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สวัสดีครับ TEAM GROUP Newsletter 
ฉบับนี้อยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้ว 
เวลาช่างผ่านไปเร็วนะครับ

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส�าคัญหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม...สภาพ 
ภมิูอากาศท่ีแปรปรวนเปลีย่นแปลงกไ็ด้ก่อให้เกดิ
ปัญหาภยัธรรมชาต ิ และวิกฤตน�า้แล้งท่ีท�าให้เรา
วติกกงัวลกนัว่าปี 2560 จะมปีรมิาณน�า้เพยีงพอต่อ 
การอุปโภคบรโิภค เพ่ือการเกษตร หรอืไม่อย่างไร  
แม้ว่าช่วงท่ีผ่านมาจะมีฝนตกตามฤดูกาลแล้ว 
กต็าม “คยุนอกกรอบ” เราได้รบัเกยีรตสินทนากบั 
อธิบดีกรมฝนหลวง เพื่อให้ข้อมูลและพูดคุยถึง
ภารกิจของกรมฝนหลวงพร้อม “ส่องสัญญาณ
เตือนวิกฤตน�้าภัยแล้งในปี 60” ให้ได้เตรียม 
ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนีเ้ราได้ยังรบัเกยีรติจาก ดร.อาณติั 
อาภาภิรม มาเป็นนักเขียนประจ�าคอลัมน์  
“สุขกายสบายใจ” ซ่ึงท่านน�าเอาเกร็ดความรู้
หลากหลายจากประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ได้
รับทราบกัน เริ่มด้วยเรื่องการบริหารจิต ฝึกฝน
ตนเอง น่าสนใจทีเดียว

เนื้อหาเรื่องราวท่ีน่าสนใจยังมีอีกหลาย
เรื่อง หลักๆ คือ “เปิดมุมมอง” เรื่อง การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคในอนาคตของภาคเอกชน 
ท่ีเริ่มเห็นแนวโน้มการออกแบบท่ีเป็นระบบ
สาธารณูปโภคที่ฉลาด (Smart Infrastructure) 
มากขึ้น 

รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
โอกาสและความท้าทาย ตามแผนการเชื่อมโยง 
อาเซียนฉบับใหม่ ใน “ASEAN Tips”

การเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองใหญ่ เม่ือโลก
เปลี่ยน ภูมิภาคเปลี่ยน เราก็ต้องพร้อมรับกับ 
การเปลีย่นแปลง ทีมกรุป๊ เรากม็กีารเปลีย่นแปลง
หลายสิง่หลายอย่าง ซ่ึงผมได้ “บอกเล่าเก้าสบิ” ให้
ได้ทราบกัน ติดตามอ่านภายในฉบับครับ

หวังเป ็นอย ่างย่ิงว ่าเนื้อหาท่ีน�าเสนอ 
ในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขอเป็น
ก�าลงัใจในการเปลีย่นแปลงก้าวผ่านปี 2559 นี้ไป 
ด้วยกัน และพร้อมรับกับโอกาสท่ีท้าทายในปี 
2560 ที่ก�าลังจะมาถึง

Time flies. Finally we have come to the 
last issue of this year. 

The year 2016 has seen significant 
changes in Thailand after the inauguration 
of the ASEAN Economic Community in 
December last year.

There is nothing permanent except 
change. Climate change has brought about 
natural disasters, while the drought crisis 
leaves us with doubts as to whether there 
will be enough water for consumption and 
agriculture in the year 2017. "Talk with 
TEAM" had a talk with the Director-General 
of the Department of Royal Rainmaking and 
Agricultural Aviation on how to cope with the 
forthcoming situation. 

Dr. Anat Arbhabhirama accepted our 
invitation to write for "Healthy Living". He will 
share with you his experience for a healthy 
life; starting with some good advice on mind 
focus training in this issue.

"Different Facets" reveals how smart 
infrastructure has become a new trend in 
project development.

"ASEAN Tips" tells you about emerging 
opportunities and challenges from the new 
ASEAN connectivity master plan. 

Progress is impossible without change, 
especially when the world and the region 
change. In "What's Going on?", I share with 
you how TEAM GROUP is coping with the 
changing world and how ready we are to 
meet the challenges. 

I hope TEAM GROUP Newsletter gives 
you some snippets of useful information. 
Let’s weather through this year and meet 
new opportunities in the year 2017 together.

“การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อโลกเปลี่ยน ภูมิภาคเปลี่ยน 
เราก็ต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง....

Progress is impossible without change...”

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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เมกะโปรเจกต์เพื่อการพัฒนาชาติ
Mega Projects for National Development

ท่ามกลางสภาพความถดถอยของเศรษฐกิจโลก 
ในปัจจุบัน ท�าให้การส่งออกท่ีเคยเป็นหนึ่งในฟันเฟือง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเราไม่สามารถท�างาน 
ได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นปัจจัยหลักๆ ท่ีจะมาสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้ จึงอยู่ท่ี 
ธุรกิจการท่องเที่ยว และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
หรอืเมกะโปรเจกต์ โดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านสาธารณปูโภค และด้านการคมนาคมขนส่ง รวมไปถงึ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงจะมาพลิกฟื้นชีพจร
ทางเศรษฐกจิให้มีชีวิตชีวาสามารถเดนิไปข้างหน้าภายใต้ 
กรอบ S-Curve ได้อย่างม่ันคง รวมท้ังช่วยดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างชาติเข้ามา

การเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม เช่ือมต่อ 
โยงใยพืน้ท่ีต่างๆ ของประเทศ ท�าให้เมกะโปรเจกต์เหล่านี ้
ส่งผลโดยตรงต่อการเพิม่ผลผลติ ท�าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ 
ลดลงส�าหรบัภาคอุตสาหกรรม ร่นระยะเวลาในการเดนิทาง  
เกิดการยกระดับการบริการ สร้างความสะดวกสบายและ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น 

หลายปีท่ีผ่านมาทีมกรุ ๊ปได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการเมกะโปรเจกต์หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการ
วางระบบสาธารณูปโภค โครงการด้านคมนาคมขนส่ง 
ท้ังทางถนนและทางราง ท�าให้ทีมกรุ๊ปมีประสบการณ์
เชิงลึก และได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน 
ในการเรียกใช้บริการอยู่เสมอมา ดังตัวอย่างบางส่วน 
ที่จะน�าเสนอต่อจากนี้

In today's slow-down global economic situation, 
Thailand's export sector is also weakening. Instead 
of relying only on exports, we have to turn to tourism 
and mega project investments. In driving forward 
according to the S-Curve framework, the basic 
infrastructure mega projects are our hope to attract 
foreign investment to help revitalize our economy. 

By connecting transportation and related 
networks, when fully developed, these infrastructure 
mega projects will help increase our productivity and 
services. With the convenience and shortened time 
in transportation the quality of life of the people will 
be lifted and the cost of logistics reduced resulting  
in benefits to the industrial sector in the future.

For many years, TEAM GROUP has been 
providing consultancy services for a large number 
of mega projects. From our in-depth experience, 
we have gained trust from clients, both from 
government and private sectors, who continually call 
for our services in their projects, be it infrastructure 
systems or transportation systems, some of which 
are illustrated in the following pages.
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การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของโครงการ : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
ต้องการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในพ้ืนท่ี
โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน ต.หัวทะเล 
อ.บ�าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ส�าหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ 
ภายในโครงการ โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีก�าลังการผลิตไอน�้า 
248 ตันต่อชั่วโมง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 54 เมกะวัตต์  
โดยใช้ถ่านหินบิทูมินสัเป็นเช้ือเพลงิประมาณ 1,337.8 ตนั 
ต่อวนั ทีมกรุป๊ได้มส่ีวนร่วมในการให้ค�าปรกึษา ประสานงาน  
และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนิน
โครงการ

Combined Cycle Power Plant Project
Client: ASEAN Potash Chaiyaphum PCL.

ASEAN Potash Chaiyaphum PCL. wishes to 
develop a combined cycle power plant for use in its 
potash and rock salt mining project site in Hua Thale 
Sub-district, Bamnet Narong District, Chaiyaphum 
Province. With a steam generating capacity of 
248 tons/hr, the plant has an electricity generating 
capacity of 54 MW. Approximately 1,337.8 tons/day 
of bituminous coal serves as the main fuel for the plant. 

TEAM GROUP was assigned with the consultancy 
and coordinating services, and environmental impact 
assessment (EIA).

โครงการขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย  
ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2  
เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค   

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค-บริโภค
ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 โครงการนี ้
เป ็นการวางท่อน�้าประปาจากบ้านดินแดงสามัคคี 
ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก ลอดใต้ทะเลไปถึงบ้านพังกา 
อ.เกาะสมุย การก่อสร้างโครงการประกอบด้วย งาน
วางท่อส่งน�้าบนฝั ่งสุราษฎร์ธานี ใช้ท่อเหล็กเหนียว 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มม. ความยาวรวมประมาณ  
34 กม. งานวางท่อใต้ทะเลโดยใช้ท่อส่งน�้า HDPE  
เส้นผ่าศนูย์กลาง 800 มม. ช้ัน PN 10 ความยาวประมาณ 
20 กม. และการก่อสร้างจุดข้ึน-ลงทางทะเลของท่อ 
ส่งน�้า HDPE จะต่อเชื่อมกับท่อเหล็กเหนียวบริเวณ
ชายหาดอ่าวพังกา และงานระบบไฟฟ้า/ระบบควบคุม 
การประปาส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ทีมกรุ ๊ปเป็น 
ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
Expansion of Provincial Water Supply, Koh 
Samui Branch, Phase 1, Part 2
Client:  Provincial Waterworks Authority (PWA)

To solve the water supply problem in Koh Samui, 
the Provincial Waterworks Authority (PWA) decided 
to expand its provincial water supply service for Koh 
Samui Branch, Phase 1, Part 2 by installing submarine 
raw water pipe from Ban Din Daeng Samakkhi, Pak 
Phraek Sub-district, Don Sak District, Surat Thani 
Province to Ban Phang Ka in Koh Samui. The project 
included the installation of high-yield strength steel 
pipe of 700 mm diameter on Surat Thani main land 
at the length of 34 km; the installation of submarine 
PN 10 HDPE pipe of 800 mm diameter at the length 
of 20 km; and the construction of landfalls of HDPE 
pipe connecting to the high-yield strength steel pipe 
at the Phang Ka Bay. The project also covered the 
design for future connecting points with on-shore 
pipes, and electrical and controlling systems.

TEAM GROUP was assigned as the Project’s 
construction supervision consultant.
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การศึกษาความเหมาะสมเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในการ
พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำา
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

Feasibility Study on Public-Private Partner-
ship for Nakhon Pathom - Cha-am Motorway 
Development
Client: Department of Highways, Ministry of 
Transport

The Department of Highways (DOH), Ministry 
of Transport intends to increase optional transport 
routes, resolve the traffic crisis, mitigate accidents, 
and create rapid and convenient transportation 
and logistics systems at the national level. It is 
thus promoting private investment in line with the 
Private Investment in State Undertakings Act B.E. 
2556 (2013). This will help the DOH to achieve its 
intercity motorway development plans, including the 
Nakhon Pathom - Cha-am Motorway Project with a 
net present value of 73,516 million baht. 

TEAM GROUP was entrusted with analysis, 
review, feasibility study, and provision of community 
environmental impact prevention and mitigation 
measures, as well as economic and financial 
feasibility studies for the Ministry of Transport’s 
approval vis-a-vis private investment. Tasks also 
included the preparation of invitation letters to private 
sector and joint venture agreements drafting.

