


สวัสดีครับ TEAM GROUP Newsletter 
ฉบับนี้ ออกในช่วงกลางฤดูร้อนที่ถือได้ว่า  
เป็นปี ท่ีภัยแล้งวิกฤตมากอีกปีหนึ่งของ
ประเทศไทย เนื้อหาในฉบับนี้ เราจึงเน้น
เรื่องน�้าและภัยแล้งเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ทมีกรุป๊เป็นองค์กรทีป่รกึษาเชีย่วชาญด้านน�า้  
ปัญหาความแห้งแล้งจึงเป็นปัญหาที่เรา
ตระหนักดี และพร้อมจะท�าหน้าที่เป็นสื่อให้
ความรู้ความเข้าใจแก่สังคม รวมท้ังมีการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการน�้าในปัจจุบัน และผู้ที่เคย
ผ่านการแก้ไขปัญหาลกัษณะเดยีวกนันี ้ในฐานะ  
ผู้บริหารประเทศในอดีต 

ภัยแล้งครั้งนี้เกิดจากการที่มีฝนตกน้อย
ติดต่อกันมาถึงสองปี บ้างก็วิตกว่าสาเหตุมา
จากภาวะอากาศในภมูภิาคมกีารเปลีย่นแปลง 
แต่ใคร่ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้ที่มี
ความรู้และท�าวิจัยในเรื่องน�้ามากว่า 40 ปี 
หากใช้ข้อมูลย้อนกลับกว่า 70 ปี จะพบว่า 
การที่ฝนตกมากตกน้อยนั้น เป็นเรื่องความ 
ไม่แน่นอนของธรรมชาต ิยงัไม่สามารถพสิจูน์
ได้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
อย่างถาวร ย้อนหลังกลับไปเพียงห้าปี ก็เพิ่ง
เกดิน�า้ท่วมใหญ่ขึน้ในประเทศไทย จงึเหน็ได้
ว่าไม่มีใครสามารถท�านายปรมิาณฝนได้อย่าง
ถกูต้องแม่นย�า แต่ทีเ่กดิปัญหาหนกัขึน้เรือ่ยๆ 
เป็นเพราะการกระท�าของมนุษย์เองและ 
การบรหิารจดัการน�า้โดยผูท่ี้มอี�านาจในแต่ละยคุ
แต่ละสมัย ที่ไม่ใช้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างแท้จริง ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการ
ในระยะยาวอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการ
พัฒนาอุปทานและจัดการกับอุปสงค์ รวมทั้ง
ขาดการเตรยีมการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่าง
มีประสิทธิภาพและอย่างเป็นระบบ  

หวังว่าภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
จะเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง ที่จะท�าให้มีการ
วางแผนด�าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าที่ยั่งยืนต่อไป

This issue of TEAM GROUP Newsletter 
is published right in the middle of the hot 
and dry summer. As we are all aware, this 
year’s drought is one of the most severe 
water crises; so this issue is mainly focused 
on water. As TEAM GROUP is one of 
Thailand’s experts on water management, 
we wish to share with you the possible 
solutions to the crisis through the interviews 
with Thailand’s prominent experts; one is 
involved in the current water situation and 
the other used to bear the burden on similar 
crises in the past.

This year’s drought is the result of 
two consecutive years of sparse rainfall 
which some people believe was caused 
by climate change.  As a water expert with 
over 40 years of related experiences, I have 
a different angle. Using a data compiled 
for more than 70 years, we can see that 
the different quantities of rain each year is 
natural, and we still don’t have any proofs 
that the phenomenon is the result of climate 
change. As you may recall, one of the 
worst floods in Thailand has just occurred 
five years ago. No one can predict the 
precise quantity of rain as it varies from 
year to year. I believe that the worsened 
situation is the effect of human activities, 
and the lack of sound water management 
with no long-term plans, both on demand 
and supply sides; and that we have never 
had adequate measures to effectively cope 
with the situations. 

I do hope that this year’s crisis will 
be a lesson learnt among all Thais, and 
that we will encourage the appropriate 
implementations towards sustainable water 
solutions.

“หวังว่าภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง  

I do hope that this year’s crisis will be a lesson learnt”

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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วิกฤตภัยแล้ง : ปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ ไข
Drought Crisis: Let's Join Hands and Help

The present drought situation is the effect of the 
prolonged El Niño phenomenon which has resulted 
in the very low level of water storage in major dams 
around Thailand–less than half of last year's levels. 
The crisis has had a direct impact on the agricultural 
and industrial sectors that depend mainly on natural 
water resources, and soon there may not be sufficient 
water even for consumption. There is also a risk that 
the drought crisis may lead to conflicts over water 
among people.

