คอลัมน์ “เปิ ดมุมมอง” โดย TEAM GROUP
บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบิ นสู่การเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน
ไกรฤทธิ ์ ฉายไธสง
ไพบูลย์ หาญวัฒนานุกุล
นโยบายและศักยภาพด้านการขนส่ งทางอากาศไทย การก้า วเข้า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
(AEC) ของประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทัง้ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว ส่งผลให้เกิด
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ อานาจซื้อทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของประชากรในภูมภิ าค ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าค ส่งผลให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียนมากยิ่ งขึน้ และเกิดการขยายตัวของ
ตลาดการท่องเทีย่ วในประเทศอาเซียน
แนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมรวมทัง้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กาหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านการ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงการเป็ นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศและธุ รกิจการบิน ที่
เกีย่ วเนื่อง
ประเทศไทยมีจุดแข็งที่จะช่วยส่งเสริมให้เป็ นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศและธุรกิจการบินที่
เกี่ย วเนื่ อ งได้ม ากมาย อาทิ ท าเลที่ตัง้ เป็ น ศูน ย์ก ลางกลุ่ ม อาเซีย น เป็ น จุ ด หมายปลายทาง การท่ อ งเที่ย ว มี
โครงสร้างพืน้ ฐานอยู่ในเกณฑ์ดี มีสายการบินให้บริการครอบคลุมทุกระดับ เป็ นต้น ดังนัน้ การพัฒนาสนามบินซึง่
เป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของระบบขนส่งทางอากาศให้มศี กั ยภาพรองรับนโยบายดังกล่าวนับว่าเป็ นเรื่องที่
สาคัญลาดับต้นๆ
โดยในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสนามบินน้อยใหญ่ทส่ี ามารถเปิ ดให้บริการเชิงพานิชย์ได้จานวน 38 แห่ง
กระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
ซึง่ อยู่ในความดูแลของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 6 แห่ง กรมท่า
อากาศยาน จานวน 28 แห่ง กองทัพเรือ จานวน 1 แห่ง และ บริษทั การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 3
แห่ง และกาลังอยู่ในแผนพัฒนาอีกหลายแห่ง
บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบิ น ในโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่หรือ
การพัฒ นาเพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของสนามบิน เดิม นั น้ ล้ว นมีเ ป้ า ผลสัม ฤทธิข์ องการพัฒ นาโครงการโดยทัว่ ไป
เหมือนกันใน 4 ด้าน ได้แก่ การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผน การควบคุมมูลค่าการลงทุนให้อยู่ใน
งบประมาณทีก่ าหนด การควบคุมขอบข่ายของงานพัฒนามีความครบถ้วน และการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้
ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานทางการเงินและเป็ นไปตามข้อกาหนดหรือกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การทีจ่ ะทาให้เป้ าสัมฤทธิทั์ ง้ 4 ด้านดังกล่าวให้บรรลุได้นนั ้ จะต้องมีการวางแผนงานทีด่ โี ดยผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นการบริหารโครงการ ในกิจ กรรมทางด้า นการเงิน หลัก การที่ถู ก ต้อ งทาง
วิศวกรรม วิชาการ ลูกค้าหลากหลายครอบคลุมทุกด้านของสนามบินในการพัฒนาและในระหว่างดาเนินงานต้อง
เฝ้ าติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆว่ามีงานส่วนใดไม่เป็ นไปตามแผน พร้อมนาปั ญหานัน้ ๆ มาทาการวิเคราะห์หา
สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขรวมทัง้ แนวทางป้ องกันในเรื่องดังกล่าวไม่ให้เกิดขึน้ ซ้าอีก
ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง (Project Management Consultants : PMC) คือคาตอบใน
เรื่องนี้ โดยการให้บริการประเภทนี้อยู่บนหลักการทีว่ ่า ผูป้ ระกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการสนามบินขาด
บุคลากรหรือไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการบริหารโครงการก่อสร้าง จึงว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ มีประสบการณ์และมี
ความเชีย่ วชาญด้านการบริหารและควบคุมโครงการมาเป็ นตัวแทนในการบริหารจัดการโครงการให้เป็ นไปตามเป้ า
สัมฤทธิของโครงการที
ก่ าหนดไว้ทงั ้ 4 ด้าน ดังกล่าว
์

ภารกิ จหลักของที่ ปรึกษาบริ หารโครงการกับการพัฒนาสนามบิ น รูป แบบการบริหารโครงการ
พัฒนาก่อสร้างสนามบินโดยทัวไปจะเหมื
่
อนกับโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆ โดยเป็ นการบริหารกิจกรรมใน
โครงการทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการวางแผนองค์ประกอบต่างๆของโครงการ ขัน้ ตอนการจัดหาผูร้ บั จ้างเข้า
มาร่วมปฏิบตั งิ านให้ครบทุกองค์ประกอบ ขัน้ ตอนการออกแบบรายละอียด ขัน้ ตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงขัน้ ตอน