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีนโยบายท่ีจะเพิม่
เส้นทางทางเลือกในการเดินทาง แก้ไข บรรเทาปัญหา
การจราจรแออัด ลดความสูญเสียทางด้านอุบัติเหตุ และ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้า
ของประเทศ จึงเห็นสมควรให้เอกชนร่วมลงทุนตาม 
พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ในโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอ�า มูลค่า
โครงการ 73,516 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้กรมทางหลวง
สามารถก่อสร้างและพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองได้ตามแผนที่วางไว้

ทีมกรุ ๊ปได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิเคราะห์และ
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมของโครงการด้าน
เทคนิค มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อน�าเสนอผลการ
ศึกษาไปยังกระทรวงคมนาคม ในการขออนุมัติความ
เห็นชอบให้เอกชนร่วมลงทุนในหลักการ รวมท้ังจัดท�า
ร่างประกาศเชิญชวนเข้าร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วม
ลงทุนโครงการ
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โครงการระบบระบายน้ำาเสียในพื้นที่ 7 (ไซ่ง่อนเหนือ 1) 
ประเทศเวียดนาม
เจ้าของโครงการ : TRUNGNAM Group

ส�านักระบายน�้านครโฮจิมินห์วางแผนก่อสร้างระบบ
ท่อรวบรวมน�้าเสียและโรงงานบ�าบัดน�้าเสียรวม 12 แห่ง 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการบ�าบัดน�้าเสีย
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ โดย TRUNGNAM 
Group สนใจท่ีจะลงทุนก่อสร้างโครงการระบบระบาย 
น�้าเสียในพื้นที่ 7 (ไซ่ง่อนเหนือ 1) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอ
ทูดึก๊ ทางตอนเหนอืของนครโฮจมิินห์ ในรปูแบบการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน (PPP) จึงได้มอบหมาย
ให้ทีมกรุป๊ด�าเนนิการศกึษาความเหมาะสมเบ้ืองต้น ศกึษา
ความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และบรกิารทางด้าน
เทคนิคในระหว่างการก่อสร้าง

Sewerage System in Area 7 (North Saigon 1) 
Project, Vietnam
Client: TRUNGNAM Group

The Steering Center of Urban Flood Control 
Program (SCFC), which is in charge of flood protection 
scheme, plans to construct twelve wastewater basins 
and wastewater treatment plants (WWTPs) with an 
aim of enhancing wastewater management and 
drainage capacity in Ho Chi Minh City (HCMC) and 
its vicinity. Interested in implementing the project 
under public private partnership (PPP) concept for 
the Sewerage System in Area 7 (North Saigon 1) 
Project which locates in Thu Duc District in the north 
of HCMC, TRUNGNUM Group assigned TEAM 
GROUP to conduct the pre-feasibility study, feasibility 
study, detailed design and technical service during 
the construction stage.
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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.

การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและรูปแบบ
การลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน
เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

รัฐบาลไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ
กบัรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนี ตามกรอบยทุธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. 2558-2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ
รถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทาง
กรงุเทพฯ-นครราชสมีา-หนองคาย และเส้นทางแก่งคอย-
ท่าเรือมาบตาพุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์
ซ่อมบ�ารุงและการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มอบหมายให ้
ทีมกรุป๊ศกึษาและเสนอแนะแนวทางการลงทุนท่ีเหมาะสม  
และสนับสนุนการด�าเนินการภายใต้รูปแบบสัญญาและ
บริหารจัดการสัญญาตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือ 
ดังกล่าว 

Analysis and Feasibility Study on Finance 
and Investment Approach for the Thailand-China 
Cooperation for Railway Infrastructural  
Development
Client: State Railway of Thailand (SRT)

The governments of Thailand and China signed 
an MOU on cooperation for railway infrastructural 
development under the Transport Infrastructural 
Development Strategic Framework (2015-2022). The 
aim was to collaborate in developing the Standard 
Gauge Double-track Railway Project, Bangkok - 
Nakhon Ratchasima - Nong Khai, and Kaeng Khoi -  
Map Ta Phut routes. This cooperation will promote 
new technology exchange between Thailand and 
China, and create a significant opportunity for forging 
improved business ties in the contexts of maintenance 
depot development and rail component production. 

TEAM GROUP was assigned to study and 
introduce a proper investment approach, as well as 
to produce and manage agreements in line with the 
MOU.
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Smart Infrastructure: การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของงานภาคเอกชนขนาดใหญ่
Smart Infrastructure: Development of Private Mega Projects
Dr. Pimpida Chanyarakskul, P.E. LEED ®AP TREES-A

การออกแบบระบบสาธารณปูโภคส่วนกลางโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน เพือ่จดัเตรยีมงานระบบให้แก่ 
ผู ้ประกอบการท่ีเข้ามาซ้ือหรือใช้โครงการในอนาคต  
บางครัง้เป็นเรือ่งไม่ง่ายท่ีจะประมาณการเพราะธรุกจิเอกชน 
มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการตลาดตลอดเวลา 

ในการวางผังโครงการขนาดใหญ่มักมีการวางแผน
พัฒนาพื้นท่ีโดยให้มีส่วนประกอบของธุรกิจหลากหลาย
ประเภทและเกื้อหนุนกัน เพื่อให้ผลศึกษาทางการ
ตลาดและผลตอบแทนทางการเงินคุ้มทุน ส่วนประกอบ
ของธุรกิจข้ึนกับสภาพเศรษฐกิจขณะนั้นและแนวโน้ม
เศรษฐกิจในอนาคต เพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาพื้นท่ี
โครงการให้นักธุรกิจภาคเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนหรือ
อยู่ในโครงการ 

การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการวางแผน
พฒันาเป็นเฟสเพือ่ให้มูลค่าการลงทุนในระยะแรกมมีลูค่า
ไม่สูงมากนัก แต่ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องวางแผนและวางผัง 
ท่ีเฟสสุดท้ายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ใช้งานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันก็ควรมีความ
ยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน 

The ever-changing direction in business markets 
has become a major obstacle to designing common 
infrastructure for future operators in a private mega 
project.

The layout plan of a mega project usually 
combines different types of interdependent businesses 
to ensure economic and financial viability. To attract 
investors, the proportion of businesses varies 
depending on the present circumstance and future 
tendency of the economy.

Mega project development is generally phased 
to lower the investment cost in the initial stage. 
However, the last phase should be concurrently 
planned to ensure all functional needs are met. The 
plan should be flexible for modification.

For example, the installation of an electrical 
system should start with erecting posts and placing 
cables to transmit electric power to the project 
area in the first phase, even though all the cables 
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ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า อาจเริ่ม
ด้วยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อให้สามารถน�าไฟฟ้า
เข้ามาใช้และแจกจ่ายไฟฟ้าในโครงการได้ก่อนในเฟส
แรก แม้ว่าในอนาคตมีโอกาสเปลี่ยนเอาสายไฟฟ้าลง
ใต้ดินท้ังหมดก็ตาม ดังนั้น การออกแบบจ่ายไฟฟ้าจึง
ควรเตรียมพื้นที่เผื่อไว้ส�าหรับการวางท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน 

เม่ือเจ้าของโครงการต้องการท่ีจะพัฒนาโครงการ  
สิง่แรกท่ีควรท�า คอืการวางผงัโครงการเบ้ืองต้นและก�าหนด 
ประเภทของธุรกิจในผังแบ่งเป็นโซนแยกตามประเภท
ของธุรกิจท่ีได้มีการก�าหนดและท�าแผนธุรกิจมาแล้วว่า
คุ้มในเชิงการตลาดและเศรษฐศาสตร์ และมีผลตอบแทน
ทางการเงิน แสดงว่าเป็นส่วนประกอบของโครงการท่ี
ผ่านการศึกษาความเหมาะสมทุกด้าน ท้ังด้านเทคนิค 
วิศวกรรม การตลาด การเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ 
เป็นต้น 

การวางผังเบ้ืองต้น เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือให้
มีตัวเริ่มในการวิเคราะห์ท่ีใช้ในการศึกษา โดยรอบแรก
ในการวางผังจะต้องค�านวณหากรอบพื้นท่ีโครงการท่ี
สามารถพัฒนาได้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อก�าหนด
กฎหมายต่างๆ เช่น ระยะร่นท่ีใช้วัดจากถนนหรือแนว
ท่ีดนิ มกีารก�าหนด buffer zone มากน้อยแค่ไหน เพ่ือให้ 
ทราบพื้นท่ีท่ีเหลือซ่ึงจะน�ามาใช้พัฒนาโครงการได้  
และจะต้องมีการปรับสัดส่วนของผังพื้นท่ีในแต่ละโซน 
ของธุรกิจตามความเหมาะสมของผลทางการตลาด

เม่ือผังเบ้ืองต้นถูกตรวจสอบแล้วก็น�าผังนั้นมา
ก�าหนดพื้นท่ีโครงการ มีการวางผังระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง ก�าหนดโครงข่ายถนนภายในโครงการเพื่อให้
สามารถเช่ือมกับถนนหลักภายนอก จ�านวนช่องรถวิ่งท่ี
ถูกออกแบบตามการคาดคะเนปริมาณของรถและจราจร
ท่ีจะเกิดขึ้นในโครงการโดยให้สัมพันธ์กับประเภทของ
ธุรกิจ เช่น พื้นท่ีโครงการเป็นประเภทท่ีอยู่อาศัยหรือ
คอนโดมิเนียม จะมีปริมาณรถมากตอนช่วงเช้ากับเย็น 
ในวนัธรรมดา ขณะท่ีธรุกจิประเภทห้างสรรพสนิค้า ปรมิาณ 
รถมีมากในช่วงเวลาเย็นวันธรรมดาและทั้งวันในวันหยุด 

การค�านวณปรมิาณรถในผงัใหญ่จ�าเป็นต้องพจิารณา
ทุกทางเลอืกท่ีเป็นไปได้ เพือ่ไม่ให้ก�าหนดจ�านวนช่องถนน 
มากกว่าท่ีควรจะเป็น และพิจารณาร่วมกับการเช่ือม
ถนนหลักภายนอกโครงการ การออกแบบถนนภายใน 
ส่วนกลางต้องพิจารณาถึงการเข้าถึงพื้นที่ การไหลเวียน
ของรถ รวมถึงจุดกลับรถที่เหมาะสม

การพฒันาพืน้ท่ีโครงการ ส่วนใหญ่ผู้พฒันาโครงการ
จะพิจารณาให้ออกแบบเต็มตามศักยภาพของพื้นท่ี  
เช่นมีการก�าหนดอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน 
(Floor Area Ratio – FAR) ให้ใช้ค่าสูงสุดเพื่อให้คุ้มกับ
ค่าลงทุน ท�าให้การประมาณการปริมาณการใช้น�้าและ

might later be undergrounded. So the design of the 
electrical system should include spaces for cable 
undergrounding work.

When developing a project, the first thing to 
do is to produce preliminary design and determine 
business zones in the project area. The design 
should include project components according to 
the technical, engineering, marketing, financial and 
economic feasibility studies.

The preliminary design is essential for the study; 
it presents the project boundary including the setback 
and buffer zone conforming to relevant regulations so 
that the exact area to be developed can be identified. 
The proportion of each business zone can be altered 
to suit the marketing target.

When the preliminary design has been completely 
examined, project boundary is determined based 
on the design. A common infrastructure plan is 
generated, identifying the road network within 
the project’s compound, links to the main roads 
outside, and the number of traffic lanes which can 
accommodate the traffic volume as estimated in 
relation to each business type. In the area of a 
residential or condominium project, traffic usually 
reaches its peak in the morning and evening of 
working days while peak traffic hours in a commercial 
project area are in the evening of working days and 
during the entire openning hours on holidays.

To ensure unnecessary traffic lanes are not 
designated, all possible alternatives concerning 
accessibility, traffic circulation and appropriate 
locations of U-turns should be taken into account 
when designing the internal roads.

In most cases, project owners demand full 
capacity development of their property.  Maximum 
Floor Area Ratio (FAR) for each zone would be 
proposed, leading to a high estimation of water 
supply and electrical power consumption. This means 
a high need for water supply and electrical system 
and greater investment in common infrastructure 
development. Therefore, a study on a full range of 
possibilities of the need for each system should be 
conducted for the investment estimation. 

