ 
ระบายน�า้บึงหนองบอนลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา ซ่ึงเป็นอุโมงค์
ระบายน�า้ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศนูย์กลาง 5 เมตร ระยะทาง 
ยาว 9.40 กิโลเมตร รับน�้าจากพ้ืนท่ีฝั่งตะวันออกของ
กรงุเทพฯ โดยเริม่ก่อสร้างจากบรเิวณบึงรบัน�า้หนองบอน
ลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ 
ถนนอุดมสุข ถนนสุขุมวิท 101/1 และคลองบางอ้อ  
ออกสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณพ้ืนท่ีบรษัิทไม้อดัไทย (เดมิ) 
พ้ืนท่ีประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร เพ่ือแก้ไขปัญหา 
น�้าท่วมในพื้นที่เขตประเวศ สวนหลวง บางนา พระโขนง
และพื้นที่ต่อเนื่อง

Construction Project of a Drainage Tunnel from 
Nong Bon Swamp to the Chao Phraya River
Client: Department of Drainage and Sewerage, 
Bangkok Metropolitan Administration 

The Department of Drainage and Sewerage, 
Bangkok Metropolitan Administration, assigned 
TEAM GROUP to perform project management, and  
construction supervision of a 5-m-diameter drainage 
tunnel with a total length of 9.40 km. Covering an area 
of 85 sq.km., the project aims to help drain water in 
the eastern part of Bangkok to the Chao Phraya River 
so as to alleviate flooding problems in the districts of 
Prawet, Suan Luang, Bang Na, and Phra Khanong 
as well as nearby areas. The tunnel runs from Nong 
Bon Swamp passing beneath Nong Bon Canal, Ta 
Chang Canal, Srinagarindra Road, Udom Suk Road, 
Sukhumvit 101/1, and Bang O Canal and terminates 
at the location of Thai Plywood Co., Ltd. 
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งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการระบบขนส่งมวลชน
ขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-เขต
คลองสาน-ประชาธิปก)
เจ้าของโครงการ :  สำานักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ลดปัญหาการจราจรตดิขัด ส�านกัการจราจรและ
ขนส่ง กรุงเทพมหานคร จึงเร่งพัฒนาเส้นทางระบบราง
และส่งเสริมให้คนกรงุเทพฯ เดนิทางด้วยรถไฟฟ้าแทนการ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีแนวคิดที่จะจัดสร้างรถไฟฟ้า
สายสทีอง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะท่ี 1 เริม่ต้นบรเิวณ
สถาน ีBTS กรงุธนบุร ีสิน้สดุท่ีบรเิวณโรงพยาบาลตากสนิ 
รวมระยะทางประมาณ 1.7 กม. และระยะท่ี 2 แนวเส้นทาง 
เริ่มต้นต่อเนื่องจากระยะท่ี 1 บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ตากสิน มาสิ้นสุดท่ีบริเวณก่อนถึงหน้าวัดอนงคาราม 
รวมระยะทางประมาณ 0.7 กม. 

ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการศึกษาความ
เหมาะสม พร้อมท้ังออกแบบทางด้านวิศวกรรม และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู ้รับจ้าง 
ให้บริการเดินรถและงานบ�ารุงรักษา

Feasibility Study of the Gold Line Rail Feeder 
System (BTS Krung Thon Buri Station-Khlong 
San District-Prajadhipok Section) 
Client:  Traffic and Transportation Department, 
Bangkok Metropolitan Administration

In line with traffic resolution policy, the BMA 
strived to develop rail transit systems with an aim to 
dissuade the use of personal vehicles and promote 
public transport. The BMA’s Traffic and Transportation 
Department wished to implement a feasibility study 
of the Gold Line Rail Feeder System. The Project 
will be developed in two phases with Phase 1 from 
BTS Krung Thon Buri Station to Taksin Hospital at 
the total length of approximately 1.7 km. and Phase 
2 from Taksin Hospital to Anongkharam Temple at 
the total length of approximately 0.7 km.

TEAM GROUP was entrusted with feasibility 
study, engineering design, and tender document 
preparation for operation and maintenance contractor 
selection.
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ปัจจัยความสำาเร็จของ...ทีมกรุ๊ป
THE 3 SUCCESS FACTORS OF TEAM GROUP

การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือน�าประสบการณ์ในวันน้ี 
เป็นคลังความรู้ท่ีสามารถน�าไปใช้และ
ต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

Knowledge Management is the stock  
of knowledge and experience which  
are the best resources for future  
development of works and services.

การประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล  
ปัจจุบันทีมกรุ๊ปได้รับการรับรองระบบ 
คณุภาพ ISO 9001 :  2008 อันเป็นสิง่ยืนยัน 
ถึงคุณภาพของงานท่ีเราส่งมอบให้แก่
ลูกค้า

ISO 9001:2008: The quality insurance  
system reflects how we care to deliver  
the best quality services for our clients.

อุดมการณ์ “SQT” ท่ีประกอบด้วย 
การบรกิารดว้ยหัวใจ (Service) มีคณุภาพ 
เป็นเลิศ (Quality) และประสานพลังทีม 
(Teamwork) อย่างเข้มแข็ง

SQT (Service, Quality, Teamwork)  
has always been our core value and  
philosophy since the beginning of  
our organization.

โครงการศึกษาออกแบบและแก้ ไขปัญหาจราจรศูนย์การค้า
เมกาบางนา
เจ้าของโครงการ :  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำากัด

บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด ด�าเนิน
กิจการให้เช ่าและบริการพื้นท่ีศูนย์การค้า รวมท้ัง
อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงไม่ใช่ท่ีพักอาศัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551  
ต่อมาใน พ.ศ. 2553 จึงได้ผนึกก�าลังกับพันธมิตรในการ
พัฒนาศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดระบบการจราจร
ภายในพืน้ท่ีศูนย์การค้าให้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ประกอบ
ด้วยการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะเร่งด่วน ศึกษา
วางแผนการพฒันาในระยะสัน้ และจดัท�าแบบจ�าลองด้าน
จราจรเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนศึกษาวางแผนและจัดท�าแบบจ�าลองด้านการ
จราจรส�าหรับรองรบัการพฒันาเฟส 2 ในอนาคต เช่น ผงั
การจราจร ผังท่ีจอดรถ ต�าแหน่งทางเข้าออกและทางลาด 
(ramp) เพื่อสร้างความคล่องตัวและท�าให้สามารถเข้าถึง
ศนูย์การค้าได้จากทุกทิศทาง เป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ

Study, Design, and Traffic Solution for Mega 
Bangna Shopping Center Project
Client: SF Development Co., Ltd.

SF Development Co., Ltd. started its retail leasing 
business in 2008. Later in 2010, with its strategic 
partners, the Company developed the Mega Bangna 
Shopping Center in Bang Kaew Sub-district, Bang 
Phli District, Samut Prakan Province.

For a more efficient traffic system within the 
center, TEAM GROUP was assigned to study for 
urgent traffic solution, short-term development plan, 
and traffic models for result analysis and comparison. 
The consultant also studied, planned, and produced 
traffic models for phase 2 development in the future. 
The models included traffic plan, parking plan, 
entrance and exit positions, and ramp locations for 
facilitating traffic flow and enhancing all-direction 
accessibility. 
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เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการพัฒนาเมือง
Drone: An Innovative 
Urban Development Tool
Sompat Suwapit

การพัฒนาเมืองโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ช่วย ด้วยการน�าเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV: 
Unmanned Aerial Vehicle) หรือในอีกช่ือว่า “โดรน” 
(Drone) มาใช้ส�ารวจและศึกษาข้อมูลภมิูประเทศเพ่ือการ
วางแผน การแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็น 
เมืองในปัจจุบัน หรือเมืองท่ีก�าลังวางแผนเพื่อสร้างข้ึน
ใหม่ เป็นการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีการถ่ายภาพทาง
อากาศสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เข้าถึงพื้นท่ีได้มากข้ึนและ
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จะมีทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 
มติิ สามารถน�าไปต่อยอดทางธรุกจิได้หลากหลาย อีกท้ัง
ยังคุ้มค่าทั้งด้านเวลาและงบประมาณในการลงทุน

 ในงานด้านวิศวกรรม มีการน�าโดรนมาใช้ท�าแผนที่
ภูมิประเทศ (Topographic Mapping) เพื่อการส�ารวจ  
เก็บข้อมูล หรือแม้แต่การออกแบบ และเนื่องจาก
ภาพถ่ายมุมสูงท่ีได้จากโดรนมีค่าความสูงชันของพื้นผิว  
สามารถน�าไปประยุกต์ต่อยอดท�าแบบจ�าลอง 3 มิติ 
ค�านวณค่าความลกึ สงู-ต�า่ได้ เช่น การคาดการณ์เกีย่วกบั 
น�า้ท่วม อุทกภยั ว่าจะมีน�า้เข้าไปในพืน้ท่ีมากน้อยแค่ไหน  
รวมถึงน�าไปใช ้ควบคู ่กับซอฟต์แวร ์การออกแบบ 
โครงสร้างอาคารซ่ึงก�าลังเป็นท่ีพูดถึงในปัจจุบันคือ  
ระบบ BIM/SIM ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ท่ีถูกพัฒนาข้ึน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
อาคารระบบ 3 มิต ิช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง ประมาณราคา  
และขยายผลไปใช้งานในช่วงการก่อสร้าง ตลอดจน 
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาได้ ผลการออกแบบ 
จะสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของอาคารและพ้ืนท่ี 
โดยรอบเพื่อให้เห็นว่า เม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะเป็นเช่นไร

ดังนั้น การใช้โดรนท�าแผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ี 
ท่ีได้จึงมิใช่เป็นเพียงแผนท่ีภาพถ่ายธรรมดาเท่านั้น  
แต่ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ได้อย่าง 
หลากหลาย เนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้อจ�ากัดของกล้อง 
ถ่ายภาพที่ติดกับโดรน สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น กล้องอินฟราเรด หรือ 
กล้องเทอร์โมสแกนท่ีสามารถตรวจจบัความแตกต่างของ 

The unmanned aerial vehicle (UAV), also 
known as a drone, is an example of modern urban 
development technology. It facilitates topographic 
survey and study in urban planning, problem solving, 
and development for both existing and future cities. 
With modern aerial photography technology, the 
drone has higher area accessibility and is able to 
produce swift, accurate, efficient, and comprehensive 
2D and 3D data. It helps to support business in 
various aspects and also saves time and budget.