การตรวจสอบ การฝึ กอบรมบุคลากร การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงานและการตรวจสอบงานในช่วง
รับประกันผลงานอย่างเป็ นระบบ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย 4 ด้านดังที่กล่าวไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดภาระกิจ
ขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัด ท าแผนงานหลัก (Project Master Schedule) แผนการด าเนิ น งานย่ อ ย (Operation Plan) และแผน
งบประมาณ (Budget Plan) ร่วมกับเจ้าของโครงการ ให้ครอบคลุมตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบโครงการโดยสมบูรณ์
2. ประสานงานกับผู้ทม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องในโครงการให้การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักวิชาการได้มาตรฐานสากล
เช่น มาตรฐาน ICAO ไม่ขดั แย้งกับข้อกาหนดหรือกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และให้มคี วามสอดคล้องราบรื่นใน
การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ซึ่งผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในโครงการประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ หน่ วย
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมการบินพลเรือน เทศบาล สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น และรวมถึงผูร้ บั จ้างทุกสัญญาและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินการทุกขัน้ ตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สญ
ั ญาจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ เช่น ที่ปรึกษาวางแผนแม่บทและ
ออกแบบ ที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ที่ ป รึ ก ษาจัด ท ารายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม (EIA) และ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เป็ นต้น
4. ติดตาม กากับ ดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างทุกสัญญาให้ปฏิบตั สิ าเร็จลุล่วงและเป็ นไปตาม
สัญญา รวมทัง้ ให้เป็ นไปตามแผน และงบประมาณทีก่ าหนด
5. ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้ ตรวจสอบ
งาน และเสนอความเห็นให้เจ้าของโครงการใช้ประกอบการตรวจรับมอบงานในขัน้ ตอนต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อให้งานสาเร็จตามแผนทีก่ าหนดไว้
6. ให้คาปรึกษาแก่เจ้าของโครงการในระหว่างดาเนินการโครงการโดยตลอด
7. จัด ให้ มีก ารประชุ ม ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งทัง้ หมดในแต่ ล ะขัน้ ตอนตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทัง้ มาตรการในการเฝ้ าระวังและป้ องกัน
ปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีก
8. จัดทาเอกสารรายงานการประชุม และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน สรุปผลความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ตลอดระยะเวลาโครงการ
9. ตรวจสอบและประเมินผลทางการเงินเพื่ออนุ มตั ิการเบิกจ่ายเงินงวดของผู้รบั จ้างแต่ละราย เพื่อให้ทราบ
สถานะปั จจุบนั ทางด้านการเงิน (Cash Flow) ของโครงการ
10. หาทางไกล่เกลีย่ ปั ญหาข้อโต้แย้งข้อพิพาททีอ่ าจพึงมี โดยให้ขอ้ เสนอแนะ และแนวทางการหาข้อยุตปิ ั ญหาที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ด้วยนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางอากาศที่ จะผลักดันประเทศไทยให้
เป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน รวมทัง้ มีจดุ แข็งหลายประการ เช่น ทาเลที่ตงั ้ เป็ น
จุดหมายการท่ องเที่ ยว มี โครงสร้างพื้นฐานดี การมี สนามบิ นที่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาปรับปรุงเป็ น
สนามบิ น พานิ ชย์ถึ ง 38 แห่ ง เป็ นต้ น ดัง นั น้ โครงการพัฒ นาปรับ ปรุง สนามบิ น เดิ ม หรือ การก่ อ สร้าง
สนามบิ นใหม่เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นเร่งด่วนอย่างยิ่ ง
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารโครงการก่ อ สร้ า ง (Project Management Consultants : PMC) จะมี
บทบาทสาคัญที่ จะมาเป็ นตัวแทนเจ้าของโครงการในการบริ หารงานกิ จกรรมการก่อสร้างในทุกขัน้ ตอน

ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการวางแผนองค์ประกอบต่างๆของโครงการ ไปจนถึงขัน้ ตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้างหรือ
ช่ วงรับประกันผลงาน เพื่อให้ การดาเนิ นโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทัง้ ด้านระยะเวลา
ก่อสร้างตามแผน ด้านมูลค่าการลงทุนอยู่ในงบประมาณที่กาหนด ด้านขอบเขตของงานที่ ครบถ้วนตาม
สัญญา และด้านคุณภาพของงานได้ตามมาตรฐานและข้อกาหนดหรือกฏหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ งจะนา
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและเป็ นอีกหนึ่ งกลไกช่วยส่งเสริมประเทศไทยก้าวไปเป็ นศูนย์กลาง
การขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนและธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องอย่างรวดเร็ว.
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