The utilities available are among the top 
considerations for entrepreneurs to decide their 
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ไฟฟ้าเป็นไปตามสมมติฐานที่ใช้ค่า FAR ที่สูง จึงท�าให้
ความต้องการของงานระบบเหล่านี้ค่อนข้างสูงและท�าให้
ผู้พฒันาโครงการต้องลงทุนค่าพฒันาระบบสาธารณปูโภค
ส่วนกลางสูง ดังนั้นจึงควรน�าข้อมูลความต้องการของ
แต่ละระบบมาวิเคราะห์ทั้งในกรณีที่ต�่าสุด สูงสุด และทุก
แนวทางท่ีเป็นไปได้ เพื่อเปรียบเทียบค่าประมาณการท่ี
ต้องใช้ในการลงทุน

การท�าโครงการจ�าเป็นต้องจัดหาและวางผังพื้นท่ี 
ส่วนกลาง เพือ่จดัระบบสาธารณปูโภคให้กบัผูป้ระกอบการท่ี 
จะมาอยู่ในโครงการ ความพร้อมของสาธารณูปโภค 
ในโครงการเป็นสิง่แรกท่ีผูป้ระกอบการใช้ในการพจิารณา
ในการเลือกซื้อที่ดิน หากพื้นที่โครงการไม่มีความพร้อม
ด้านระบบถนน ไฟฟ้า น�า้ประปา การจดัการน�า้เสยี กเ็ป็นการ 
ยากท่ีผู ้ประกอบการจะสนใจมาลงทุน ดังนั้นเจ้าของ
โครงการต้องวางแผนการพัฒนาโครงการตามแผน 
การตลาดในระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ให้สามารถประมาณ
ความต้องการการใช้น�้าใช้ไฟฟ้าในโครงการ จัดเตรียม 
พื้นท่ีวางท่อประปา ระบบสื่อสาร ระบบบ�าบัดน�้าเสีย  
และท่อสายไฟฟ้า รวมถงึการจดัการด้านขยะท่ีมีการคดัแยก 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะน�าขยะเหล่านั้นกลับมา
แปรรูปและสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) 

การออกแบบระบบไฟฟ้าในพืน้ท่ีโครงการมกัเป็นการ
ปักเสาพาดสายเพราะสะดวกต่อการจ่ายและรับไฟฟ้า 
ไม่เหมือนการเดินสายไฟฟ้าใต้ดินท่ีต้องค�านึงถึงทิศทาง
ของแหล่งจ่ายไฟ ยิ่งถ้าความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากเกิน 
30 MVA กจ็�าเป็นต้องมีการสร้างสถานไีฟฟ้า (Substation) 
และทางโครงการก็ควรท่ีจะประสานกับทางการไฟฟ้า  
เพื่อให้รับทราบความต้องการเบื้องต้น เนื่องจากขั้นตอน
การสร้างสถานีไฟฟ้ามีกระบวนการออกแบบและอนุมัติ
โดยหน่วยงานของการไฟฟ้าเอง จึงจ�าเป็นต้องเผื่อเวลา
ที่ต้องใช้ในการด�าเนินการไว้ด้วย 

การเลือกพื้นท่ีสร้างสถานีไฟฟ้า ต้องพิจารณาและ
ได้รับการอนุมัติการเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพราะมีส่วน 
ต่อค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  
เพื่อให้ค่าลงทุนสถานีไฟฟ้าไม่สูงมากนัก การเลือกพื้นที่
ส�าหรับสถานีไฟฟ้าควรท่ีจะเลือกให้ติดกับถนนสายหลัก
เพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีต้องไปเสียสมทบในการสร้างสถานี
ไฟฟ้า 

investment in a project. Project owners thus also 
require a layout plan of the common area which 
includes the utility system. Without appropriate road, 
electricity, pipe water and wastewater treatment 
systems, it would be impossible for a project to 
attract investors. Short- and long-term development 
plans in line with marketing strategies should thus 
be formulated so that the need for water supply and 
electrical power can be precisely estimated. The 
plans must also identify spaces for installation of 
these systems.

In addition, electric posts are usually erected 
for convenient transmission of electricity while 
underground cables require consideration of the 
transmitter location. If the demand exceeds 30MVA, 
a substation must be constructed and project 
administrators should notify the local electricity 
authority of the requirement since the design and 
construction of a substation needs their approval. 
Time needed for this procedure must thus be taken 
into account as well.

The location of the substation should also be 
taken into consideration. The closer it is to a main 
road, the more can be saved on the construction cost.

In the current context where most electric cables 
in the vicinity of the electric train projects have been 
undergrounded, many administrators of private 
projects have begun to plan underground cables in 
their projects, and this trend is likely to increase.

As for water supply and wastewater treatment, 
the type of pipes and system should be selected 
based on the quantity and functionality needs. In 
general, the drainage and wastewater treatment 
systems are designed to discharge rainwater from 
a particular area.
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แนวโน้มท่ีจะเห็นการออกแบบในอนาคตเป็นการ
วางสายไฟฟ้าใต้ดินในงานเอกชนมีความเป็นไปได้สูง 
เนื่องจากขณะนี้หน่วยงานราชการเองเริ่มมีการทยอย
เอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินโดยเฉพาะในบริเวณท่ีเกาะติดเขต
รถไฟฟ้า จึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเองก็มีความตื่นตัว
และวางแผนเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตด้วยการใช้
สายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการ

การใช้น�้าประปา การรวบรวมน�้าเสีย และการบ�าบัด 
น�้าเสีย ผู ้พัฒนาโครงการจ�าเป็นต้องประมาณการ 
ตามประเภทของธรุกจิ ควรมีการจดัเตรยีมท่อและใช้ระบบ
ให้เหมาะสมกับปริมาณและการใช้งาน ระบบระบายน�้า  
และบ�าบัดน�้าเสียท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปถูกออกแบบเพื่อท่ีจะ 
ระบายน�้าฝนออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 

น�า้ฝนเป็นสาเหตหุลกัของมลพษิทางน�า้ในเมือง เม่ือ
ฝนตกบนพื้นที่ดาดแข็ง เช่น ถนน ลานจอดรถ หลังคา 
การออกแบบระบบระบายน�้า จึงควรค�านึงถึงปริมาณ 
น�้าฝนท่ีจะเกิดข้ึน ย่ิงถ้าพื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีดาดแข็ง 
ท่ีน�า้ไม่สามารถซมึผ่านได้ ย่อมท�าให้มีน�า้เหลอืและอาจเกดิ 
ปัญหาน�า้ขังน�า้ท่วมได้ จงึต้องออกแบบให้สามารถระบาย
ไปตรงท่อระบายและรวบรวมน�้าให้ได้เร็วท่ีสุดเพื่อปล่อย
ลงสู่แม่น�้าที่ใกล้ที่สุด 

การท่ีออกแบบสาธารณูปโภคโดยน�าหลักการ
ออกแบบย่ังยืนมาใช้ สามารถลดการบ�าบัดน�้าเสียได้ 
น�้าฝนมีสิ่งเจือปนท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น เช้ือ
แบคทีเรีย โลหะหนัก เศษขยะ และ/หรือมลพิษที่มาจาก
งานภูมิสถาปัตย์ ฝนท่ีตกหนักท�าให้น�้าท่วมหรือชะล้าง 
กัดเซาะหน้าดิน ในพื้นท่ีท่ียังไม่พัฒนามีหญ้าหรือดิน
ปกคลมุอยู่ เมือ่ฝนตกน�า้สามารถซึมผ่านไปใช้ดินและพืช 
เป็นตัวกรอง น�้าฝนในพื้นท่ีท่ียังไม่พัฒนาจะสะอาด 
และใสกว่าบรเิวณท่ีพฒันาแล้ว ดงันัน้การออกแบบจงึควร
น�าหลกัการนีม้าใช้เพือ่ช่วยลดปรมิาณน�า้เสยี และน�า้ท่ีจะ
ต้องบ�าบัด ลดโอกาสที่น�้าจะท่วมให้น้อยลง ท�าให้อากาศ
บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งมีพิษเจือปน ช่วยให้น�้าฝนที่จะระบายไป
สะอาดก่อนปล่อยลงแหล่งน�้า 

แนวโน้มการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในอนาคต
ของภาคเอกชน เริม่เห็นแนวโน้มการออกแบบท่ีเป็นระบบ
สาธารณปูโภคท่ีฉลาด (Smart Infrastructure) มากขึน้ มี
การเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติ มีการน�า
น�้ากลับมาใช้ใหม่ มีการใช้พลังงานน้อยลง มีการบ�าบัด
น�า้ดีและน�า้เสีย และขยะ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน  การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค เจ้าของโครงการจึงควรให้ความส�าคัญ
ตั้งแต่ช่วงออกแบบ ช่วงก่อสร้างจนเปิดใช้งาน และต้อง
มีการดูแลบ�ารุงรักษา ซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาการใช้งาน

Rainwater is a major cause of inundation and 
water pollution in urban areas when it falls onto a 
hardscape structure like a road, parking area or roof. 
So if there are a lot of hardscape structures in the 
project area, rainwater will not soak into the earth and 
then flood. An efficient collection and drainage system 
should thus be designed to facilitate the discharge 
of rainwater into the nearest natural water courses.

In this context, the principle of sustainable design 
is recommended as it can help cut down on the 
wastewater treatment processes. Rainwater contains 
various contaminants and/or pollutants from both 
the air and the landscape including bacteria, heavy 
metals and refuse, which can be filtered by grass 
and soil layers. So, rainwater runoff in undeveloped 
or plant-covered land is cleaner and clearer than 
that in a developed area. Heavy rain will also cause 
inundation or soil erosion. The phenomenon should 
thus be simulated and incorporated into the design 
so as to reduce wastewater and flood risk as well as 
air contaminants.

The popularity of smart infrastructure design for 
private mega projects is likely to rise. Many project 
owners place importance on energy efficiency. They 
use energy obtained from natural resources, and 
employ water recycling as well as efficient waste 
and wastewater treatment systems, which help 
to save on their expenses when the projects are 
operational. Therefore, the project’s infrastructure 
should be accentuated at the design stage, during the 
construction period and when functional. Consistent 
maintenance programs should be implemented all 
through the project’s life cycle.
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ส่องสัญญาณเตือนวิกฤตภัยแล้ง ปี 60
Watch out for 2017 Drought Signs
คุณเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Mr. Lersak Rewtarkulpaiboon, Director-General of the Department of Royal Rainmaking 
and Agricultural Aviation

แม ้ว ่ าป ัจจุบันฝนจะตกลงมาตามฤดูกาล ทำา ให ้
ประเทศไทยสามารถฝ่าวิกฤตนำ้าแล้งของปีนี้มาได้ ในบาง
พื้นที่มีนำ้ามากจนเกิดอุทกภัย แต่ก็คงมิอาจนิ่งนอนใจได้ว่า 
ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ เราจะไม่เผชิญกับภัยแล้งอีกครั้ง คุย
นอกกรอบฉบบันีจึ้งนำาพาท่านผูอ่้านมาพดูคยุกบัคณุเลอศกัดิ์ 
ร้ิวตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ผู้มีบทบาทสำาคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา เพื่อมาไข 
ข้อสงสยัว่า โอกาสทีจ่ะเกดิภยัแล้งในปี 2560 ทีจ่ะถงึนีม้มีาก
น้อยขนาดไหน และมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์นำ้า
ในอนาคตควรจะเป็นเช่นไร

ถาม :  ในปี 2560 ประเทศไทยมโีอกาสประสบกบัภาวะ
แล้งต่อเนื่องอีกครั้งหรือไม่ 

ตอบ : โอกาสท่ีจะเกดิภยัแล้งเหมือน 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
คงน้อยลง เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู ่อิทธิพลของ
ปรากฏการณ์ลานีญาแล้ว ขณะท่ีปริมาณน�้าฝนท่ีตกลง
มาก็จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติ ท�าให้ระดับน�้าในเข่ือน
หลัก เช่น เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน เขื่อน
ป่าสกัชลสทิธิ ์เข้าสูภ่าวะปกต ิยังคงมีเพยีงเข่ือนภมิูพลท่ี
ปรมิาณน�า้ใช้การอยู่ท่ี 1,109 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 
14 ก.ย. 2559) หรือ 11% ซึ่งยังถือว่าต�่ากว่าเกณฑ์ แต่ก็
ยังดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีทีผ่่านมาซึง่มีน�า้เหลืออยู่
เพียง 608 ล้าน ลบ.ม. หรือ 6%

ถาม :  จากภาวะฝนตกในช่วงทีผ่่านมาและปริมาณนำา้ที่
มี ในแต่ละเขือ่นทัง้ประเทศ ทำาให้เราคาดการณ์สถานการณ์นำา้
ในปี 2560 ได้หรือไม่

ตอบ : ก่อนเดอืนพฤศจกิายน 2558 กรมชลประทาน
คาดการณ์ว่าจะมีปรมิาณน�า้ใช้การได้ของ 4 เข่ือนหลกัใน
ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ประมาณ 3,500 ล้าน ลบ.ม. เมื่อถึงวัน
ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 กรมฝนหลวงฯ ได้เข้าไปช่วยท�า 

Thanks to normal seasonal rain, Thailand has 
already survived its 2016 drought crisis. But even 
though rainfall in some areas is now so great that 
flooding occurs, there have been no assurances yet that 
water shortages will not strike again. In this volume, 
Talk with TEAM thus sits down with Department of 
Royal Rainmaking and Agricultural Aviation’s Director-
General Mr. Lersak Rewtarkulpaiboon, who played a 
vital role in combatting the recent drought, to assess 
2017 drought risks and find out what are the best 
measures for water management in the future. 

Q: Is there a risk that Thailand will face 
prolonged drought in 2017?

A:  If we talk about the kind of drought that has 
happened during the past few years, such risk should 
decrease because Thailand has already come under the 
influence of La Niña. The country’s rainfall has now reached 
the average level. Water-levels in major dams like the Sirikit, 
the Kwai Noi Bamrung Daen, and the Pasak Jolasid, have 
returned to normal. Only the Bhumibol Dam is just 11 per 
cent full. It has just 1,109 million cu. m. of disposable water 
(as of 14 September 2016). This is below average. The 
current water volume is still much higher than the same 
period a year earlier when there were just 608 million cu. m.  
of water, or only about six per cent of its capacity. 