In the engineering context, the drone facilitates 
topographic mapping for survey, data collection, 
and design. With a bird’s eye view, the drone-based 
photography can illustrate contour lines for producing 
3D models and calculate landform depth and height 
for flood forecasting. For structural design, the drone 
can be applied with BIM/SIM software. This will 
help to facilitate 3D model-based design, structural 
analysis, price estimation, and implementation during 
construction, operation, and maintenance periods. 
The BIM-based virtual design can illustrate the 
conditions of building and surrounding areas at both 
pre- and post-construction phases.

The drone-based topographic map is thus not 
merely useful for general aerial photography, but 
it can cover various areas of service. Currently, 
there is no limitation on camera specification. Drone 
users can adjust tools to accommodate their needs. 
For example, they can adopt an infrared or thermal 
imaging camera to discover high-temperature areas 
inside a factory for prompt resolution.

In addition, the drone can be engaged in project 
monitoring, land surveying in inaccessible areas and 
environmental examination. In South America, the 
drone is employed to survey landslide-prone areas, 
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อุณหภูมิพ้ืนผิวในโรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้ตรวจสอบ 
พื้นท่ีท่ีมีค ่าความร้อนสูงในโรงงานได้ เพื่อท่ีจะส่ง 
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีนั้นๆ ได ้
ทันท่วงที 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดรนในการตรวจสอบ
ติดตามโครงการ (Project Monitoring) การส�ารวจพื้นที่ 
โครงการท่ีมนุษย์เข้าไม่ถึง การตรวจสอบทางด้าน 
สิ่งแวดล้อม เช่น ในอเมริกาใต้ ใช้โดรนบินส�ารวจพื้นที่
สูงชันซ่ึงเป็นจุดเสี่ยงของดินถล่มว่าอยู่บริเวณใดบ้าง  
หรือการน�าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการโยธาส�าหรับ 
ออกแบบก่อสร้างถนน เช่น การนบัจ�านวนต้นไม้ว่าจะต้อง
ตัดไปกี่ต้นจากแบบจ�าลองหากจะต้องตัดถนนเส้นหนึ่ง  

ในด้านการพัฒนาเมือง ชุดข้อมลูท่ีมคีวามหลากหลาย  
ซ่ึงได้จากการใช้โดรนท�าการส�ารวจเพียงครั้งเดียว ยัง
ท�าให้ผู ้เช่ียวชาญหลากหลายสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการ

and facilitate road design and construction. The drone 
can, for example, help to calculate the number of 
trees which must be cut for road construction.

For urban development, the drone-based survey 
can generate an inclusive data set. The associated 
experts in various fields, including urban planning 
and development, can thus receive up-to-date and 
accurate data.

In contrast with the traditional 2D data, the drone-
based digital data can illustrate a virtual design. This 
allows multidisciplinary experts to work on the same 
database and design for land utility on a systematic 
basis, ensuring no conflict or error. For example, 
water engineers can adopt contour lines in digital 
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พัฒนาเมือง หรือการวางแผนเมือง ได้ทราบข้อมูลท่ีมี
ความถูกต้องแม่นย�าและเป็นปัจจุบันที่สุด

ข้อมูลดิจิทัลท่ีได้จากโดรนจึงสามารถเรียกได้ว่า 
ท�าให้ได้เมืองเสมือนจริงมาใช้ในการศึกษา ไม่ใช่ข้อมูล
แบบเก่าท่ีเป็นเพยีง 2 มิต ิช่วยให้ผูเ้ชีย่วชาญหลากหลาย 
สาขาสามารถท�างานบนฐานข้อมูลเดยีวกนั และออกแบบ
เรื่องการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีความสอดคล้องกันเป็น
ระบบ ไม่ต้องแยกกันปฏิบัติเช่นในอดีต จึงไม่ท�าให้
เกิดความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ยกตัวอย่างเช่น 
วิศวกรรมแหล่งน�้าสามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลในเชิงพื้นท่ี
เกี่ยวกับชั้นความสูง ปรับเปลี่ยนผังเมืองให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางน�้าไหล ท�าการวางผังใหม่ให้สอดคล้องกับการ
ระบายน�้า ป้องกันปัญหาน�้าท่วมในอนาคตได้

ขณะเดียวกันผู้เช่ียวชาญด้านการวางผังและการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีก็สามารถน�าข้อมูลท่ีวิศวกรแหล่งน�้า
ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ มาวางผังให้สอดคล้องกับ
ผังของการระบายน�้า 

กลุ่มประเทศในอาเซียนเองได้มีการน�าโดรนไปใช้
ส�ารวจภมิูประเทศในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ เพือ่การพฒันาเมือง
ซ่ึงมขีนาดเนือ้ท่ี 50 ตารางกโิลเมตร ส�ารวจข้อมูลท้ังด้าน

spatial data to adjust city plans in harmony with water 
flow direction, and produce a new drainage plan for 
preventing floods.

In the contexts of city planning and land utility, 
experts can apply the data commented on by water 
engineers to produce a city plan in accordance with 
the drainage plan.

In ASEAN member countries, the drone was 
adopted to survey a 50-sq. km. plot of land for urban 
development. With aerial photography technology, 
it provided data in terms of topography, land utility, 
community map, and agricultural areas. To survey 
a large-scale land, the traditional survey might take 
several months while the drone-based survey takes 
only seven weeks.

The drone has thus proved to be an efficient initial 
step for urban design, leading to the real development 
objective achievement. It can also serve various 
purposes through tool adjustment for a more inclusive 
service scope. At the same time, the drone-based 
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ภาพถ่ายทางอากาศ การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ข้อมูล
แผนท่ีชุมชน ข้อมูลพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงหากเป็นการ 
ส�ารวจด้วยวิธีปกติโดยท่ัวไป อาจจะต้องใช้เวลานาน 
หลายเดือน แต่การใช้โดรนสามารถด�าเนินงานแล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาเพียง 7 สัปดาห์

โดรนจึงเป็นต้นทางท่ีท�าให้การออกแบบเมืองใหม่
ท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาอย่างแท้จริง การประยุกต์ใช้งานท�าได้
อย่างหลากหลาย เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องมือบางประการ 
กส็ามารถให้บรกิารได้กว้างข้ึน ในขณะเดยีวกนัข้อมูลท่ีได้ 
ก็ยังสามารถน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจด้านต่างๆ ได้มากกว่า 
การส�ารวจโดยท่ัวไปในอดีต และสามารถท�างานด้วยเวลา 
ท่ีสั้นลงพร้อมกับค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มค่า เม่ือเทียบกับผลงาน
ที่ได้รับ

ดังนั้นในวันท่ีโลกเปลี่ยนไป การน�าโดรนมาใช้เพ่ือ 
การส�ารวจพฒันาเมืองจงึถอืเป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยี  
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน 
ในอนาคต สร้างความสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า

data can contribute to business in several aspects. 
It is thus regarded as a cost-effective tool for shorter 
and more efficient project implementation.  

In the changing world, the drone is regarded as a 
beneficial technological innovation for facilitating rapid, 
convenient and cost-effective urban development on 
a sustainable basis.