The drought has also affected the overall 
economic situation of the country as agricultural 
and industrial products depend so much on water. 
The agro-industrial sector is also affected when the 
manufacture of many agro-industrial products, such 
as sugar and cassava, has to be reduced as a result 
of the impossibility of crop planting.

 The drought crisis has become a national problem 
that should be tackled by all of us. TEAM GROUP,  
in its capacity as a water resource consultant, has 
both the expertise and experience in water resource 
development. Since its inception in 1978 it has been 
involved in a large number of projects in this field, 
some of which are shown here in this issue.

สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันเป็นผลมาจากภาวะ
ฝนท้ิงช่วงอันเน่ืองจากอทิธพิลของปรากฏการณ์เอลนโีญ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปริมาณน�้าต้นทุนในเขื่อน
หลายแห่งลดต�่าลงเป็นอย่างมาก ปริมาณน�้าที่มีอยู่จึง
ไม่พอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ทีต้่องพึง่พา
แหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคจากธรรมชาติ 

ภัยแล้งยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศ เนื่องจากกระบวนการผลิตทั้ งภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยน�้าเป็นปัจจัย
ส�าคัญ ไม่สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ หรือ  
มีผลผลิตที่น้อยลง เช่น การต้องหยุดปลูกข้าว อ้อย  
มันส�าปะหลัง ฯลฯ ตามฤดูเพาะปลูกปกติ ท�าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลต่ออุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าการเกษตร เช่น น�้าตาลและแป้งมัน
ส�าปะหลัง ขณะเดียวกันยังเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างประชาชนในการแย่งชิงน�้าตามมาอีกด้วย 

ปัญหาภัยแล้งจัดเป็นปัญหาส�าคญัของชาต ิทีเ่ราทกุคน 
ต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไข ขณะที่ทีมกรุ๊ปเองก็มีความ
เชีย่วชาญในด้านทรพัยากรน�า้ ตัง้แต่แรกก่อตัง้เมือ่ปี 2521 
และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการบรหิารจดัการน�า้อกีหลาย
โครงการดังที่น�าเสนอใน TEAM GROUP Newsletter  
ฉบับนี้
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โครงการศึกษาการผลิตนํ้าทั่วประเทศ  เพื่อจัดทําแผนหลัก 

และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน กรณีพื้นที่ 7 จังหวัด 

เจ้าของโครงการ :  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

กปภ. ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�า้ดบิ
และน�้าประปาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านน�้าประปาในพื้นที่โครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศ 
จึงมอบหมายให้ทีมกรุ๊ปจัดท�าแผนหลักและศึกษาความ
เหมาะสมส�าหรบัการลงทนุผลติน�า้ ให้ครอบคลมุกบัความ
ต้องการใช้น�้าของ กปภ. และชุมชนท้องถิ่นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอีก 25 ปีข้างหน้า

Master Planning and Feasibility Study of the 

Water Cluster in Seven Provinces

Client:  Provincial Waterworks Authority (PWA)

The PWA wishes to resolve raw water and water 
supply shortage over both the short and long term for 
ensuring water security in seven provinces namely 
Kanchanaburi, Ratchaburi, Samut Songkhram, 
Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Phetchaburi and 
Prachuap Khiri Khan which are economic hubs and 
centers of industry and tourism at the national level. 
TEAM GROUP was assigned to conduct a master 
plan and feasibility study on water cluster investment 
to address the PWA’s and consumer needs for the 
next 25 years.
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โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

จังหวัดนครนายกประสบปัญหาอุทกภัยสลับกับ
ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ�้าซากมาเป็นเวลานาน ส่งผล 
ให ้เกิดสภาพดินเปรี้ยวอันเป ็นอุปสรรคต ่อการท�า 
เกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวจึงมี 
พระราชด�ารใิห้สร้างเขือ่นข้ึน เพือ่เป็นแหล่งน�า้ต้นทุนของ
โครงการเขื่อนทดน�้านครนายกและโครงการฝายท่าด่าน
ที่มีอยู่เดิม  

เขือ่นขุนด่านปราการชล ตัง้อยูท่ีบ้่านท่าด่าน ต.หนิตัง้  
อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก ประกอบด้วยเขือ่นคอนกรตี
บดอดั เขือ่นดินปิดช่องเขาต�า่ และอ่างเกบ็น�า้ซ่ึงสามารถ 
กักเกบ็น�า้ได้สงูสดุ 224 ลบ.ม. เป็นโครงการพฒันาลุ่มน�า้
นครนายกตอนบน ซึง่เป็นลุม่น�า้สาขาของลุม่น�า้บางปะกง 
โดยทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให้
จัดประกวดราคาและว่าจ้างผู้รับจ้าง ทบทวน ตรวจสอบ  
อนุมัติแบบก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังจัด
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้แบบ On-the-job Training 
เขื่อนขุนด่านปราการชลสามารถจัดสรรน�้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรให ้พื้นที่ชลประทาน 
ได้ทั้งสิ้น 185,000 ไร่

  

Khun Dan Prakanchon Dam Project

Client:  The Royal Irrigation Department

Nakhon Nayok Province had faced decades of 
flood and drought problems that led to the acid soil 
condition and affected the agriculture. His Majesty 
the King has thus initiated the construction of a dam 
to serve as the water source for the existing Nakhon 
Nayok Barrage and Tha Dan Weir.