Q: Can we assess the 2017 water situation from 
current rainfall records and water volume in dams?

A:  Before November 2015, the Royal Irrigation 
Department had estimated that there would be some 
3,500 million cu. m. of water in the four major dams of 
the Chao Phraya River Basin. On 1 November 2015, the 
Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation 
began its operations to produce artificial precipitation, 
and successfully added about 700 million cu. m. more 
water to those dams. That’s why the country has survived 
the drought crisis. The Department has been assessing 
the water situation with relevant agencies all the time. 
Regarding the water volume on 1 November 2016, we have 
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ฝนหลวงเตมิน�า้ลงไปอีกประมาณ 700 ล้าน ลบ.ม. ท�าให้ 
เรามีน�้าใช้ สามารถฝ่าวิกฤตภัยแล้งมาได้ ขณะเดียวกัน
กรมฝนหลวงฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์น�้าอยู่ตลอดเวลา โดย
คาดการณ์ว่าปริมาณน�า้เมื่อถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
จะม ี2 ลกัษณะคอื ถ้าคดิกรณีใช้ฝนคาดการณ์เขือ่นภมูพิล
ในปี 2541 จะมีน�้าปริมาณน�้าส�าหรับใช้ในพื้นท่ีลุ่มน�้า
เจ้าพระยาประมาณ 7,600 ล้าน ลบ.ม. 

ส่วนกรณีที่ 2 ใช้ฝนคาดการณ์เขื่อนภูมิพลต�่ากว่าค่า
เฉลี่ย 10% จะมีปริมาณน�้าใช้การประมาณ 8,600 ล้าน 
ลบ.ม. จากท้ัง 2 กรณ ีท�าให้คาดการณ์ได้ว่า ระหว่างเดอืน
พฤศจิกายน 2559-พฤษภาคม 2560 จะไม่มีปัญหาเรื่อง
น�า้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่อาจมีปัญหาในเรื่องน�้าเพื่อ
การเกษตร ซึ่งเราจะต้องท�าความเข้าใจกับเกษตรกร ให้
ทราบว่าน�้าที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ในปีนี้ได้หมด เราจะต้อง
เก็บไว้ใช้ในฤดูท�านาปีของปี 2560 ด้วย เราจะต้องมีการ
บริหารจัดการน�้าเตรียมการไว้ให้ดี เพราะเม่ือถึงวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2560 หรือต้นฤดูท�านาปี ฝนอาจจะมาล่าช้า
ก็ได้ เกษตรกรอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�านาเป็น
แบบเปียกสลับแห้งบ้างเพื่อการประหยัดน�้า

ถาม :  กรมฝนหลวงฯ มมีาตรการรบัมอืสถานการณ์
นำ้าแล้งและมีแผนในการดำาเนินงานในปี 2560 ไว้เช่นไรบ้าง

ตอบ : เรามองว่าน�้าท่ีมีอยู่ยังคงไม่เพียงพอ ถึง
แม้ปัจจุบันฝนจะตกตามเกณฑ์ก็ตาม แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยเผชิญกับภัยแล้งติดต่อกันมา 2 ปี ท�าให้น�้า 
ที่มีในเขื่อนลดลงไปต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ ดังนั้นกว่าจะเติม 
น�า้เข้าไปให้ถงึเกณฑ์ปกติจงึต้องใช้เวลา โดยเฉพาะเข่ือน
ภูมิพลซ่ึงมีขนาดความจุค่อนข้างมาก เราจึงมีแผนท่ีจะ
เตมิน�า้จากปฏบัิตกิารฝนหลวงเข้าไปอกี 300-400 ล้าน ลบ.ม. 
ก่อนสิ้นฤดูฝนนี้ ซ่ึงขณะนี้ก�าลังมีการปฏิบัติการจาก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ 
และตาก เพื่อให้พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างตามลุ่มน�้าปิง 
มีน�้าใช้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนภูมิพล 
ในจังหวัดตาก ก�าแพงเพชร สุโขทัย และนครสวรรค์

ส่วนพืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน กรมฝนหลวงฯ กมี็แผน 
ด�าเนินการตามปกติ โดยเราจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 15 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็นการท�าฝนหลวงเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชืน้ให้แก่พืน้ดนิโดยท่ัวไป ไม่ให้เกดิไฟป่า ขณะท่ี 
ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จะเป็นการเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนให้แก่พื้นท่ีทางการเกษตร หลังจากนั้นเราก็
จะประสานกับกรมชลประทานเพื่อทราบข้อมูลว่าเข่ือน
ใดบ้างท่ียังมีน�้าไม่เพียงพอส�าหรับใช้ในฤดูแล้ง หรือต�่า
กว่าเกณฑ์ปกติ เพื่อเตรียมเติมน�า้เข้าไปในเขื่อนต่อไป

ในบางปีหากในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีหมอกควัน
ไฟป่าจากเกาะสุมาตราเข้ามาท่ีภาคใต้ เราก็ต้องไปท�า 

already come up with two predictions. The first is based 
on the 1998 rainfall statistics for the Bhumibol Dam, and 
suggests that there will be about 7,600 million cu. m. of 
water for the Chao Phraya River Basin then.

The second is based on the assumption that rainfall 
around the Bhumibol Dam this year will be just about 10 
per cent below the average. So, it suggests that the Chao 
Phraya River Basin should enjoy 8,600 million cu. m. of 
disposable water on 1 November 2016. From these two 
predictions, Thailand should have no shortage of water for 
consumption between November 2016 and May 2017; but 
there may be some water shortage for the farming sector. 
We need to communicate with farmers to make them 
understand that they can’t use all the water for farming 
this year because we have to think about the 2017 paddy-
field season too. On 1 May 2017, the paddy-field season 
is supposed to start, but the rainy season may come late. 
This means that rice farmers may have to change their 
farming techniques by mixing dry and wet techniques for 
water-saving purposes. 

Q: What measures has your department planned 
to take in coping with drought?

A:  We believe the country won’t have adequate 
water supply even though rainfall has now returned to a 
normal level because Thailand has suffered drought for two 
consecutive years, pushing water levels in dams well below 
the normal levels. So, we have planned to use rainmaking 
operations to add between 300 million and 400 million cu. 
m. of water to dams before the end of this rainy season. 
Rainmaking operations are now ongoing in Phitsanulok, 
Chiang Mai and Tak to ensure that there is enough water 
for people in the Lower North. The operations focus on the 
Ping River Basin and areas downstream of the Bhumibol 
Dam like Tak, Kamphaeng Phet, Sukhothai, and Nakhon 
Sawan.

Outside irrigation zones, we have carried out 
rainmaking operations between 1 March and 15 October 
every year. From March to April, our operations add 
moisture to target zones so as to prevent forest fires. From 
May to August, our operations nourish farming areas. After 
that, we usually consult the Royal Irrigation Department to 
find out which dams need more water input. Water levels at 
some dams may be below normal range. Some dams may 
need more water to ensure they have enough resources 
for people during the dry season.

In some years, we may carry out rainmaking 
operations in November if smoke from Sumatra Island’s 
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ฝนหลวงเพือ่ลดหมอกควนั หรอืหากเกดิไฟป่าขึน้ท่ีภาคเหนอื 
เราก็จะต้องขึ้นบินเพื่อท�าฝนดับไฟป่าเช่นกัน

ในส่วนของการด�าเนนิงาน เรามีการเตรยีมความพร้อม 
อยู่เสมอ เรามีอากาศยานอยู่ 33 ล�า และได้รับการ
สนับสนุนจากกองทัพอากาศอีก 8 ล�า มีเรดาร์เพื่อการ
ส�ารวจอากาศท้ังหมด 5 จดุท่ัวประเทศ ทุกเช้าเราจะปล่อย
บอลลูนตรวจอากาศข้ึนไปท่ีความสูงประมาณ 20,000  
ฟตุ จากนัน้จะส่งสญัญาณกลบัเข้ามาท่ีสถานเีรดาร์ แล้วน�า 
สัญญาณมาแปลงเพื่อเตรียมปฏิบัติการ

เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะวางแผนว่าวันนี้จะขึ้น
ท�าฝนหลวงท่ีไหนบ้าง สถานีเรดาร์จะจับกลุ่มเมฆทุก 6 
นาที ที่เข้ามา ท�าให้การปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละครั้ง
ก็จะมีความแม่นย�าเฉลี่ย 90% ก่อนเวลา 20.00 น. ของ
ทุกวัน เราก็จะประมวลผลว่าท�าแล้วฝนตกไหม

โดยปกติเม่ือฝูงบินฝนหลวงเสร็จสิ้นภารกิจในวันท่ี  
15 ตุลาคมของทุกปี หากไม่มีเรื่องฉุกเฉินอะไร เราก็จะ 
มีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  
ส่วนนักบินใหม่ก็มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่ต้นปี ขณะท่ี 
นกับินเก่ากจ็ะกลบัมาฝึกทบทวนหลงัจากซ่อมบ�ารงุเครือ่งบิน 
เสร็จ นกับินฝนหลวงจะฝึกต่างจากนกับินพาณชิย์ เพราะ
นักบินพาณิชย์จะบินหลบเมฆ แต่นักบินฝนหลวงจะบิน
เข้าไปในเมฆ ต้องฝึกการดูเมฆคู่กับนักวิทยาศาสตร์ท่ี
ขึ้นไปอยู่บนเครื่องบิน

ถาม :  กรมฝนหลวงฯ มคีวามร่วมมอืกบัต่างประเทศ
ในด้านใดบ้าง

ตอบ : ท่ีผ่านมาเรามีความร่วมมือกบัหลายประเทศ 
เช่น อบรมเทคโนโลยีการท�าฝนหลวงและการสาธิต 
ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับจอร์แดนและมองโกเลีย ส่วน
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ได้ขอแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
เทคโนโลยีซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง MOU ขณะท่ี
ประเทศจีนท่ีมีความสามารถในการท�าฝนเทียมจากเมฆ
เย็น ได้เชิญกรมฝนหลวงฯ ไปดูงาน และขอแลกเปลี่ยน
ความรูเ้รือ่งการท�าฝนหลวงจากเมฆอุ่นกบักรมฝนหลวงฯ  
ซ่ึงเราได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
กับจีน ส่วนประเทศโอมานและกาตาร์ ได้ขอความ 
ช่วยเหลือในการท�าฝนหลวงเพื่อจัดการทรัพยากรน�้า

forest fires affects Thailand’s South. We do the same for 
the North if forest fires happen there. 

Our fleet has 33 planes plus eight extra planes from 
the Royal Thai Air Force. We have five radar-system 
facilities across the country. Every morning, we release 
balloons up to the height of 20,000 feet to gather data 
for the radar stations. Data is then analyzed to prepare 
rainmaking operations.

Based on data analyses, we determine where 
rainmaking operations will be carried out. Radar stations 
will update cloud positions every six minutes. So, our 
rainmaking operations are 90 per cent accurate. Before 8pm 
each day, we check the results and analyze our operations.

Normally, our rainmaking operations end on 15 October 
every year. Our fleet will undergo major maintenance 
between November and December. We recruit new pilots 
at the start of the year. Old pilots will also refresh their skills 
in the early months of each year. While commercial-aviation 
pilots avoid clouds, our pilots have to fly into the clouds to 
study clouds alongside scientists during training.

Q: What forms of collaboration does your 
department have with foreign countries?

A:  We collaborate with many countries. For 
example, we provide training on rainmaking technology 
and rainmaking operations to Jordan and Mongolia. The 
United Arab Emirates also seeks to exchange expertise and 
technology with us. China, meanwhile, has invited us to an 
educational visit for an exchange of rainmaking knowhow. 
China is able to produce artificial precipitation from cold 
clouds while we are capable of working on warm clouds. 
We have already asked for HM the King’s permission for 
the exchange. In addition, Oman and Qatar turn to us for 
rainmaking help. 

We also constantly share our knowledge with our 
neighbors in ASEAN. We have been asked to help put 
out forest fires or ease their smoke in the region on some 
occasions.

Q: Have you developed rainmaking technology 
further or created any rainmaking innovations?