*ส�าหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการให้บริการของโดรน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพัสตร์ สุวพิศ ผู้อ�านวยการ - Drone Based 
Services บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด โทร. 0 2509 9000 ext. 1833 #102  email: sompat_s@team.co.th

*For further details, please contact Mr. Sompat Suwapit, Vice President : Service Leader - Drone Based Services,  
TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. at 0 2509 9000 ext. 1833 #102 or e-mail: sompat_s@team.co.th.
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การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
A Sustainable Urban Development
ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Associate Professor Manop Bongsadadt, Distinguished Scholar, Expert Instructor, 
Department of Housing Development, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

การเจริญเติบโตของเมืองที่ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงทีผ่่านมา ทำาให้ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในเมอืงมคีวามสะดวกสบาย 
ในการดำารงชีวิตมากข้ึน แต่ ในอีกด้าน การเปลี่ยนแปลง 
เข้าสู่สังคมเมืองก็ทำาให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงยากที่จะปฏิเสธว่า หากเรา
ต้องการให้เมอืงกลายเป็นสถานทีท่ีน่่าอยูม่ากข้ึน สิง่ทีเ่ราควร
ให้ความสนใจคือ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน  
คยุนอกกรอบฉบบันีจึ้งพาท่านผูอ่้านมาพบกบั ศาสตราภชิาน  
รศ.มานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นักวิชาการและที่ปรึกษาด้านผังเมืองในหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนหลายแห่ง เพือ่พดูคยุในเร่ืองของการพฒันาเมอืง
ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ถาม :  ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเมืองในระยะ  
5-10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

ตอบ : เมื่อพูดถึง “เมือง” เราต้องพูดถึงการจ�าแนก
ลักษณะของเมืองก่อน เนื่องจากเมืองแต่ละประเภท  
มีวิธีการพัฒนาที่ต่างกัน เช่น เมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว 
เมืองชายแดน เมืองหลวงประจ�าภาค แต่ละเมืองจะมี
บทบาทต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดขนาดของ
เมือง เป็นเมืองขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งต้องมีการ
บรหิารจดัการท่ีแตกต่างกนั องค์การสหประชาชาตนิยิาม
ว่า เมืองใหญ่หรือที่เรียกว่า เมกะซิตี้ (Mega City) คือ
เมืองที่มีประชากร 10 ล้านคนขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันทั่วโลก 
มี Mega City อยู่ 32 เมือง โดยกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากร 
15.6 ล้านคน อยู่ในอันดับที่ 22 

Continuous growth of a city generally 
results in greater comfort and convenience 
for its residents but, at the same time, their 
lifestyles inevitably change and natural areas are 
encroached upon. Therefore, if we would like to 
create a more livable city, we should underscore 
a sustainable development approach. Associate 
Professor Manop Bongsadadt,  Distinguished 
Scholar, Expert Instructor, from the Faculty 
of Architecture, Chulalongkorn University, a 
well-recognized academic in city planning and 
advisor to several governmental and private 
agencies, shares his viewpoint on this issue 
with Talk with TEAM.

Q: What are the directions and trends of 
urban development in the next 5 to 10 years? 

A:  Each city has particular characteristics, so 
we should first identify the type of city. For example, 
large cities, tourist cities, border cities, regional 
capitals, all have different roles and opt for different 
development approaches. The size of the city also 
counts. Cities of different sizes may seek different 
management systems. The United Nations defines a 
megacity as a city in which the population exceeds 10 
million. At present, there are 32 mega cities around 
the world. Bangkok, with its 15.6 million people, ranks 
twenty-second.

Experiencing the rapid growth of Bangkok 
during the past few decades, we have learned that 
constructing new roads cannot sufficiently address 
the increasing number of cars, so we must switch 
to rail systems–be they underground or elevated. 
In this context, high-density development in close 
proximity to the rail system stations will certainly 
affect the people’s lifestyle and urban growth patterns. 
Therefore, the Transit-oriented Development (TOD) 

12 TEAM GROUP Newsletter

คุยนอกกรอบกับทีม l Talk with TEAM



จากการขยายตวัของกรงุเทพฯ อย่างรวดเรว็ในระยะ
ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ท�าให้เราพบว่า การสร้างถนนเพิ่มขึ้น  
คงไม่สามารถรองรับปริมาณยานพาหนะท่ีมีอยู ่ได ้  
เราจึ งต ้องเปลี่ ยนจากระบบรถมาเป ็นระบบราง  
ไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินหรือลอยฟ้า ซ่ึงท�าให้
ลักษณะการใช้ชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป เนื่องจาก 
ระบบรางท�าให้เกิดการขยายตัวของเมืองในลักษณะท่ีมี
ประชากรมาเพิม่ขึน้ในบรเิวณใกล้ๆ สถาน ีท�าให้การพฒันา
เมืองในระยะต่อไปนี้ ต้องเป็นไปตามแนวคิดท่ีเรียกว่า   
TOD (Transit-Oriented Development) ทุกสถานีจะมี
การเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ และมีการ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

ส�าหรับในต่างประเทศท่ีการพัฒนาเมืองก้าวหน้า 
ไปกว่าประเทศไทยมากแล้ว จะมีแนวโน้มของการพฒันา
เมืองไปสูค่วามเป็น สมาร์ตซิตี ้(Smart City) ซ่ึงเป็นรปูแบบ 
การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
บริหารจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการ
บริการชุมชน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเทศท่ีมีการพัฒนาสมาร์ตซิตี้มากท่ีสุดก็ได้แก่ 
ญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ ซ่ึงใช้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นสิง่ผลกัดันผ่านการใช้แอปพลเิคชันในโทรศพัท์มอืถอื  
เพื่อเร่งให้เมืองก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาร์ตซิตี้เร็วขึ้น 

ถาม :  การวางผงัการพฒันาเมอืงทีด่ ีควรครอบคลมุ
ในเรื่องใดบ้าง

ตอบ : องค์ประกอบของเมืองมีสิ่งส�าคัญอยู่ 4 ด้าน 
คือ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หาก
กล่าวถึงค�าว่าผังเมืองเท่านั้น จะครอบคลุมเพียงในเรื่อง
ของกายภาพ ส่วนการจัดและวางแผนด้านกายภาพให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเมือง  
โดยการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งเหล่านี้ จะหมายถึง 
"ผังเมืองรวม"

อย่างไรกด็กีารท่ีจะพฒันาเมอืงใหญ่ให้ท่ัวถงึ เราต้อง
รู้จักเมืองนั้นๆ เสียก่อน โดยต้องศึกษาท�าความเข้าใจ 
วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ สังคม ของแต่ละเมือง  
อย่างเช่นกรุงเทพฯ มีลักษณะเฉพาะแบบของกรุงเทพฯ  
จะน�าไปเป็นต้นแบบพฒันาเมืองอืน่ๆ ไม่ได้ท้ังหมด เพราะ 
เมืองแต่ละเมืองมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไป เมือง 
ท่องเท่ียวอย่างภเูกต็กมี็ลกัษณะแตกต่างไป เมืองชายแดน 
ก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่ง ต้องท�าการวิเคราะห์วิจัยเมือง  
ท�าความเข้าใจเพือ่ก�าหนดบทบาทของแต่ละเมือง แล้วจึง 
เริ่มพัฒนาเมืองได้ 

approach should be accentuated. The neighborhoods 
of the rail system stations will be more densely 
populated and see intense area development.

Greatly developed cities will become smart cities 
where IT and digital technologies are introduced 
to enhance the efficiency of urban management 
in all aspects–environment, education, and public 
services. Hence, the far better quality of life.

Japan and South Korea are the top two countries 
exemplifying smart cities developed through the use 
of mobile applications.

Q:  What should a good urban development 
plan cover?

A:  Demographic, economic, social, and 
environmental conditions are four major components 
of a city. City planning is conventionally only 
concerned with the physical aspects. When taking into 
account the balance between the four components, 
we develop a more comprehensive plan.

First of all, we should develop deep insight into 
the cultural and socio-economic background of the 
city. The development approach for Bangkok cannot 
be completely applied to a tourist city like Phuket or 
a border city due to the difference between those 
cities. We should conduct research and analysis to 
determine the role of each city before planning a 
development scheme.

Using a city as a model and adopting its 
development approach to another might work, but it 
takes long time to succeed. Worse still, this can turn 
out to be a failure. So decentralized decision-making 
is suggested since the local authorities would best 
know the needs of their localities.
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การพัฒนาเมืองโดยการน�าต้นแบบเพียงแบบเดียว
หรือเมืองเดียวไปเป็นตัวอย่างใช้กับเมืองอ่ืนๆ อาจ
ประสบความส�าเร็จได้ แต่จะเป็นไปอย่างล่าช้าหรืออาจ 
ไม่เหมาะสมกับสภาพของเมืองนั้นๆ ดังนั้นการพัฒนา
เมือง ควรกระจายอ�านาจการบริหารให้กับท้องถิ่น  
ซึ่งรู้ดีที่สุดว่าประชากรในพื้นที่ต้องการอะไร

ถาม :  ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนพฒันาเมอืง
ของประเทศไทยมีอะไรบ้าง 

ตอบ : สิ่งแรกก็คือ เราขาดการวางแผนท่ีดีและ 
ต่อเนือ่ง เนือ่งจากผงัเมืองรวมของประเทศไทยเพิง่เกดิข้ึน 
มาได้เพยีงแค่ 20 ปีเท่านัน้ แม้ว่าแผนการพฒันาประเทศ
เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2504 แต่ที่ผ่านมาเราขาดวิสัยทัศน์
ต่อเนื่องในระยะยาว และการมองไปสู่อนาคต 

ล�าดับต่อมาก็คือ การขาดความเข้าใจในการน�า
วิทยาการสมัยใหม่เข ้ามาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
ยกตัวอย่างเช่น แทนท่ีจะพึ่งพาเงินภาษีในการน�ามา
ใช้สร้างถนน เราอาจจะใช้การให้สัมปทานแทนก็ได้ 
หรืออาจมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ลงทุน เป็นต้น  
สิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคท่ีต้องเข้าใจ เราต้องใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลาย แต่การวางแผนต้องเข้าใจปัญหาของคนก่อน 
แล้วจึงจะเข้าใจว่าจะต้องท�าอะไรในอนาคต การวางแผน
จะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ควรบริหาร
แบบบนลงล่าง

ล�าดับท่ีสามคือ เราไม่สนใจเรื่องกระบวนการ 
ในการน�าไปปฏิบัติ ยกตัวอย่างในเรื่องของงบประมาณ  
เราไม่มคีวามรูว่้าจะใช้เงนิจากไหน เมือ่ไร เท่าไร จงึมักจะรอ 
งบประมาณจากการเกบ็ภาษีเพยีงอย่างเดยีว หากเป็นเช่นนี ้
เราก็จะไม่มีงบประมาณเพียงพอ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน 

Q:  What are the problems and obstacles 
to urban development planning in Thailand?