A:  We always engage in R&D for technology 
improvements. There is ongoing research on chemical 
crushers, as rainmaking operations require proper molecular 
sizes for adhesion. We also make further development of 
hail-suppressing flare and moisture-absorbing flare for 
rainmaking operations. 
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ส�าหรบัประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่อาเซียนเรากม็กีาร
แลกเปลีย่นความรูก้นัอยู่ตลอดเวลา ส่วนในด้านปฏบัิตกิาร 
ก็มีการประสานขอให้ช่วยดับไฟป่าหรือหมอกควันบ้าง

ถาม :  กรมฝนหลวงฯ มีการพัฒนาและต่อยอด
นวัตกรรมด้านฝนหลวงอย่างไรบ้าง

ตอบ : เรามีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอด
เวลา แม้แต่เครื่องบดสารเคมีเราก็ยังท�าการวิจัยกันอยู ่
เพราะสารในการท�าฝนหลวงต้องมีโมเลกุลท่ีพอดีในการ
เกาะยึด หรือการพัฒนาชุดสั่งการพลุสารฝนหลวง ซึ่งมี
อยู่ 2 แบบ คือ พลุที่ใช้ยับยั้งลูกเห็บ กับพลุที่บรรจุสาร
ดดูความช้ืนเร่งให้เมฆก่อตัวใหญ่ข้ึนท�าให้ความหนาแน่น
ของฝนมีมาก 

เรายังลงนาม MOU กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้
จรวดในการดดัแปรสภาพอากาศ (Weather Modification 
Rocket) คาดว่าภายใน 3 ปี จะส�าเร็จ เรายังพัฒนา
อุปกรณ์ทดแทนบอลลนูตรวจสภาพอากาศ ซ่ึงปัจจบัุนเป็น
แบบใช้แล้วทิ้ง นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ท�าการวิจัยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้
สามารถขึ้นไปส�ารวจอากาศได้ถึง 20,000 ฟุต 

ถาม :  ปัญหาและอุปสรรคในการทำางานของกรม 
ฝนหลวงฯ มีอะไรบ้าง 

ตอบ : ปัญหาท่ีเราก�าลังเผชิญก็คือการขาดแคลน
บุคลากร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมอากาศยาน เกี่ยวกับ
อากาศยานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ที่เราจะต้องใช้
มากข้ึน เพราะเครือ่งบินท่ีใช้ท�าฝนหลวงไม่ได้มีขายท่ัวไป
เราต้องซื้อเครื่องบินปกติมาท�าการดัดแปลงเอง

ตอนท่ียังไม่ได้ยกฐานะเป็นกรมฝนหลวงฯ เรา
สามารถระดมบุคลากรจากส่วนราชการอ่ืนได้ แต่เม่ือ
มีการยกฐานะเป็นกรมแล้ว บุคลากรเหล่านี้ก็ต้องกลับ 
ต้นสังกัดเดิม เราจึงแก้ปัญหาโดยการขยายความร่วม
มือกับภาควิชาวิศวกรรมการบินฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน 
เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ในศตวรรษที่ 21 นี้เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของ
การดัดแปรสภาพอากาศ การเตรียมคนในเรื่องนี้ต้องใช้
เวลานาน เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณจ�ากัด ขณะท่ี 
ผู้บริหารประเทศควรจะมีความเข้าใจและสร้างคนข้ึนมา
เพ่ือรองรับ ควรมีแนวคิดท่ีจะสามารถมองภาพรวมได้  
เราจึงจะสามารถรับมือกับความแปรปรวนของสภาพ
อากาศในอนาคตได้

We have already signed an MOU with the Defense 
Technology Institute (Public Organization) for the 
development of Weather Modification Rocket applications. 
We expect this project to deliver successful results in 
three years. On top of this, we have been developing an 
alternative device for use in place of disposable aerostat 
balloons. Moreover, we have partnered with the Aerospace 
Engineering Department, Faculty of Engineering of 
Kasetsart University in research on the unmanned aerial 
vehicle (UAV) to develop the UAV for aerial surveys at the 
height of 20,000 feet.

Q: What are the obstacles and problems in your 
department? 

A:  We are facing a shortage of staff, particularly 
in the field of aerospace engineering. There is growing 
demand for weather-modification aircraft here in Thailand. 
We have to buy planes and modify them ourselves.

At the time when our agency had not yet been 
upgraded into a department, we could mobilize necessary 
staff from other government agencies. But now that we 
have become a department, we can’t borrow staff anymore. 
We solve this problem by expanding our human-resource-
development collaboration with the Aerospace Engineering 
Department, Faculty of Engineering of Kasetsart University, 
and the Civil Aviation Training Center. 

In the 21st century, we won’t be able to avoid weather 
modifications. Given the government’s budget constraints, 
it is going to take a long time to prepare human resources 
for the field. But the government should understand that 
there is a real need to have such resources and make 
preparations. A holistic viewpoint is required for Thailand 
to efficiently deal with climate variability in the future.
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ประชาคมอาเซียนไร้รอยต่อ
Seamlessly Connected Community 
Pradap Pibul.

การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนท่ีกรุงเวียงจันทน์ 
เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ผู้น�าของประเทศต่างๆ ได้
ให้การรบัรองแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกนั 
ในอาเซียน (MPAC) ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) เพ่ือ 
สานต่อและขยายผลการด�าเนินการตามแผนฉบับท่ี 1 
โดยมุ่งเน้น “สร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมที่เชื่อมต่อกัน 
โดยไร้รอยต่อ ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนรวมตัวกัน 
เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน ทุกภาคส่วน
ได้รับประโยชน์ และประชาชนมีจิตส�านึกของความเป็น
ประชาคม” 

การเช่ือมโยงท�าให้ตลาดมีขนาดใหญ่ มูลค่าความ 
ต้องการในแต่ละปีมมีากกว่า 1.1 แสนล้านเหรยีญสหรฐั ใน 
การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน และในขณะท่ีด้านเทคโนโลยี 
ดจิทัิลกจ็ะมีมูลค่าสงูตามมาถงึราว 6.25 แสนล้านเหรยีญ
สหรัฐเช่นกันในปี 2573

ผูน้�าต้องการให้ประชากร สนิค้า และบรกิาร สามารถ 
เคลือ่นย้ายผ่านด่านชายแดนได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ภาค
เศรษฐกิจและสังคมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย  
ระบบการศึกษาผลติบุคลากรตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน และมีภมูปัิญญาท่ีสามารถรองรบัความเปลีย่นแปลง 

At the ASEAN Summit in Vientiane on 6 

September this year, the leaders adopted the 
second Master Plan on ASEAN Connectivity 
(MPAC) 2025, drawn up upon the performance of its 
predecessor MPAC 2010. The purpose is “to achieve 
a seamlessly and comprehensively connected and 
integrated ASEAN that will promote competitiveness, 
inclusiveness and a great sense of community”. 

The leaders would like to see peoples and goods 
move across the borders with ease to serve ASEAN 
markets and industries. A digital economy and society 
become the norm. ASEAN education produces 
the needed workforce and intellects to cope with 
disruptive technology, and tourists from everywhere 
traveling throughout the area conveniently. The 
connectivity market is huge. ASEAN needs over USD 
110 billion each year to invest in infrastructure while 
the digital technologies potentially could be worth up 
to USD 625 billion by 2030.

The first Connectivity Plan was designed to 
bridge “the missing links”; be they physical, rules/
regulations or among the people. “Notable progress 
has been made”, however much also remains to be 
done and becomes important components of MPAC 
2025. The second Master Plan therefore focuses 
on effective, efficient and sustainable preparation 
and operationalization of the connectivity projects, 
determined by a set of priority strategic areas and 
shaped by the emerging regional trends in the next 
ten years.

For the ASEAN and non-ASEAN private sector, 
the main interest naturally is: how to benefit from the 
new Master Plan? In this respect, enterprises will 
need to study and assess all the projects outlined and 
identify which ones are relevant and add value to their 
businesses.  Under MPAC 2025, there are five priority 
strategic areas: sustainable infrastructure, digital 
innovation, seamless logistics, regulatory excellence 
and people mobility.  These strategic footprints have 
led to the formulation of fourteen initiatives considered 
necessary to realize the objective of the Master Plan. 
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ใหม่ๆ รวมท้ังเป็นดนิแดนท่ีนกัท่องเท่ียวเดนิทางเข้าออก
ได้สะดวกสบาย

ภายใต้แผนฯ 5 ปี ฉบับแรก ผู้น�าให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาอาเซียนให้เป็นประชาคมท่ีแท้จริงมิใช่
เป็นเพียงแถลงการณ์บนแผ่นกระดาษ และได้ผลักดัน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งให้มีความเช่ือมโยง 
กฎระเบียบสอดรบักนั  ประชาชนไปมาหาสูก่นัง่ายข้ึน ซ่ึงก็ 
เป็นที่ประจักษ์ว่า “การด�าเนินการก้าวหน้าไปด้วยดี แต่ 
ก็ยังมีอีกหลายมาตรการที่ยังไม่แล้วเสร็จ”  

เพราะเหตุนี้ แผนแม่บทฯ 2568 จึงถูกออกแบบ
เพ่ือช่วยส่งเสรมิให้ประชาคมอาเซียนสามารถเตรยีมและ
ด�าเนนิโครงการการเช่ือมโยงต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธผิล 
และย่ังยืน  โครงการใหม่ๆ ถกูก�าหนดข้ึนโดยค�านงึถงึแนวโน้ม 
ของภูมิภาคในอีก 10 ปีข้างหน้า และภายในขอบเขต
ยุทธศาสตร์หลกั 5 ประการ คอื การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ที่ยั่งยืน นวัตกรรมดิจิทัล การคมนาคมขนส่งที่ไร้รอยต่อ  
กฎระบียบท่ีมีมาตรฐานสูง และประชาชนเคลื่อนย้าย 
ข้ามแดนสะดวก

ภาคเอกชนท้ังในและนอกอาเซียนสนใจว่าธุรกิจจะ
ได้รับผลประโยชน์จากแผนแม่บทฯ นี้ได้อย่างไร เพ่ือ
ตอบโจทย์นี้ ภาคเอกชนจ�าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์
โครงการหลัก 14 ด้านท่ีเสนอไว้ในแผนฯ และประเมิน
ว่าโครงการไหนจะเหมาะสมและมีคุณค่า โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีสิ่งท่ีจะต้องริเริ่มลงมือและ
ประเมินผล ได้แก่

• จัดล�าดับความส�าคัญ จัดท�ารายช่ือโครงการ
ก่อสร้างท่ีมีศักยภาพและแหล่งเงินทุน เพ่ือเป็นข้อมูล
ส�าหรับที่ปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารการลงทุน

• วางกลไกส�าหรบัติดตามและปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ผลผลิตของโครงสร้างพื้นฐาน

• จัดท�ากรอบส�าหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ี
เป็นเลิศของยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมือง

• จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขนย้ายสินค้า
• จัดท�ากรอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบการจัด

ส่งสินค้าและบริการ
• ก�าหนดหลักสูตรใหม่ๆ ส�าหรับสาขาอาชีวศึกษา 
ประชาคมอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายสร้างชุมชนให้

เช่ือมโยงกันโดยไร้รอยต่อได้หรือไม่ภายในสิบปี คงต้อง
รอติดตามกันต่อไป ค�ากล่าวท่ีว่า “ข้อมูลคืออ�ำนำจ”  
ยังคงเป็นสัจธรรม ธุรกิจใดที่สนใจและให้ความส�าคัญต่อ
แผนแม่บทฯ 2568 ย่อมอยู่ในสถานะท่ีได้เปรยีบ มโีอกาส
ในการสร้างผลประโยชน์จากกลยุทธ์การเช่ือมต่ออาเซียน
ให้แก่องค์กร

Specifically for the construction industry, for 
example, the following initiatives would require their 
close attention and evaluation:

• Rolling priority list of potential ASEAN projects: 
e.g. preparation of investment presentation and a 
project short-list for consultants to prepare briefing 
document.

• Platform to measure and improve infrastructure 
productivity.

• Platform for sharing best practices on 
sustainable urbanization strategies: develop an 
ASEAN city assessment of urbanization performance.

• ASEAN logistics database.
• ASEAN supply chain efficiency framework.
• New vocational training programs.
It's to be seen how much the ASEAN Community 

would be seamlessly connected by the next decade. 
But the old saying “information is power” certainly 
remains solidly valid. Those businesses, paying 
attention to MPAC 2025, would have better chance 
to figure out how their enterprises could benefit from 
the latest ASEAN connectivity strategy.

.