A:  Firstly, we lack careful and continuous 
planning. A comprehensive plan at national level was 
developed just 20 years ago. Although the national 
development plans have been in effect since 1961, 
we have never set a well-defined vision for long-term 
development.

Next, we are still unable to efficiently employ 
state-of-the-art technology in the planning process. 
For example, we should have attracted the private 
sector to invest in road construction by offering them 
concessions or certain privileges instead of using the 
central government budget, which comes from taxes. 
Such an approach should be learned, and we may 
have to employ different tools. Don’t forget to take 
the people into account. Once we understand them, 
we will be more aware of what we should do. Every 
sector should be involved, and decisions should not 
be made top-down.

Lastly, we do not pay attention to the implementation 
process. For example, we lack knowledge of where 
we can earn money from, and when and how much 
we can earn. So we just rely on taxes and have 
insufficient budget for every project. However, we 
have recently adopted a public-private partnership 
(PPP) scheme, but there is still a need to amend 
the relevant laws to facilitate the implementation.                                                                                                                                  
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ประเทศไทยเริ่มมีการน�าการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน หรือ Public-Private Partnership: PPP  
เข้ามาใช้ ซ่ึงในอนาคตยังต้องมีการปรับแก้กฎหมาย 
ให้รองรับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น 

ถาม :  เราจะมวีธิกีารแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการพฒันา
เมืองเช่นไร 

ตอบ : การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง ท�าให้เกิด 
การขาดแคลนสาธารณูปโภค และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเรื่องการคมนาคม ขยะ และน�้า ส�าหรับ
กรุงเทพฯ ปัญหาใหญ่อันดับแรกคือ ปัญหาการจราจร 
รองลงมาคือปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น “ขยะ” ซ่ึงมีมากถึง 
หนึ่งหม่ืนตันต่อวัน โดยยังขาดการบริหารจัดการท่ีดีพอ 
เราจ�าเป็นต้องเน้นในเรื่องของหลักการ ลดการใช้ น�า
กลับมาใช้ใหม่ น�าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นของใหม่ 
(Reduce, Reused, Recycle) จึงจะสามารถลดปัญหา
ขยะลงได้

ในต่างประเทศ เช่น ยุโรปและญี่ปุ่น มีแนวคิดที่น่า 
ช่ืนชมคอื ขยะถอืเป็นของมีค่า ต้องมีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  
ยุโรปแยกขยะออกเป็น 7 ชนดิ ส่วนในญ่ีปุ่นมกีารแยกขยะ 
ถึง 12 ชนิด ในขณะท่ีประเทศไทยแยกขยะออกเพียง 
3 ชนิดเท่านั้น เราจึงจ�าเป็นต้องสร้างจิตส�านึกให้เห็นว่า
ขยะมีค่า และปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชนให้เห็น
ความส�าคัญของการคัดแยกขยะ 

นอกจากนี้รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิด Recycling 
Industrial Park ยกตัวอย่างเช่น ท่ีประเทศอังกฤษ 
อนุญาตให้เอกชนท่ีมีท่ีดินว่างเปล่าเปิดรับเป็นท่ีท้ิงขยะ 
พอเวลาผ่านไปเม่ือขยะมีจ�านวนมากข้ึน ก็ตั้งโรงงาน
ขนาดเล็กเพื่อคัดแยกและย่อยขยะ

ปัญหาต่อมาก็คือ “น�้า” น�้าท่ีมนุษย์ใช้ในปัจจุบัน 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ น�้าเพื่อการเกษตร น�้าเพื่อ
การอุตสาหกรรม และน�้าเพื่อการบริโภค   

ในประเทศญ่ีปุ่นแม้แต่น�้าใต้ดิน ก็มีการท�าเขื่อน
ใต้ดนิเพือ่กักเกบ็น�า้ไว้ และน�าข้ึนมาใช้เม่ือมีความจ�าเป็น  
รวมทั้งมีการรีไซเคิลน�้า 

ส่วนประเทศไทยเรายังมีการใช้น�้าอย่างไม่รู้คุณค่า 
น�้าฝนส่วนใหญ่ท่ีตกลงมา ถูกปล่อยให้ไหลลงทะเล
โดยไม่มีการกักเก็บท่ีดีพอเมื่อถึงยามท่ีน�้าขาดแคลน  
จึงเกิดปัญหา 

ในฐานะประเทศเกษตรกรรม เราควรใช ้น�้ า 
อย่างรู้คุณค่า เช่น น�าน�้าท่ีผ่านการใช้แล้วมารดต้นไม้ 
หรอืใช้ในการเกษตร คนไทยจ�าเป็นต้องเปลีย่นความคดิใหม่  
ให้เห็นว่าน�้าเป็นของมีค่า

Q:  How can we solve the problems caused 
by urban growth?

A:  Rapid growth of a city usually results 
in insufficient transportation infrastructure and 
environmental degradation especially in terms of 
water pollution and waste problems. The two biggest 
problems of Bangkok that need urgent solutions 
are traffic congestion and waste. The existing 
management system is not efficient enough to 
address the ten thousand tons of waste generated 
each day, so we should attach the 3Rs principle, 
which refers to Reduce, Reuse and Recycle.

In Europe and Japan, waste is regarded as 
valuable, and it must be sorted before disposal. 
Seven types of waste are determined in Europe, and 
as many as 12 types are defined in Japan, while in 
Thailand only three types are roughly specified. We 
should thus encourage the people to value garbage, 
and raise their awareness of the importance of waste 
sorting.

Further, the government should push for the 
establishment of recycling industrial parks like those 
in England where land proprietors are encouraged 
to use their unutilized plots for public landfill, and 
construct a waste treatment plant when the amount 
of waste in their landfill increases.

As for water issues, water is generally used 
to serve agricultural, industrial and consumption 
purposes. In Japan, underground dams are 
constructed to retain underground water for use as 
necessary. Water recycling systems are also put 
into place.

In Thailand, the situation is contrary; people are 
still unaware of the value of water. Most rainwater 
just flows into the sea with modest attempts to retain 
it efficiently. In times of water shortage, the problem 
thus becomes more serious than it should be. 

As Thailand is an agricultural country, Thai 
people should join forces in water-efficiency efforts 
such as supplying houses and farm plants with used 
water instead of tap water. The mindset that water is 
valuable should be embedded in our society.
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สู่อนาคตอาเซียน ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน
Moving Forward through ASEAN Connectivity
Pradap Pibul.

ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนครั้งท่ี 16 เมื่อปี  
2553 ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงผลักดัน “แผนแม่บทการ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน” เพ่ือให้สมาชิกสามารถ
ไปมาหาสูติ่ดต่อกนัได้อย่างสะดวกรวดเรว็ท้ังทางบก ราง 
น�้า อากาศ ดิจิทัล สินค้า บริการ เงินทุน แรงงานฝีมือ 
เคลื่อนย้ายผ่านหรือข้ามแดนได้ง ่าย มีทรัพยากร
พลังงานที่มั่นคง ประชากรมีการด�ารงชีพและเป็นชุมชน
ท่ีมีการรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นและมีการเชื่อมโยง
กันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ในเดือนกันยายนท่ีจะถึงนี้  
ผู ้น�าอาเซียนจะปรึกษาหารือและรับรองยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการเช่ือมโยงของประชาคมสู ่ป ี 2568  
(ค.ศ. 2025) จึงเป็นเรื่องที่ทั้งภาคเอกชนในอาเซียน และ
คู่เจรจาให้ความสนใจ เพื่อประโยชน์ในการประเมินลู่ทาง 
โอกาสและวางแผนธุรกิจ

ก่อนเดินหน้าก็ต้องแลหลัง ผลการปฏิบัติตามแผน 
แม่บทฯ ท่ีปรากฏในปี 2558 สะท้อนว่าประเทศสมาชิกได้ 
ทุ่มเททรัพยากรและร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อให้ 125  
โครงการบรรลผุลตามเป้าประสงค์จนเป็นท่ีพอใจ โดยเฉพาะ 
การเช่ือมโยงทางบกซ่ึงภาคพื้นดินไทยและสมาชิกได้
ประโยชน์มาก มีโครงการส�าคัญๆ ท่ียังต้องท�าต่อ เช่น 
ระบบรางกัมพูชา-เวียดนาม-คุนหมิง ท่าเรือน�้าลึกทวาย 
และระบบการบริหารจัดการผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบายการเช่ือมโยงของอาเซียนได้รับความ
สนใจ ชื่นชม และสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ญี่ปุ่น จีน 

At the 16th ASEAN Summit in 2010, the leaders 
decided to push for the implementation of the 
“Master Plan on ASEAN Connectivity” or MPAC so 
that people could better interact through physically 
connected infrastructures covering efficient land, 
rail, sea and air transportation as well as modern 
digital communication. Goods, services, capital, 
and skilled workers could move seamlessly across 
borders, with the assurance of energy security. The 
peoples of ASEAN will live in a community closely 
integrated and truly connected. This September, the 
leaders will deliberate and adopt the strategy for 
ASEAN Connectivity 2025, the future direction which 
is of great interest and importance, to the ASEAN 
and non-ASEAN private sectors, for their business 
planning and growth.

Taking stock before moving forward, it's evident 
from the implementation status of the 2015 MPAC 
that the member states have devoted a huge amount 
of resources, and cooperated earnestly to complete 
the 125 key measures under the Plan. The results are 
satisfactory, especially the land-based connectivity: 
beneficial to Thailand and mainland ASEAN. 
Nonetheless, some significant projects remain on-
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เกาหลีใต้ อนิเดยี และสหภาพยุโรป มีคณะท�างานร่วมกบั
อาเซียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ส่วนสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ได้ร่วมท�าการศึกษาแนวทาง 
ผลักดันการเชื่อมโยงให้มีประสิทธิผล ทุกการประชุม 
สุดยอดกับประเทศคู่เจรจาจะต้องเน้นถึงประเด็น “การ
เชื่อมโยง” ซึ่งได้กลายเป็นสินค้า “แบรนด์เนม” ไปแล้ว

ทิศทางของแผนการเชื่อมโยงฉบับใหม่นั้น อาเซียน
จะพิจารณาโดยประเมินจากแนวโน้ม 10 ประการของ 
ภูมิภาคในสิบปีข้างหน้า ที่จะมีผลกระทบและอิทธิพลต่อ
การเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้า บริการและเงินทุน 
จากแหล่งข่าวของกรมอาเซียนซ่ึงมีกลุ่มท�างานภาครัฐ/
เอกชนร่วมร่างแผนเช่ือมโยงฉบับใหม่โดยใช้ผลการศกึษา
ของบริษัท McKinsey/AlphaBeta เป็นพื้นฐาน ท�าให้รู้ว่า
มีสิ่งที่จะต้องจับตาเฝ้าสังเกตได้แก่ 

• การเพ่ิมข้ึนของชนชัน้บรโิภคและจ�านวนนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงจะท�าให้ปริมาณการค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

• กระบวนการผลิตจะได้รับการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อรักษาการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไว้อย่างต่อเนื่อง

• ความเจริญเติบโตของเมืองใหม่ๆ นอกเหนอืจาก
เมืองหลวง เนื่องจากผู้คนจะย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัย
ในตัวเมืองมากขึ้นจนท�าให้ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้น 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะฟื้นตัวหลังจาก 
ที่ซบเซามานานหลังวิกฤตการณ์ “ต้มย�ากุ้ง”

• ประชาคมอาเซียนตั้งอยู่ใกล้อินเดีย จีนและญ่ีปุ่น 
ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ ท�าให้ได้รบัประโยชน์จากปรมิาณการค้า 
ของโลกที่ไหลเวียนไปยังประเทศทั้งสาม

• อาเซียนจะมีความต้องการฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
• การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีดจิิทัล
• ความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
• การฟื้นตัวที่เชื่องช้าของเศรษฐกิจโลก และ
• สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาค
แนวโน้ม 10 ประการนี้ ชี้ชัดว่าอาเซียนจะต้องลงทุน

อีกมากเพือ่ขยายโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงเมอืงใหม่ๆ ท่ี
จะผงาดตัวขึ้นมาทั้งภายในอาเซียน และกับโลกภายนอก 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมส�าหรับความเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้นจากคน เทคโนโลยี หรือธรรมชาติ 

สิ่งที่ท้าทาย คือ การเลือกยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติและ
ภูมิภาค ซึ่งขึ้นอยู่กับการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือน
กันยายนนี้ “สินค้าแบรนด์เนม” ย่อมน�าไปสู่โอกาสอันดี
ทางธุรกิจเสมอ

going; the Phnom Penh-Vietnam-Kunming section of 
Rail link, the Dawei Deep Sea Port, and cross-border 
management.

ASEAN Connectivity has earned and gained 
wide support, appreciation, and interest. ASEAN 
task forces on connectivity were put into place for 
collaboration with Japan, China, South Korea, India 
and the EU. The U.S., Australia and New Zealand 
back up various studies and activities which are 
vital to the success of the Plan. Every summit with 
dialogue partners has emphasized the need for this 
cooperative platform. ASEAN Connectivity has 
clearly become the “brand-name product.”

For the future direction of the new Plan, ten 
trends (source from the Foreign Ministry) impacting 
on ASEAN Connectivity are being taken into account:

• The rise of consuming class and number of 
tourists, leading to expansion of trade and touristic 
services;

• Productivity improvement to maintain economic 
growth;

• The emerging “middle weight” cities, aside 
from the capitals: urbanization is the key driver which 
increases the size of population of these cities;

• Vast opportunity for infrastructure expansion, 
after the slowdown since the 1997 financial crisis;

• The proximity of the ASEAN Community to 
India, China and Japan, and the resultant benefits 
from global trade flow to these countries;

• The need for skilled workers;
• The impact from digital technology;
• The efficient use of natural resources;
• Slow pace of the world economic recovery; and
• The regional geopolitics.
These ten trends suggest that ASEAN will 

need to invest a great deal more on infrastructure 
to link up with emerging middle-weight cities and to 
safeguard against changes: either manmade, natural 
or technological.

The challenge is for the leaders to choose 
the most suitable strategy consistent with national 
interest and the outside world, at their next summit 
in September. “Brand-name products” always lead 
to good business opportunities.
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IMT-สถาบันพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพของทีมกรุ๊ป
IMT-TEAM GROUP’s Professional Development Institute
Dr. Prasert Patramai

ทีมกรุ ๊ปมีความสนใจและให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพมานานแล้ว เราได้จัดการ 
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพและการบริหารให้
บุคลากรของเรามาโดยตลอด จากการท่ีเราเป็นองค์กร
ประกอบธุรกิจทางด้านให้การปรึกษาอย่างมืออาชีพ  
เราตระหนักว ่าวิศวกรและช่างเทคนิคท่ีส�าเร็จจาก
มหาวทิยาลยัท่ัวไปยังต้องฝึกอบรมก่อนเข้าปฏบัิตงิานจรงิ  
เพราะหลักสูตรท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้น
ทางด้านวิชาการแบบ Research Institute เราจึง 
คิดหาทางท่ีจะเติมเต็มด ้านวิชาชีพในลักษณะของ 
Practical Institute เพื่อต่อยอดให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันทีเมื่อนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา

เม่ือ 3 ปีท่ีผ่านมา ทีมกรุป๊ได้ก่อตัง้สถาบันการอบรม
ขึ้นมาชื่อ “Institute of Management and Technology 
(IMT)” เพื่อรับนักศึกษาและช่างเทคนิคมาฝึกอบรม 
ต่อยอดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นทางด้าน
วิศวกรรม 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) การใช้ BIM (Building 
Information Modeling) ในการออกแบบและเขียนแบบ  
(2) เทคนิคการควบคุมและบริหารงานก ่อสร ้าง 
(Construction Supervision and Management) หลกัสตูร
ท้ังสองนี้เป็นหลักสูตรท่ีเราพัฒนาข้ึนจากประสบการณ ์
ในการประกอบวิชาชีพของเรา

With a focus on professional development, TEAM 
GROUP has continually organized training programs 
for enhancing staff’s occupational and management 
knowledge. As a professional consulting firm, we 
recognize that graduates from general universities 
should be trained before starting their jobs as 
engineers and technicians. Most of the universities 
focus on academic knowledge like research institutes. 
We thus established a practical institute in order 
to enhance graduates’ capacity through practical 
learning.

Three years ago, we established the Institute 
of Management and Technology (IMT) to provide 
students and technicians with training programs. 
Through our professional experience, we developed 
two engineering programs: (1) the use of BIM (Building 
Information Modeling) system for building design; 
and (2) construction supervision and management 
techniques. 