อ้างอิง: เอกสาร Master Plan on ASEAN Connectivity 2025
Source: Master Plan on ASEAN Connectivity 2025
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2559 เป็นปีแห่งโอกาสและความท้าทายของทีมกรุป๊  
เราได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมุ่งสู่การ 
“เป็นหนึ่งในผู้น�าในธุรกิจท่ีปรึกษาแบบบูรณาการและ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งในระดับภูมิภาค” แม้ว่าเราได้มีการ 
เตรียมตัวเตรียมความพร้อมรอมาตลอดเวลา 

หลายปีท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายท้ัง
เรื่องระเบียบ กฎปฏิบัติ กฎหมาย ตลาดงานภาครัฐ
ท่ีมีการแข่งขันสูง การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงไป โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาท 
มากข้ึน เช่น การผลติไฟฟ้า รถไฟฟ้า ถนน และโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ อีกทั้งความไม่แน่นอนจากภายนอก คู่แข่ง
บริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามา จึงถือเป็นทั้งโอกาสและความ
ท้าทายของทีมกรุ๊ปในการน�าเอาประสบการณ์ของเรามา 
ใช้ขยายผลขยายฐานการให้บริการก้าวสู่ตลาดการค้า 
การลงทุนของอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ 

 การเปลี่ยนแปลงเป็นความท้าทายท่ีต้องมีท้ัง 
เคล็ดลับและโอกาสท่ีเหมาะสม ซ่ึงผมได้ถ่ายทอด
จากประสบการณ ์มาไว ้ ในหนังสือ 37 กล ยุทธ ์
การบริหาร “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP”  
เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของเราในเรื่อง
ของโครงสร้าง วิธีการท�างาน การตลาด และการมี
เทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ๆ น�าเข้ามาใช้ในการด�าเนนิงาน
ให้บรกิาร รวมถงึการจบัมอืกบัพนัธมิตรท่ีมค่ีานยิมองค์กร
คล้ายคลึงกันเพื่อบูรณาการความร่วมมือเสริมเติมความ
แข็งแกร่งในการมุ่งหน้าสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ 

 ทีมกรุ ๊ป ให ้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคล 
มีการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพตลอดเวลา และจาก
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพมาเกือบ 40 ปี เรา
ได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพัฒนาทางด้านเทคนิคและ

The year 2016 has enriched TEAM GROUP 
with challenges and opportunities as we have been 
undergoing a big change to achieve our vision, “To 
be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting 
and related businesses”.

Owing to changes in the legal and regulatory 
requirements and intense competition in the public 
sector market, the private sector has been extending 
its vital roles in investments of numerous mega 
projects such as power plants, the rail mass transit 
system, roadwork, and infrastructure development. 
We thus need to forge ties with investors. The ingress 
of multinational companies has challenged us to 
apply our accrued experience into expansion into 
the ASEAN markets.

Changing is a challenge and requires appropriate 
opportunity and guidance, as referred to in my 
publication of "TEAM GROUP’s Secret Revealed" 
– 37 management tips. To overcome this challenge, 
TEAM GROUP has implemented a restructuring 
scheme, which entails changes in its corporate 
structure as well as operations and marketing 
approaches. We have adopted new technologies 
and innovations, and cooperated with partners who 
embrace similar values to strengthen our position and 
cope with new challenges.

We place great importance on human resources 
and have established the Institute of Management and 
Technology (IMT) under TEAM Consulting Engineering 

ปลุกพลังเปลี่ยน: รอจังหวะและโอกาสที่จะมาถึง
CHANGE for New Opportunities
Dr. Prasert Patramai
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วิชาชีพทางวิศวกรรมและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง (IMT) เป็น
หน่วยงานในสังกัดบริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด ขึ้นเพื่อให้บริการจัดฝึกอบรม
หลกัสตูรเชิงเทคนคิและพฒันาวชิาชีพ เตมิเตม็ในลกัษณะ
ของ Practical Institute และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายและบูรณาการ 

เราได้เสริมศักยภาพด้วยการร่วมมือกบัพนัธมิตร การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เพ่ือแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญ ร่วมกนัพฒันางาน
วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึง
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ในการปฏิบัติ
งานจริงระหว่างการศึกษาโดยการฝึกงานผ่านโครงการ 
สหกจิศึกษา อกีท้ังยงัมคีวามร่วมมอืในการส่งผูเ้ชีย่วชาญ
ไปให้ความรู้ยังสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเหล่านี ้
อีกด้วย นับเป็นการท�างานแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จและ
เชื่อมโยง 

มีการน�าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาขยายการบริการ 
เช่น ระบบเทคโนโลยี BIM (Building Information 
Modeling) หรือ CIM (Construction Information 
Modeling) มาใช้ในงานวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ 
ควบคมุงาน ผลติชิน้ส่วนการปลกูสร้าง และบรหิารจัดการ
โครงการ ในส่วนของงานอาคาร โรงงานบ้านเรือน และ
โครงสร้างพืน้ฐาน ถนน สะพาน ระบบราง เข่ือน มีการน�า
โดรน (Drone) หรอื Unmanned Aerial Vehicle (UAV) มา
ใช้ในการส�ารวจ จดัท�าแผนท่ี และศกึษาข้อมูลภมิูประเทศ
เพื่อการวางแผน ออกแบบ แก้ปัญหาและพัฒนาเมือง

การเปลีย่นแปลงในปี 2559 เป็นการเปิดใจเสมอืนอยู่
ในบ้านหลงัเดยีวกนัท่ีโปร่งใส สามารถมองเห็นได้ทุกห้อง
และมีการเชื่อมต่อกัน เปิดประตูถึงกัน ท�าอะไรตัดสินใจ 
อะไรให้นึกถึงกฎระเบียบ กติกากันก่อนเสมอ หากท�าไม่
ถกูระเบียบต้องเตอืนให้ค�าแนะน�า และรูว้ธิ ีPDCA (Plan-
Do-Check-Action) ในการวางแผนงาน มอบหมายงาน 
และติดตามงาน ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันจัดบ้านให้ 
น่าอยู่ มุ่งม่ัน ทุ่มเท รกัษาคณุภาพของการท�างานวิชาชีพ
ท่ีมีคุณภาพด้วยความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นั่นคือ  
บริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพแบบ 
มืออาชีพ (Quality) และการท�างานเป็นทีม (Teamwork)  
ในธรุกจิและผนกึก�าลงัความเข้มแข็งกบัเครอืข่ายพันธมิตร 
เพื่อต่อยอดความท้าทาย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง 

“เพรำะ...ควำมส�ำเร็จของเรำก็คือควำมส�ำเร็จของ
องค์กร...” ผมเชือ่ม่ันว่าพวกเราพร้อมจะน�าพาองค์กรไป
สูเ่ป้าหมายได้ส�าเรจ็อีกปีหนึง่ และขอให้เราเช่ือม่ันศรทัธา
ร่วมแรงร่วมใจกับเป้าหมายที่เราก�าลังจะก้าวไปร่วมกัน

and Management Co., Ltd. to offer technical training 
and practical occupational development programs 
for the enhancement of service efficiency as well 
as business expansion and diversification capacity.

We have also entered into cooperation 
agreements with several leading agencies i.e. the 
Electricity Generating Authority of Thailand, the Asian 
Institute of Technology, King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang, and Navamindradhiraj 
University. The integrated cooperation includes 
knowledge exchange and development of research, 
technology, and innovation. In addition, the students 
of these institutes will have an opportunity to be 
trained through practical learning in several projects 
we are offering services to. Our experts also give 
lectures at their universities.

We have applied state-of-the-art technology 
in our services. Building Information Modeling 
(BIM) or Construction Information Modeling (CIM) 
are instrumental in the planning, design, analysis, 
construction supervision, production of building 
components, and management of a construction 
project, while the unmanned aerial vehicle (UAV) 
or drone survey plays a vital role in cartographic 
procedure and geographical study for urban 
development.

All the changes we have implemented in 2016 
allow for transparent operation and connectivity. 
When making a decision, rules and regulations are 
first taken into account and improper performance 
must be notified and corrected. The PDCA (Plan-Do-
Check-Act) model is routinely used in the planning 
process and job assignment and monitoring. Above 
all, we should be prudent in all actions. All staff 
members should be solidly committed to our core 
value of SQT (Service, Quality and Teamwork) to 
ensure optimal satisfaction of the clients, and also 
strengthen our partner network for the secure future 
of our organization.

Because "your success is also corporate 
success", I believe that strong teamwork will drive 
our business forward to many more thriving years.
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อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในงานบริการของทีมกรุป๊ได้ทุกข้ันตอน ข้อมูล
จากการส�ารวจท้ังหมดจะถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบ 
ดจิทัิลไฟล์ เป็นสภาพพืน้ท่ีจรงิในลกัษณะ 3 มติ ิ หรอืท่ี
เรยีกว่า Point Cloud จึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
ซอฟต์แวร์สมยัใหม่ท่ีทีมกรุป๊มีอยู่เช่น BIM/CIM เพ่ือให้
บริการออกแบบให้แก่ลูกค้าได้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกส่วนงาน จากข้ันตอนแรกจน
กระท่ังสิน้สดุกระบวนการ ตัง้แต่การใช้โดรนเกบ็ภาพ การ
ออกแบบเบ้ืองต้น การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ไปจนถงึการออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รวมถงึ
เม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็ ข้อมลูท่ีมีการเกบ็มาตัง้แต่ 
ต้นยังสามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 
หลงัการก่อสร้างได้อีกด้วย

The unmanned aerial vehicle (UAV) or drone 
can be used in all steps of TEAM GROUP’s services. 
In a digitized format of a three-dimensional coordinate 
system or the so-called Point Cloud, data collected 
will be used for providing design services as well 
as adopted with other software programs already in 
use such as BIM and CIM. Drone is also useful in all 
process of the projects, from taking photos, preliminary 
design, feasibility study, to detailed design and project 
management.

Drone กับการให้บริการทางวิศวกรรมของทีมกรุ๊ป 
Drone and the Work of TEAM GROUP
Sompat Suwapit

การออกแบบรายละเอียด
Detailed Design

โปรแกรม  Autodesk Civil 3D, Revit 
ออกแบบรายละเอียด ประมาณการ 

Detailed Design and Cost Estimate

โปรแกรม Autodesk 3D Max, Lumion 3D
จัดทำว�ดีโอเพ�่อการนำเสนอผลงาน 
3D Animation and Visualization

เก็บรวบรวมข�อมูล
ในรูปแบบ 3 มิติ
Point Cloud

จัดเตร�ยมข�อมูล
เพ�อ่ออกแบบเบ้ืองต�น
Conceptual Design

Autodesk Recap 
Program

Autodesk Infrawork 
Program

การบร�หารจัดการอาคารหร�อสิ�งปลูกสร�าง
Facility Management
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เยือนนครศรีฯ เที่ยวงานบุญสารทเดือนสิบ
The 10th Month Festival at Nakhon Si Thammarat

 “งานบุญสารทเดือนสิบ” เป็นประเพณีท่ีมีความ
ส�าคญัต่อวถิชีีวติของชาวใต้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจาก
จะเป็นการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไป
แล้ว ยังเป็นโอกาสท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะได้มา
อยู่รวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ประเพณงีานบุญสารทเดอืนสบิ เกดิจากคตคิวามเช่ือ
ว่าวญิญาณของบรรพบุรษุท่ียังชดใช้กรรมไม่หมด จะกลบั
มาเยี่ยมลูกหลานในวันแรม 1 ค�่า เดือน 10 หรือระหว่าง
ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อมา
รับส่วนกุศลที่ญาติพี่น้องท�าบุญให้ 

หัวใจของงานบุญสารทเดือนสิบนั้นคือ การจัด  
“หฺมรฺบั” (หมรบั) หรอืการเตรยีมอาหารคาวหวานไปถวาย
พระภิกษุ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาต ิ
พี่น้อง โดยบางจังหวัดจะเริ่มในวันแรม 1 ค�่า เดือน 10  
หรอืวนัหฺมรฺบัเลก็ ถอืเป็นวนัแรกท่ีวญิญาณของบรรพบุรษุ
ได้กลับมา บางท้องถิ่นเรียกวันนี้ว่า “วันรับตายาย” 

จงัหวดันครศรธีรรมราชจะเริม่งานบุญสารทเดอืนสบิ  
ในวันแรม 13 ค�่า เดือน 10 หรือเรียกกันว่า “วันจ่าย”  
ประชาชนจะออกไปจ่ายตลาดหาซ้ืออาหารและของใช้
เพื่อเตรียมท�าบุญ โดยมีขนมส�าคัญ 5 อย่าง ประกอบ
ไปด้วย ขนมลา ขนมกงหรือขนมไข่ปลา ขนมพอง  
ขนมบ้า และขนมดีซ�า

ในวันแรม 14 ค�่า จะเป็นวันยกหฺมฺรับไปถวายวัด มี
การตกแต่งขบวนแห่กันอย่างสวยงาม ส่วนวันท�าบุญ 
วันสุดท้าย คือ วันแรม 15 ค�่า หรือวันหฺมฺรับใหญ่ เมื่อ
ถวายเพลพระและบังสุกุลเสร็จแล้ว ประชาชนจะน�าขนม
เดือนสิบไปวางไว้ตามต้นไม้ หรือก�าแพงวัด เรียกว่า  
“การตั้งเปรต” บางวัดจัดที่ไว้เฉพาะ เรียกว่า “หลาเปรต” 
หรือศาลาเปรต หลังจากตั้งเปรตเสร็จจะน�าสายสิญจน์ 
ที่ได้บังสุกุลแล้ว มาผูกเพื่อแผ่ส่วนกุศล 

เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ก็จะเก็บสายสิญจน์ ช่วงนี้เรียกว่า 
“ชิงเปรต” โดยผูเ้ข้าร่วมงานจะเข้าไปแย่งขนม หรอืท่ีเรยีก
ว่าของ “เดนชาน” เพราะเชือ่กนัว่า การได้กนิเดนชานจาก
วิญญาณบรรพบุรุษเป็นกุศลส�าหรับลูกหลาน

ความสนุกสนานท่ีแฝงไปด ้วยคติธรรมเช ่นนี ้
ถือเป็นเสน่ห์ของงานบุญสารทเดือนสิบท่ีน่าเดินทาง 
ไปเยือน

The “Merit-Making Festival of the 10th Month” is 
a major tradition deeply associated with the way of 
life of southern Thais. It involves family gathering and 
making merit in dedication to their late ancestors. 