Initially, we recruited students who were expected 
to graduate from different universities and colleges 
to be trained and participate in TEAM GROUP’s 

“เรามีเป้าหมายจะผลิตหลักสูตรอื่นเพิ่มให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นวิทยาลัย
ในเชิงปฏิบัติที่มีหลากหลายสาขากว้างขวางขึ้นในโอกาสต่อไป

We will further offer these training programs to 
external engineering personnel and this will enable us 
to become a multidisciplinary practical institute.”
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ในเบ้ืองต้น เราทดลองโดยการรับสมัครนักศึกษา 
ท่ีก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ต่างๆ มาต่อยอดเพื่อบรรจุเข้าท�างานในโครงการต่างๆ 
ของทีมกรุ๊ป โดยจัดอบรมหลักสูตร BIM ไปแล้วหลายรุ่น  
ได้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจ ผู ้ส�าเร็จหลักสูตรสามารถ 
เข้าท�างานได้ทันที ท�าให้เราสามารถพัฒนาการบริการ
เขียนแบบโดยใช้ BIM ข้ึนมาได้อย่างรวดเร็ว ท�างาน 
เป็นที่พอใจให้แก่วงการเป็นอย่างมาก

ขณะนีเ้รากก็�าลงัท�าการอบรมหลกัสตูร Construction 
Supervision and Management รุ ่นแรก ซ่ึงจะ 
จบหลกัสตูรในเรว็ๆ นี ้ผูเ้ข้าอบรมดงักล่าวเป็นนกัศกึษาท่ี
ใกล้จะส�าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั
ชั้นน�าต่างๆ ของประเทศไทย จ�านวน 30 คน นักศึกษา 
เหล่านี้ได้รบัการอบรมหลกัเกณฑ์และวิธีการควบคมุ และ
บริหารงานก่อสร้าง รวมท้ังเข้าทดลองปฏิบัติงานจริง 
ในโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน โครงการก่อสร้างอาคารสูง เป็นต้น

เมื่อส�าเร็จการอบรม ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร
จาก IMT พร้อมๆ กับได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด และจะได้รับการบรรจุ
เข้าท�างานในโครงการต่างๆ ของเราทันที ซ่ึงคาดว่า 
จะได้รบัผลส�าเรจ็เป็นท่ีน่าพอใจ เป็นการต่อยอดนกัศกึษา
ให้สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสทิธิภาพทันที ในการนี ้
เราก็จะได้บุคลากรท่ีเราผลิตต่อยอดเอง เพื่อเพ่ิม 
ขีดความสามารถให้ทีมกรุ ๊ปก้าวตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว ้
เพื่อไปสู่เวทีภูมิภาคอาเซียนอย่างเข้มแข็ง

various projects. Several BIM training classes have 
been accomplished with satisfactory outcome. The 
trainees became prompt to work and enable a rapid 
design using the BIM software, resulting in higher 
quality services.

Currently, Class 1 of the Construction Supervision 
and Management Program, is going to be completed. 
The course is attended by 30 undergraduates 
from leading universities in Thailand. They have 
been educated in the principles and techniques for 
construction supervision and management, and 
also trained through practical learning in projects 
for construction of mass transit systems, dams, and 
high-rise buildings.

Successfully completing the course, the trainees 
will receive a certificate from the IMT together with a 
diploma from their university. They will be positioned 
in our ongoing projects. Expectedly, the training will 
allow us to create capable staff who are prompt to 
work efficiently. This will enable us to achieve our 
vision in the regional market on a sustainable basis.

TEAM GROUP via the IMT is developing several 
other practical engineering training programs for our 
staff. Given a satisfying outcome, we will further 
offer these training programs to external engineering 
personnel and this will enable us to become a 
multidisciplinary practical institute.

สถาบัน IMT ของทีมกรุ ๊ปก�าลังพัฒนาหลักสูตร 
ในแนว Practical Engineering ป้อนบุคลากรให ้
ทีมกรุ๊ป เม่ือทดลองได้ผลท่ีพอใจก็จะเปิดบริการผลิต 
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมให้หน่วยงานภายนอกต่อไป 
นอกจากสองหลักสูตรดังกล่าว เรายังมีเป้าหมายจะผลิต
หลกัสตูรอ่ืนเพ่ิมให้สมบูรณ์ เพือ่เป็นวทิยาลยัในเชิงปฏบัิติ 
ที่มีหลากหลายสาขากว้างขวางขึ้นในโอกาสต่อไป
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ี
ก�าหนดให้มีในการศึกษาและจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีท่ีคาดว่า 
จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการมีโครงการ  
ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรอืทางลบ ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม  
ได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ร่วม
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ 
ครอบคลมุ และมีประสทิธภิาพ การด�าเนนิงานด้านการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้เกิดความโปร่งใส เป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่าย และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม

Public participation is a process required in the 
EIA studies. The aim is to provide all stakeholders 
with the project information and project impacts, 
both positive and negative. Through the process, 
the stakeholders can express their opinions and 
suggestions on the environmental impacts that they 
may foresee or concern. The public participation 
process will lead to proper environmental impact 
prevention and mitigation measures as well as the 
transparency of project implementation.  

การมีส่วนร่วมของประชาชน กับ EIA
Public Participation Process for EIA Study
Lertluksna Yodavudh

อ้างอิง : เอกสารชุดความรู้เล่มที่ 2 ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับประชาชน) ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
Source: Knowledge on EIA System Volume 2 (for general public), Office of the Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (2012)
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มหานทีสี่พันดอนและไนแอการาแห่งเอเชีย
Si Phan Don and the Niagara of Asia

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หรอื สปป.ลาว  
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกมากมาย หนึ่ง
ในนั้นได้แก่ “มหานทีสี่พันดอน” หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  
“ศรีพันดอน” หมู่เกาะกลางแม่น�้าโขง ในแขวงจ�าปาสัก  
ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ก่อนท่ีจะเข้าเขตประเทศ
กัมพูชา ค�าว่า “สี่พันดอน” เป็นภาษาลาว แปลว่า “สี่พัน
เกาะ” เนื่องจากล�าน�้าโขงบริเวณนั้นมีเกาะแก่งน้อยใหญ่
จ�านวนมาก 

เกาะแก่งเหล่านีแ้ยกแม่น�า้โขงออกเป็นสองด้าน โดย
ด้านทิศตะวันออกจะไหลผ่านไปยังแก่งหินขนาดใหญ ่
มีความสูงต่างระดับกันประมาณ 10-20 เมตร ใกล้กับ 
คอนพะเพ็ง เกิดเป็นน�้าตก “คอนพะเพ็ง” หรือที่ชาวลาว 
เรียกว่า “ตาดคอน” แม้ชั้นหินบริเวณนี้จะไม่สูงมาก แต่
ปริมาณน�้ามหาศาลก็ท�าให้กระแสน�้าท่ีไหลถาโถมลงมา
มีความรุนแรง ดุดัน และเกรี้ยวกราด ราวกับจะถล่ม 
ทลายแก่งหินให้จมหายไป ท�าให้นักท่องเท่ียวยกย่อง
น�้าตกคอนพะเพ็งให้เป็น “ไนแอการาแห่งเอเชีย”  

ส่วนฝั ่งตรงข้าม เป็นจุดท่ีสายน�้าโขงท่ีไหลออก 
จากสี่พันดอนทางทิศตะวันตกไปบรรจบกันท่ีแก่งหิน 
บรเิวณดอนคอน แล้วไหลตกลงมาตรงซอกแก่งหิน เกดิเป็น  
“น�า้ตกหลีผี่” ซ่ึงน�า้จะมีสเีขียวเข้มในฤดแูล้ง และสเีหมือน
น�้าชาในฤดูฝน ชาวลาวเรียกน�้าตกนี้ว่า “ตาดสมพะมิด” 
เนือ่งจากสายน�า้โขงท่ีถกูเกาะแก่งสีพ่นัดอนแบ่งออกเป็น
หลายสาย มารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่ในบริเวณนี้ 
เสมือนดั่งสายน�้าที่ไหลมารวมเป็นมิตรกันที่นี่

ถัดจากน�้าตกคอนพะเพ็งและน�้าตกหลี่ผีลงไปเป็น
บรเิวณท่ีน�า้ไหลเอ่ือยลงและสงบเงยีบ จงึเป็นแหล่งอาศยั
ของสัตว์น�้าหายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะเพ็ง 
ซ่ึงเป็นปลาเฉพาะถิ่นท่ีพบได้ในแถบนี้เท่านั้น รวมท้ัง
โลมาหัวบาตร หรือ “ปลาข่า” ซ่ึงเป็นโลมาน�้าจืดเพียง 
ไม่กีช่นดิในโลก และบรเิวณนียั้งเป็นถิน่ก�าเนดิของปลาบึก  
ปลาน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

The Lao PDR has a plethora of world-class 
tourist attractions, one of which is the stunning  
“Si Phan Don” archipelago in the Mekong River in the 
southern province of Champasak. The term Si Phan 
Don means “four thousand islands”.

These islands separate the enormous Mekong 
River into two halves. To the east, the river cascades 
through large rocks of various sizes, with heights 
between 10 and 20 meters, down to Khone Phapheng 
Falls. Though they are not very high, the amount 
of water that makes up the immense area of falls 
and rapids is so powerful as if it could engulf them 
underneath. The Khone Phapheng Falls is thus 
dubbed the “Niagara of Asia”.

To the western side of the Si Phan Don 
archipelago, water flows down through the varying 
sizes of islets and cataracts forming the “Liphi 
Waterfall”. In the dry season, the color of the water 
here looks dark green, while in the rainy season it 
becomes the color of tea. The Laotians generally 
call this waterfall “Tard Sompamit” or “friendship 
waterfall”, as the water that was separated at the 
upper part of the Si Phan Don finally joins at this area. 