According to traditional belief, the souls of the 
deceased return each year to receive the good merit 
their descendants make on their behalf on the first 
waning-moon day in the tenth month of the traditional 
calendar (sometime between late September and 
early October). 

A major activity is preparation of food and 
desserts for giving to monks in dedication to their 
late ancestors or family members. In some southern 
provinces, people believe their late grandparents 
would return on the first waning-moon day in the 
tenth month.

In Nakhon Si Thammarat, local people begin 
the festival on the 13th waning-moon day, on which 
they shop for food and trappings for the festival. 
Traditionally, five types of dessert are prepared: 
“Khanom La”, “Khanom Kong” or “Khanom Khai 
Pla”, “Khanom Phong”, “Khanom Ba”, and “Khanom 
Di Sam”.

On the 14th waning-moon day, a parade is held 
for bringing food and desserts to local temples. On 
the 15th day, lunch and funeral robes are presented to 
monks before some desserts are placed around trees 
and walls inside the monastic compounds for hungry 
ghosts. In some temples, a pavilion is particularly 
erected for these offerings. 

After the monks finish their religious ritual, 
people would rush in to snatch available desserts. 
It is believed that eating the leftovers from their late 
ancestors promises a good fortune.

Exuding fun and virtues, the Merit-Making Festival 
of the 10th Month is definitely worth experiencing.
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นำ้าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain

โครงการน้ำาดื่มสะอาด
คณุธนศกัดิ ์วัฒนฐานะ ผูว่้าการการประปานครหลวง 

(กปน.) และคณุชวลติ จนัทรรตัน์ กรรมการมลูนธิกิลุม่ทีม 
รวมใจ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคุณธงชัย  
มันตภาณีวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทีมกรุ๊ป 
ร่วมเป็นตวัแทนส่งมอบระบบการผลติน�า้ดืม่สะอาดให้แก่
โรงเรยีนบ้านใหม่ศรสีขุ จงัหวดันครราชสมีา โดยคณุแฉล้ม  
วรรณารักษ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน เป็นผู ้รับมอบ  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

Mr. Thanasak Watanathana, MWA’s Governor, 
Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President, and 
Mr. Thongchai Montapaneewat, First Executive Vice 
President, handed over the drinking water system 
to Ban Mai Sri Suk School, Nakhon Ratchasima 
Province represented by Ms. Chalaem Wannarak, 
the School Director on 5 August 2016.

มอบสิ่งของให้แก่สภากาชาด
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจน�าเสื้อผ้าและสิ่งของเคร่ืองใช้ 

ท่ีได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานในเครือทีมกรุ๊ป 
ส่งมอบให้แก่ส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย โดย
คุณมัลลิกา จันทร์ภู่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม และ 
คุณรุ่งศักดิ์ นิลโชติ ส�านักจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ  
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

TEAM GROUP Foundation handed over clothes 
and miscellaneous items donated by TEAM GROUP’s 
executives and staff to the Thai Red Cross Society 
represented by Ms. Mullika Chanphu and Mr. Rungsak 
Nilchote on 28 July 2016.

มอบทุนโรงเรียนวัดพรุศรี
ดร.ประเสรฐิ ภทัรมยั ประธานกรรมการทีมกรุป๊ และ

ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย คุณสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วย
ผูว่้าการบ�ารงุรกัษาระบบส่ง น�าคณะผูบ้รหิารและพนกังาน 
ไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเรียนดี นักเรียนท่ี
ขาดแคลน และมอบทุนอาหารกลางวนั ท่ีโรงเรยีนวดัพรศุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP’s Chairman 
and TEAM GROUP Foundation President, and Mr. 
Suthep Chimklai, EGAT’s Assistant Governor - 
Transmission System Maintenance and their 
executives and staff presented scholarships and 
lunch support to students in Wat Pru Sri School, 
Surat Thani Province on 28 June 2016. 
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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.

แบ่งปันน้ำาใจให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

อาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป น�าเงิน
บรจิาคและสิง่ของมอบให้แก่โรงเรยีนบ้านเดก็รามอนิทรา 
(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน) มูลนิธิธรรมิกชนฯ โดย
คณุดวงหฤษฎ์ ภแูพง ผูอ้�านวยการโรงเรยีน คณุจันทร์เพญ็  
เนื้อนวล หัวหน้าส�านักงาน มูลนิธิธรรมิกชนฯ ให้การ
ต้อนรับและรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

Dr. Sirinimit Boonyuen, Senior Executive Vice 
President, and TEAM GROUP’s executives and staff 
donated money and things to Christian Foundation for 
the Blind in Thailand represented by Ms. Duangharit 
Phuphaeng, Director, and Ms. Chanpen Nuanuan, 
Head of the Foundation Office on 12 July 2016.

มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร
คณุชวลติ จนัทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบ

ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนท่ีได้รับ 
รางวัลชนะเลศิการประกวดวาดภาพระดบัประถมศกึษาปีท่ี  
4-6 ของโรงเรียนท่ีทีมกรุ ๊ปให้การอุปถัมภ์ ในหัวข้อ 
“น�้าคือชีวิต คิดก่อนใช้ ร่วมใจประหยัด รับมือภัยแล้ง”  
เ ม่ือวัน ท่ี 12 กรกฎาคม 2559 โดย กลุ ่ม ท่ี 1  
จังหวัดนครนายก ล�าดับท่ี 1 ได้แก่ ด.ญ.ณัฐวลัญช์  
สุขผล โรงเรียนวัดหุบเมย ล�าดับท่ี 2 ด.ญ.อัจฉรา  
แพ ม่ิ ง  โ รง เ รี ยนวั ดวั งยาย ฉิม และล� าดั บที่  3  
ด.ญ.รุ่งฤดี ทระเสน โรงเรียนวัดท่าด่าน และกลุ่มท่ี 2  
จังหวัดนครสวรรค์ ล�าดับท่ี 1 ได้แก่ ด.ญ.หยกนภา  
วรสินา ล�าดับที่ 2 ด.ญ.กุลนัฐ ช�านาญนา และล�าดับที่ 3  
ด.ญ.นิรนรรณ์ ประทุมนันท์ จากโรงเรียนวัดเขามโน 

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President, 
presented scholarships and certificates to the winners 
from the painting contest in the topic of "Water is 
Life" for Primary 4-6 students in schools under the 
patronage of TEAM GROUP on 12 July 2016. The 
winners included Group 1 - Nakhon Nayok Province, 
namely Nuttawalan Sukphol from Wat Hup Moei 
School, Achara Paeming from Wat Wang Yai Chim 
School, and Rungrudee Tarasen from Wat Tha Dan 
School; and Group 2 - Nakhon Sawan Province, 
namely Yoknapa Worasina, Kulnat Chamnanna, and 
Niranan Prathumnan from Wat Khao Mano School.

ปลูกป่าชายเลน
คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

ดร.สรินิมิิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร น�าคณะ
ผู้บริหารพนักงานในเครือทีมกรุ๊ป ร่วมปลูกป่าชายเลน 
จ�านวน 1,424 ต้น ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่ 5 (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559  

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President 
and Dr. Sirinimit Boonyuen, Senior Executive Vice 
President led their executives and staff to plant 
1,424 mangrove trees at the Mangrove Development 
Station 5 (Chon Buri) on 9 July 2016.

1 2

กลุ่มที่ 1 ล�าดับที่ 1 / Group 1 กลุ่มที่ 2 ล�าดับที่ 1 / Group 2
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หาที่ ให้จิตอยู่ 
Art of Mind Focus 
Dr.Anat Arbhabhirama

จิตของมนุษย์เราเป็นท่ีรับรู ้อารมณ์ มีลักษณะ
ธรรมชาติคือ ไหลไปตามกิเลส ตามความต้องการ ถ้า
ปล่อยให้ว่างกจ็ะไหลไปเรือ่ย วธิหีาท่ีให้จติอยู่ของแต่ละคน 
จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละคนเช่นกัน เพราะ 
ฉะนั้นการหาท่ีให้จิตอยู่จึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งท่ี
ฝึกได้ วางแผนได้ และก�าหนดได้

ในอดีตผมหาท่ีให้จิตอยู่โดยการตั้งหน้าตั้งตาเรียน
หนังสือและท�างาน อาจมีบางครั้งก็เข้าหาอบายมุขบ้าง 
แต่พอชีวติเดินผ่านมาถงึจดุหนึง่ เรากเ็ห็นว่า การหาท่ีให้ 
จิตอยู่เป็นสิ่งส�าคัญ จึงนั่งคิดทบทวน ก็เห็นว่าท่ีผ่านมา
เราหาท่ีให้จติอยู่แบบท�าร้ายตนเอง ท�าให้คนอ่ืนเดอืดร้อน 
บางครั้งก็เสียเงินมากมาย จึงพยายามหาท่ีให้จิตอยู่โดย
ไม่ท�าร้ายตนเอง เช่น ออกก�าลังกายที่พอเหมาะพอควร  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเราและจติของเรา หรอืการปฏบัิตธิรรม
ขั้นต้น เช่น สวดมนต์ก่อนนอน 

ทุกวันนี้ตื่นมาผมจะท�าสมาธิเพื่อหาท่ีให้จิตอยู่สัก 
15-20 นาที ไม่ได้ก�าหนดเวลาแน่นอน ก่อนท่ีจะไปท�า
อะไรต่อไป ผมจะออกก�าลงักาย สมัยก่อนผมใช้วธิเีดนิเรว็  
ประมาณ 6 กม. ต่อช่ัวโมง แต่ปัจจุบันผมเดินช้าลง 
เพื่อหาท่ีให้จิตอยู่ คล้ายกับการเดินจงกรม เพื่อรู้ทันจิต 
ไปเรื่อยๆ ผมจะท�าอย่างนี้วันหนึ่งไม่น้อยกว่าชั่วโมง 

ตอนเย็นเด๋ียวนีถ้้ามีเวลาและไม่เพลยีนกั ผมกจ็ะเดนิ 
อีกทีให้เลอืดลมไหลเวยีนก่อนจะค�า่ แล้วมานัง่ดขู่าว จากนัน้ 
จึงหาที่ให้จิตอยู่ด้วยการสวดมนต์

ผมอยากจะฝากท่านผู้อ่านให้ทบทวนชีวิตเก่าๆ ท่ี
ผ่านมาว่าท่านได้หาที่อยู่ของจิตอย่างไรบ้าง และการหา
ท่ีให้จิตอยู่ของท่านส่งผลกระทบต่อชีวิตของท่านเช่นไร
บ้าง เมื่อทบทวนแล้ว ท่านอาจจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ปรับการหาที่ให้จิตอยู่ของท่านใหม่ ผมเชื่อว่า จิตคนเรา
ฝึกได้ ถ้าเราฝึกบ่อยๆ กจ็ะท�าได้เอง ผมหวงัว่า บทความ
สั้นๆ นี้จะเป็นเครื่องเตือนใจ เป็นประโยชน์ และเป็นแรง
บันดาลใจต่อท่านผู้อ่านทุกคนครับ

Human minds, simply put, are for perceiving 
various emotions. Enticed by desires, they naturally 
flow to a lower place most of the time. Whenever 
there is nothing for humans to focus on, their minds 
wander to negative realms.

Where our mind is affects our quality of life. So, 
mind focus is an art to master. We can plan and 
decide what to focus our mind on.

In the past, I focused my mind on my studies, 
my jobs, and hanging out with my friends. But at one 
point, I realized that I needed to review my approach. 
My old ways had hurt myself as well as others. So 
much money had been wasted for no good reason. I 
tried hard to change. I wanted to nurture my mind in 
a better way. I have come to find good activities for 
not just my mind but also my body.