Downstream from these two waterfalls, the 
Mekong River becomes calm and clear. It is the 
habitat of many rare species such as Pla Khor, the 
fish that can only be found in this area; the Irrawaddi 
dolphins, one of the few freshwater dolphins in the 
world; and Pla Buek (Mekong Giant Catfish), the 
world's largest freshwater fish.
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นำ้าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain
โบว์ลิ่งการกุศล 

มลูนธิกิลุม่ทีมรวมใจจดั “การแข่งขันโบว์ลิง่การกศุล”  
หารายได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ รวมพลคนทีมฯ 
เปิดประสบการณ์ใหม่ไฉไลกว่าเดิม สนุกสนานพร้อม
สานสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยคุณชวลิต จันทรรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประธานในพิธีตัดริบบ้ิน
เปิดการแข่งขัน และดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบรหิารอาวโุส-ธรุกจิต่างประเทศ มอบรางวลัให้แก่ 
ผู ้ชนะการแข่งขัน ณ Blu-O สาขาเอสพลานาด  
รัชดา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559

TEAM GROUP Foundation organized a “Charity 
Bowling” at the Blu-O Esplanade, Ratchapisek on 
11 June 2016.  Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s 
President, cut the ribbon for opening ceremony 
while Dr. Sirinimit Boonyuen, Senior Executive Vice 
President-International, presented the awards and 
closed the ceremony. Proceeds will be used for the 
Foundation’s charity activities.

คุณชวลิต จันทรรัตน์ กล่าวเปิดงาน
Opening Speech by Mr. Chawalit Chatararat

ทีม DBS I รางวัลบู้บี้ทีม
Booby prize team: DBS

คณุสมพสัตร์ สวุพศิ 
ผูอ้�านวยการ Drone Based 
Survey รับรางวัลบู้บี้ทีม
จาก ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
Booby prize individual: Mr. 
Sompat Suwapit

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม 
ได้แก่ ทีม “รวมใจเพื่อน”   
Team winner: Ruam Jai 
Puen Team

รางวลัชนะเลศิ บุคคลหญิง 
รวมสองเกม คะแนนสงูสดุ  
คณุพรวส ุเพญ็สวุรรณ  
Female winner (highest 
scores - two games): Ms. 
Pornwasu Pensuwan

รางวัลชนะเลิศ บุคคลชาย 
รวมสองเกม คะแนนสูงสุด
คุณก้องวริษ ต่วนมีบุญ  
Male individual winner 
(highest scores - two 
games): Mr. Kongvarit 
Tuanmeeboon

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
Group photo

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
Group photo

22 TEAM GROUP Newsletter

ทีมเพื่อสังคม l CSR



โรงเรียนนครสวรรค์ โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
Nakhonsawan School: Dr. Prasert Patramai

ทีมกรุป๊ ด�าเนนิโครงการสาธารณประโยชน์ ตามการด�าเนนิงานของมลูนธิกิลุม่ทีมรวมใจ “เป็นองค์กรสาธารณกศุลล�าดบัท่ี 729 ของ
ประกาศกระทรวงการคลังฯ”

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

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
มลูนธิกิลุม่ทีมรวมใจ รวมพลคนทีมฯ ไปแบ่งปันน�า้ใจ 

“มอบทุนการศึกษา ภาคเรยีนท่ี 1/2559” และหนงัสอืจาก
พนักงานทีมกรุ๊ปและมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย รวมท้ังจัด
กจิกรรมสนัทนาการ แจกขนมและของขวญัให้แก่นกัเรยีน 
โรงเรยีนท่ีทีมกรุป๊อปุถมัภ์เป็นประจ�าทุกปี 9 แห่ง  ในเขต
พืน้ท่ีจงัหวดันครนายก ได้แก่ รร.วดัท่าด่าน รร. วดัท่าชัย 
รร.วัดวังยายฉิม และรร.วัดหุบเมย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 และจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ รร.นครสวรรค์ 
รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน  
และรร.วัดบ้านมะเกลือ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

TEAM GROUP Foundation presented first 
semester 2016 scholarships to schools in Nakhon 
Nayok Province namely, Wat Thadan School, Wat 
Tha Chai School, Wat Wang Yai Chim School, 
and Wat Hup Moei School; and in Nakhon Sawan 
Province namely, Nakhonsawan School, Sri Sawan 
Sankharam School, Wichawadee School, Wat Khao 
Mano School, and Wat Ban Makluea School on 9 
and 23 June 2016 respectively. In this occasion, 
books were donated to these schools by the Books 
for Thailand Foundation and TEAM GROUP’s 
employees.

โรงเรียนวัดท่าด่าน โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
Wat Tha Dan School: Dr. Prasert Patramai

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โดย คุณอ�านาจ พรหมสูตร
Wat Ban Makluea School: Mr. Amnat Prommasutra

โรงเรียนวัดหุบเมย โดย ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร
Wat Hup Moei School: Dr. Pornsak Suppataratarn

โรงเรียนวิชาวดี โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
Wichawadee School: Dr. Prasert Patramai

โรงเรียนวัดท่าชัย โดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
Wat Tha Chai School: Dr. Sirinimit Boonyuen

โรงเรียนวัดวังยายฉิม โดย คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย
Wat Wang Yai Chim School: Mr. Issarin Patramai

โรงเรียนวัดเขามโน โดย คุณอานนท์ กุลฤดีฤทธา
Wat Khao Mano School: Mr. Arnon Kulruedeerittha

โรงเรียนวดัศรีสวรรค์สงัฆาราม โดย ดร.สริินิมติร บญุยนื
Sri Sawan Sankharam School: Dr. Sirinimit Boonyuen
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ในแต่ละวัน คนเราต้องรับประทานอาหาร 3 มื้อ  
ถือเป็นกติกาสากลที่ยึดถือกันมานาน แต่เคยถามตัวเอง
หรอืไม่ว่า เมือ่ถึงเวลาต้องรบัประทานอาหารนัน้ ร่างกาย
เราหิวหรอืยัง และหากมคีนบอกว่าให้รอจนท้องร้องจ๊อกๆ 
เพลิดเพลินไปกับความหิวสัก 15 นาทีก่อนแล้วค่อยกิน  
จะท�าให้มีสุขภาพแข็งแรง ผิวสวย ไร้โรคภัยไข้เจ็บ  
คุณคิดว่าน่าสนใจไหม?

คุณหมอโยะชิโนะริ นะงุโมะ แพทย์ชาวญ่ีปุ ่น 
ปัจจุบันแม้จะอายุเกินห้าสิบไปหลายปีแล้ว แต่ใบหน้า
ของคุณหมอยังอ่อนเยาว์อย่างไม่น่าเช่ือ ท่านได้เล่าถึง 
ประสบการณ์ตรงพร้อมท้ังเคล็ดลับดีๆ ในการรักษา
สขุภาพและคงความเป็นหนุม่สาวให้ยาวนานในหนงัสอืช่ือ  
“ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี” 

หลักการส�าคัญจากแนวคิดการรักษาสุขภาพแบบ
คุณหมอนะงุโมะ คือ การ “ปล่อยให้หิว” เพราะเวลาท่ี 
ท้องร้อง เป็นนาทีทองท่ีฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายจะท�างาน 
อย่างแข็งขัน ได้แก่ โกรทฮอร์โมน คือฮอร์โมนท่ีท�าให้
กลับเป็นหนุ่มเป็นสาว ท�าให้หน้าใส ผิวสวย สุขภาพ 
แข็งแรง ฮอร์โมนอะดิโพเน็กทิน ฮอร์โมนมหัศจรรย์ท่ี
จะเป็นตัวท�าความสะอาดภายในหลอดเลือด นอกจาก
นี้ยังมี ยีนเซอร์ทูอิน ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็น “ยีนต่ออายุขัย”  
ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกาย เจ้าพวกนี้จะ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเม่ือปล่อยให้หิวจนท้องร้อง
จ๊อกๆ 

นอกจากนี้คุณหมอยังแนะน�าให้หันมารับประทาน
อาหารมื้อใหญ่เพียงวันละมื้อ โดยเน้นอาหารที่ให้คุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วน และกินพออ่ิมท้อง เพียงแค่ 
80% ของกระเพาะจะดีท่ีสุดต่อสุขภาพ จะเลือกเป็น 
มือ้ไหนก็ได้ตามสะดวก โดยให้ฟังเสยีงของร่างกายตนเอง 
อย่างไรก็ตามทุกสิ่งมีข้อยกเว้น เพราะเทคนิคเหล่านี้ 
ไม่เหมาะกับเด็กในวัยท่ีก�าลังเจริญเติบโต ผู้หญิงวัยใกล้
หมดประจ�าเดือน และผู้ที่มีระดับน�้าตาลในเลือดต�่า

หากคณุเป็นคนหนึง่ท่ีอยากจะมีผวิสวยใส อ่อนกว่าวยั  
และสขุภาพแข็งแรง ลองหันมาใช้เทคนคินี ้ใช้เวลาปรบัตวั 
ระยะแรกเพียงแค่ 52 วันเท่านั้น ร่างกายก็จะคุ้นชิน 
และเช่ือว่าผลลัพธ์ท่ีได้คุ ้มค่าต่อการ “ปล่อยให้หิว”  
อย่างแน่นอน

แค่ปล่อยให้ท้องร้อง...ยิ่งหิว ยิ่งดี 
The Hungrier, The Younger
Narerk Vacharaprucks

It has been a long established tradition that 
humans should have three meals each day, but have 
you ever asked yourself if you are truly hungry when 
you start a meal. Given hunger can make you healthier 
and look younger, don’t you think it would be interesting 
to let your stomach growl for a while before eating?

In his fifties, Yoshinori Nagumo, a Japanese 
doctor, looks far younger than his age. He revealed 
his experience and the secret of his juvenility in his 
renowned book, “Being Hungry Makes You Healthy”.

The key principle of health care he proposes is 
to “let yourself be hungry” since certain hormones 
work actively while your stomach growls. These 
secretions include growth hormones, which keeps you 
fit and young as well as enhancing your skin’s health; 
and adiponectin, which helps clean blood vessels. 
Furthermore, hunger stimulates the function of sirtuin, 
a class of proteins that plays a vital role in lifespan 
extension and cellular repair and restoration processes. 

Additionally, Dr. Nagumo suggests only one meal 
a day. It’s up to you whether you will have breakfast, 
lunch or dinner, but be concerned about the nutrients 
rather than the food and eat to fill only 80 percent of your 
stomach. However, this practice is not recommended 
for children of growing age, women in the menopausal 
transition, and the people with hypoglycemia.

If you would like to look younger than your age, 
and have healthy skin as well as physical soundness, 
just try this technique. Your body may need some 
52 days to get used to it, but the outcome will be 
certainly worth your hunger.
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พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
Strengthen the Team for a Strong Organization

กิจกรรมเสวนา เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับทีมกรุ๊ป หัวข้อ 
“ผู้น�า-ผู้ชนะ” เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ผูร่้วมเสวนา
ประกอบด้วย ดร.ประเสรฐิ ภทัรมัย คณุชวลติ จนัทรรตัน์ 
คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ และดร.อภิชาติ สระมูล 

A panel discussion “TEAM GROUP’s Secret 
Revealed: The Leader-The Winner” with Dr. Prasert 
Patramai, Mr. Chawalit Chantararat, Ms. Lertluksna 
Yodavudh, and Dr. Apichat Sramoon as the panels 
on 26 May 2016.

“กลุ ่มงานออกแบบและกลุ ่มงานประมาณราคา
โครงการท่ีมุ่งเน้นโครงสร้างพเิศษและโครงสร้างชัว่คราว” 
เข้าเย่ียมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย 
สัญญาท่ี 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ และโครงการระบบ
รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 19 เมษายน 2559 
และ 19 พฤษภาคม 2559 ตามล�าดับ

“Special Structure Project Design and Estimation 
Group” visited the project sites of the Blue Line 
Extension Contract 2 and the Red Line Bang 
Sue-Rangsit on 19 April 2016 and 19 May 2016 
respectively.

การอบรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตร "Format จิต 
Delete อารมณ์" ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน อ.บ้านนา 
จ.นครนายก เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559  

A Dhamma practice “Mind Spa” during 13-15 
May 2016.

การอบรมหลักสูตร “Coaching for Higher 
Performance” ประจ�าปี 2559 เมือ่วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 
2559 

A training “Coaching for Higher Performance” 
during 12-13 May 2016.

การสมัมนาหลกัสตูร “ปรบัความคดิ พิชิตเป้าหมาย” 
ประจ�าปี 2559 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด 
ณ แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2559 

A seminar “Change Your Mindset for Better 
Achievement” for Geotechnical and Foundation 
Engineering Co., Ltd. during 1-3 April 2016.
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ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวง TEAM GROUP
TEAM GROUP in the News
Thailand-Cambodia Business Networking 

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ต้อนรับ 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายฮุน มานี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานสหภาพสมาพนัธ์ เยาวชน
กัมพูชา พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจช้ันน�าจากประเทศกัมพูชา  
ซ่ึงมาเย่ียมชมบูธทีมกรุ ๊ป ในงานเลี้ยงรับรอง Thailand-
Cambodia Business Networking Gala Dinner ณ ห้องนภาลัย 
บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559     

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President welcomed 
Dr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister, Mr. Hun 
Manet, Cambodia’s Member of Parliament and Chairman 
of UYFC, and leading businessmen from Cambodia at the 
TEAM GROUP’s booth in the Thailand-Camdodia Business 
Networking Gala Dinner at the Napalai Ballroom, Dusit Thani 
Hotel, on 28 May 2016.

ให้ความรู้เรื่องอุโมงค์
ดร.อภิชาติ สระมูล และดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต จาก

ทีมกรุ๊ป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบอุโมงค ์
ในชั้นดิน” และ “การติดตั้งและตรวจวัดพฤติกรรมงานอุโมงค์ 
ในช้ันดิน” โครงการอบรมเรื่องอุโมงค์ในช้ันดิน (Tunneling in 
Soft Ground) พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น�า้ใต้คลองบางซ่ือ (กรงุเทพมหานคร) จดัโดยคณะกรรมการงาน
ก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 

Dr. Apichat Sramoon and Dr. Auttakit Asanprakit from 
TEAM GROUP were guest speakers on “Soft Ground Tunnel 
Design” and “Soft Ground Tunnel Installation and Behavior 
Measurement” as part of a training on Tunneling in Soft 
Ground organized by the Engineering Institute of Thailand 
under the King’s Patronage (EIT) during 25-27 May 2016. 
On this occasion, a visit to the Bang Sue Drainage Tunnel 
(Bangkok) Construction Project was made.

เสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ” 
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงานเสวนาหัวข้อ “สู้ภัยแล้ง 

กู ้เกษตร กู้เศรษฐกิจ” โดยเชิญตัวแทนภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนา โดยมีผู้แทนจากบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง  
เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั ได้แก่ คณุชวลติ จนัทรรตัน์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน�้า 
และคุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
อาวุโส/ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้คุณชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคม 
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง 

On 29 April 2016, the Economic Reporters Association 
organized a panel discussion on “Drought Fighting: Help 
Farmers, Recover the Economy” with an aim of finding 
sustainable solutions to current drought crisis in Thailand. 
The speakers represented relevant government and private 
agencies including Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s 
President and water management expert and Ms. Lertluksna 
Yodavudh, TEAM’s Senior Executive Vice President and 
PP and PR expert. An opening remarks was made by Mr. 
Chakorn Nookongmai, President of the Association. 
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มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จับมือทมีกรุ๊ปลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ

ดร.พจิิตต รตัตกลุ อธกิารบด ีมหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช 
และคุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
อาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์  
จ�ากัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม 
และพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงาน การจัด
หลักสูตรเฉพาะทางท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง 
 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ น�ามาใช้ในการท�างานได้จริง และ การให้บริการทาง
วชิาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุม ส�านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2559 

On 28 April 2016, Dr. Bhichit Rattakul, President of 
Navamindradhiraj University (NMU) and Ms. Lertluksna 
Yodavudh, TEAM’s Senior Executive Vice President signed 
a Memorandum of Understanding (MOU) on Academic 
Cooperation. The Cooperation is aimed to provide on-
the-job training programs for NMU students, development 
of programs focusing on urban development and problem 
solving, a research and development scheme for new bodies 
of knowledge and innovations, and academic services. 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559 คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์ จ�ากัด  
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�าปี
พุทธศักราช 2559 ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ของส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) หนงัสอืท่ีได้รบัรางวลั
คือ “บรมนิวาสราชอนุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบรม
นิวาส” ซึ่งบริษัท ดาวฤกษ์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้จัดท�า 

On 29 March 2016, Ms. Lertluksna Yodavudh, Managing 
Director of Daoreuk Communications Co., Ltd. received 
the book of the year award 2016 from HRH Princess 
Mahachakri Sirindhorn for the book entitled “Boromniwas 
Raja Anusorn: the Project for the Renovation of Boromniwas 
Rajaworavihara Temple”. The book was hosted by the Crown 
Property Bureau.  

แสดงความยินดี 
ทีมกรุป๊ น�าโดย คณุสมเกยีรต ิมณริจุ ิคณุประสทิธิ ์อรรคไกรสห์ี  

คุณนันทวรรณ ยิ้มแย้ม และคุณนันทา เจริญผล ร่วมแสดง
ความยินดีกับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ในโอกาสได้รับแต่งต้ัง
ให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา กรมชลประทาน 
และคุณธนา สุวัฒนะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เมื่อวันท่ี 
11 เมษายน 2559 

Mr. Somkiat Manirudj, Mr. Prasit Akkakraisee, Ms. 
Nuntawan Yimyam and Ms. Nanta Charoenpol from TEAM 
GROUP gave warm wishes to Dr. Thongplew Kongjun for 
being promoted to the position of Deputy Director General 
for Operation and Maintenance, and Mr. Thanar Suwattana 
as the Director, Office of Project Management, the Royal 
Irrigation Department on 11 April 2016.

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2559
ทีมกรุ ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย จัดกิจกรรม 

“สงกรานต์ทีมกรุ๊ป 2559” เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 
2559 ประกอบด้วยพิธีสรงน�้าพระพุทธรูปและรดน�้าด�าหัวขอพร
ผู้บริหาร พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของพนักงาน ในธีม 
“ม่วนซื่น บ้านเฮา” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เมื่อวันที่ 12 
เมษายน 2559 

On 12 April 2016 TEAM GROUP arranged a Songkran 
Ceremony 2016 to celebrate Songkran Festival or the 
traditional Thai new year.
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