I have opted for the very basics of Dhamma. In 
that, I have bedtime prayers every day. After I focus 
my mind on prayers, I sleep better. After I wake up 
in the morning, I spend about 15 to 20 minutes in 
meditation, followed by a walking exercise. In the 
past, I could walk at about six kilometers an hour. 
But today, I walk more slowly. Slow walking is like 
walk meditation; it allows me to see more of my 
mind. In the evening, if I still have energy left, I will 
still go for a walk again before watching TV because 
it improves my blood circulation and maintains the 
balance in my body. 

I would like to encourage my readers to review 
where your mind is and how it affects your life. Then, 
you will probably feel inspired to find a better place 
for your mind. I can assure you that you can change 
if you try to. Practice helps. I hope my short article 
will be a reminder for you to make some changes to 
acquire a better quality of life.
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Strengthen the Team for a Strong Organization
การอบรมหลักสูตร “การใช้งานเชิงปฏิบัติของสัญญาการ

บริหารงานโครงการ การบริหารและการด�าเนินการของสัญญา
โครงการวิศวกรรม (FIDIC: Red and Yellow Books)” โดย 
คุณเจตณรงค์ เชาว์ชูเดช และคุณเพ็ญศิริ ดวงศรีแก้ว ร่วมเป็น
วิทยากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  

A training “FIDIC: Red and Yellow Books” given by Mr. 
Jadenarong Chaochudetch and Ms. Pensiri Duangsrikaew 
on 17 August 2016.

คุณชวลิต จันทรรัตน์ และวิทยากรจาก APM Group เป็น
ผู้น�าพนักงานทีมกรุ๊ปเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวต่อไปท่ียิ่งใหญ่” 
เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลง  
การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ของแต่ละทีมงาน เมื่อวันท่ี 15 
สิงหาคม 2559 

On 15 August 2016, Mr. Chawalit Chantararat and 
speakers from APM Group presented an activity “Next Step 
to Prosperity” so that the employees could understand their 
roles and responsibilities in the changes in relation to each 
working group.

การอบรมหลกัสตูร “Self-Management: การบริหารตนเอง
ในการปฏิบัติงานโครงการ” ประจ�าปี 2559 โดย คุณวัฒนะ  
ลิ้มแดงสงวน คุณมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ คุณดลยวิชญ ์ 
หน่องพงษ์  และคณุภทัราพร วรกาญจนานนท์ ร่วมเป็นวทิยากร 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

A training “Self-Management: How to manage yourself 
in a project work” for 2016 given by Mr. Watana Limdaengsa-
nguan, Ms. Mayuree Khuayjarernpanishk, Mr. Dolyawich 
Nongpong, and Ms. Phattraphon Worakanjananon on 10 
August 2016.

การเสวนาหัวข้อ “การออกแบบและการประมาณราคาใน
โครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและโครงสร้างชั่วคราว” ครั้งที่ 
3/2559 โครงการควบคุมงานก่อสร้างท่อส่งน�้าประปาเกาะสมุย 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ทราบถึงขอบเขตของการออกแบบ ค่า
งานและบญัชแีสดงปรมิาณวสัดแุละปริมาณแรงงาน (BOQ) โดย 
คุณวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
2559     

A panel discussion “Special and Temporary Structure 
Project Design and Estimation” 3/2016 for Samui Water 
Supply Pipeline Construction Project given by Mr. Watana 
Limdaengsa-nguan on 28 July 2016.

การอบรมหลักสูตร “Project Scheduling” ในการใช้
โปรแกรม Microsoft Project เพื่อช่วยในการบริหารงาน และ
สามารถน�าเทคนคิต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโครงการ
ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดย คุณนิธิวุฒิ จิตตะกวี เป็นวิทยากร 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

A training “Project Scheduling” using Microsoft Project 
Program given by Mr. Nitiwoot Jittakawee on 22 July 2016.

การอบรมหลักสูตร Strategic Thinking: ก้าวสู่การเป็น
นักคิดเชิงกลยุทธ์ ประจ�าปี 2559 โดยมี ดร.รัฐ ธนาดิเรก เป็น
วิทยากร ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 

A training “Strategic Thinking: A Path to a Critical 
Strategist” for 2016 given by Dr. Rath Dhnadirek during 
7-8 July 2016.

การอบรมหลักสูตร “Boost up your INSPIRATION for 
SUCCESS” ประจ�าปี 2559 (สายปฏิบัติการ) เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจและบรรยากาศที่ดีในการท�างาน โดย ผศ. ดร.ชลวิทย์  
เจียรจิตต์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

A training "Boost up your INSPIRATION for SUCCESS 
2016” for operation staff given by Asst. Prof. Cholvit  Jearajit 
on 4 July 2016.

พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
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TEAM GROUP in the News

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก ทอท.  
คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด และ
คุณอานนท์ กุลฤดีฤทธา กรรมการบริหาร บริษัท เอทีที  
คอนซัลแตนท์ จ�ากัด เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษา
งานบริหารเเละควบคุมการก่อสร้างโครงการการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President, and 
Mr. Arnon Kulruedeerittha, Executive Director, ATT 
Consultants Co., Ltd. participated in the contract signing 
ceremony for the project management and construction 
supervision consulting services of Suvarnabhumi Airport 
Development Project on 25 August 2016.

บรรยายที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รับ

เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความต้องการของประเทศไทยใน
การใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศญีปุ่่น” ในงานสมัมนา
เรือ่ง Japanese Construction Technology จดัโดย Advanced 
Construction Technology Centre (ACTEC) ประเทศญี่ปุ่น 
ณ สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น ประจ�าประเทศไทย เม่ือวันท่ี 
14 กันยายน 2559 

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President, 
gave a keynote speech “Thailand’s Needs on Japan’s 
Construction Technology” in a seminar on Japanese 
Construction Technology organized by Advanced 
Construction Technology Centre (ACTEC) at the Embassy 
of Japan in Thailand on 14 September 2016.

ลงนาม MOU ร่วมกับ EGATi
ทีมกรุ๊ป โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ  

ลงนามบันทึกความร่วมมอืทางวชิาการงานด้านพลงังานไฟฟ้า 
ร่วมกับ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดย คุณวัชรา 
เหมรชัตานนัต์  กรรมการผูจ้ดัการ เมือ่วนัท่ี 23 กนัยายน 2559

TEAM GROUP, represented by Dr. Prasert Patramai, 
Chairman of the Board and EGATi, represented by  
Mr. Watchara Hemruchatanun, President, signed an 
MOU on Academic Cooperation on Electrical Power on 
23 September 2016.

ทีมกรุ๊ปร่วมสัมมนากับ กฟผ. และการไฟฟ้าลาว
ทีมกรุ๊ป โดย คุณพีรวัธน์ เปรมช่ืน กรรมการบริหาร

อาวุโส ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย 
คุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 
สายงานระบบส่ง จดัสมัมนา “Enhancement of Power System 
Control, Protection, Operation & Maintenance” โดยมี  
คุณสมพล ช�านาญวนิชกุล คุณพิชิต พงษ์ประเสริฐ จาก กฝผ. 
และ ดร.วีระพล ทองอุไทย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน คุณสมพัสตร์ 
สุวพิศ ดร.สหพล ทิมพงษ์ ดร.สุพัฒนา วิชากูล จากทีมกรุ๊ป 
ร่วมเป็นวทิยากร ณ Electricité Du Laos นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สปป.ลาว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

TEAM GROUP, by Mr. Peerawat Premchun, 
Senior Executive Director, and The Electricity 
Generat ing Author i ty of Thai land (EGAT) by  
Mr. Sanit Dansamasathid, Assistant Director of 
Transmission System Business Management Division 
held a seminar “Enhancement of Power System Control, 
Protection, Operation & Maintenance” at the Electricité Du 
Laos, Vientiane, Lao PDR on 15 September 2016. Keynote 
speakers included Mr. Sompol Chamnanvanichkul and 
Mr. Pichit Phongprasert from the EGAT, and Dr. Werapol 
Thonguthai, Dr. Sirinimit Boonyuen, Mr. Sompat Suwapit, 
Dr. Sahaphol Timpong and Dr. Supattana Wichakul from 
TEAM GROUP.

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวง TEAM GROUP
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มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิศวกรใหม่
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ มอบ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหาร
งานก่อสร้างส�าหรับวิศวกรใหม่” รุ ่นท่ี 1/2559 จัดโดย  
สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (IMT) จากนั้น  
ดร.สิรินิมิตร บุญยืน คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย ดร.อภิชาต ิ 
สระมูล และคุณธงชัย มันตภาณีวัฒน์ ร่วมมอบบัตรพนักงาน 
ให้แก่วิศวกรใหม่จ�านวน 27 คน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 

Dr. Prasert Patramai, Chairman of the Board, 
presented certificates for “Construction Supervision and 
Management for New Engineers” Class 1/2016 organized 
by IMT to TEAM GROUP’s new engineers while Dr. 
Sirinimit Boonyuen, Mr. Issarin Patramai, Dr. Apichat 
Sramoon, and Mr. Thongchai Montapaneewat handed 
them the employee’s ID Cards on 3 August 2016.

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำา
คุณชวลิต จันทรรัตน ์ ประธานเจ ้าหน ้า ท่ีบริหาร  

และทีมวิทยากร ได้แก่ ดร.อภิชาติ สระมูล คุณสันติ  
ฉัตรณรงค์ชัย คุณสุภาพรรณ สง่าศรี คุณนิธิวุฒิ จิตตะกวี  
และดร.สุพัฒนา วิชากูล ต้อนรับคณะวิศวกรระดับผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติการจาก Amhara Design and Supervision  
Works Enterprise หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการออกแบบ 
การก่อสร้างเขื่อนและการบริหารจัดการน�้าเพ่ือการเกษตร
จากประเทศเอธิโอเปีย ท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการน�้า และการก่อสร้างเขื่อนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2559

On 22 July 2016, TEAM GROUP by Mr. Chawalit 
Chantararat, TEAM’s President, and a team of staff 
including Dr. Apichat Sramoon, Mr. Santi Chatnarongchai, 
Ms. Supapan Sa-ngasri, Mr. Nitiwoot Jittakawee, and 
Dr. Supattana Wichakul gave a warm welcome and 
special lectures to a group of executive engineers and 
engineers from Amhara Design and Supervision Works 
Enterprise, Ethiopia’s dam and agricultural water resource 
management agency who were on a study visit session 
in Thailand.

Happy Anniversary 38 ปี ACTS วันนี้เพื่ออนาคต
ครบรอบ 38 ปี ทีมกรุ๊ป ภาคเช้าจัดกิจกรรมพิธีท�าบุญ

เลี้ยงพระ โดย คุณพีรวัธน์ เปรมช่ืน กรรมการบริหาร
อาวุโส เป็นประธาน ตามด้วยกิจกรรมมอบรางวัลประกวด 
ภาพวาดเยาวชนระดับประถมศึกษา หัวข้อ “น�้าคือชีวิต  
คิดก่อนใช้ ร่วมใจประหยัด รับมือภัยแล้ง” และในภาคบ่าย  
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เป ็นประธานในกิจกรรมพิเศษ 
“Happy Anniversary 38 ปี ACTS วันนี้เพื่ออนาคต”  
ป ิดท ้ ายด ้ วยการร ่ วมร ้ อ ง เพลงชาว ทีมฯ เ ม่ือวั น ท่ี  
12 กรกฎาคม 2559 

In the occasion of TEAM GROUP’s 38th Anniversary 
on 12 July 2016, a Buddhist ceremony was held in the 
morning presided by Mr. Peerawat Premchun, Senior 
Executive Director. Later, an award presentation for the 
youth drawing contest in the theme “Water is Life” was 
arranged. In the afternoon, Dr. Prasert Patramai chaired 
a celebration “Happy 38th Anniversary, Let’s ACTS for 
our future”.
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Moving Forward
with Strong Synergy
Vision: To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting and
related businesses.

The Four Engines of TEAM GROUP:

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

INTERNATIONAL MARKET
We intend to enhance quality and efficiency of our services to clients in Lao PDR, 
Cambodia, Myanmar, and Vietnam, as well as in other ASEAN countries.

PRIVATE SECTOR
We have been entrusted by private enterprises of various scales in integrated consulting

services including transportation and logistics, water engineering, environmental management,
environmental engineering, 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
We are prompt to deliver one-stop services in the related businesses including 

communications, public participation, e-Auction, management, and 
 human resource development.

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 

Embracing the values of SERVICE, QUALITY, and TEAMWORK, 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.

Regional Network
Firmly established as the largest integrated consulting group in Thailand, TEAM 
GROUP is now expanding into the regional markets, both in ASEAN and other Asian 
nations. TEAM GROUP's regional bases are found in Cambodia, Lao PDR, Myanmar, 
and Japan.