Located in Ban Tha Dan, Hin Tang Sub-district, 
Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok 
Province, Khun Dan Prakanchon Dam comprises 
a roller-compacted concrete dam, a saddle dam, 
and a reservoir with the water retention capacity 
of 224 cu.m. It is part of the Upper Nakhon Nayok 
River Basin Development Project (a branch of Bang 
Pakong River Basin). TEAM GROUP was assigned 
to undertake the contractors bidding; review, inspect, 
and approve the construction drawings; supervise the 
construction; and transfer the technology via on-the-
job training. With Khun Dan Prakanchon Dam, an area 
of 185,000 rai is irrigated with water for consumption 
and agriculture.
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โครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาแหล่งนํ้าในพื้นที่ศึกษา 

ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา สะแกกรัง และป่าสัก 

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์ 
จะจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่ศึกษาลุ่มน�้า 
เจ้าพระยา สะแกกรัง และป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่ 10 
จงัหวดั ได้แก่ นครสวรรค์ ชยันาท ลพบรุ ีสงิห์บรุ ีอ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และ
สระบุรี เพื่อวางยุทธศาสตร์ในการจัดหาแหล่งน�้าดิบ 
ให้เพียงพอส�าหรับการผลิตน�้าประปาท้ังระยะสั้นและ 
ระยะยาว ทมีกรุป๊ร่วมพฒันาแผนแม่บทดงักล่าว ด้วยการ
รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดท�าแผนแม่บท 
การพฒันาแหล่งน�า้ดิบและระบบน�า้ดบิ รวมทัง้เสนอแนะ
ทางเลือกที่เหมาะสมและแนวทางการลงทุน

Master Planning for River Basin Development 

(Study Areas of Chao Phraya, Sakae Krang and

Pa Sak River Basins)

Client:  Provincial Waterworks Authority (PWA)

The PWA desires to formulate a master plan for 
water resource development in the Chao Phraya, 
Sakae Krang and Pa Sak river basins, covering the 
areas of 10 provinces, namely Nakhon Sawan, Chai 
Nat, Lop Buri, Sing Buri, Ang Thong, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Pathum Thani, Uthai Thani, Phetchabun 
and Sara Buri. Its aim was to set up the strategies for 
sufficient raw water sources for short- and long-term 
pipe water production. TEAM GROUP was assigned 
to collect and study relevant data, devise a master 
plan for the development of raw water sources 
and systems, and propose the most appropriate 
alternative and investment guidelines.
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ปัจจัยความสําเร็จของ...ทีมกรุ๊ป
THE 3 SUCCESS FACTORS OF TEAM GROUP

การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือน�าประสบการณ์ในวันน้ี 
เป็นคลังความรู้ที่สามารถน�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 อนัเปน็สิง่ยนืยนั 
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 
การบรกิารดว้ยหวัใจ (Service) มคีณุภาพ 
เป็นเลิศ (Quality) และประสานพลังทีม 
(Teamwork) อย่างเข้มแข็ง

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

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แก้มลิงพื้นที่ลุ่มตํ่าเหนือจังหวัดนครสวรรค์ 

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน      

อุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยาหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา 
ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ขณะที่สถานการณ์น�้าล้นตลิ่งก็มีแนวโน้ม 
จะเพิม่มากขึน้ในอนาคต จงึจ�าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ราบลุ ่มสองฝั ่งแม่น�้าให้เป็นพื้นที่
ควบคุมและรับน�้าหลากอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน�้า

กรมชลประทานจึงได้มีแผนท่ีจะพัฒนาพื้นที่เกษตร
ชลประทานและพื้นท่ีลุ ่มต�่าธรรมชาติเหนือจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อใช้กักเก็บน�้าหลาก
ชัว่คราว เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภยั โดยมอบหมายให้ทมีกรุป๊
ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการ 
พัฒนาแก้มลิงพื้นที่ลุ ่มต�่าเหนือจังหวัดนครสวรรค์  
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีกักเก็บน�้าหลากชั่วคราวในช่วงที่เกิด
อทุกภยั รวมทัง้บรหิารจดัการน�า้ทีก่กัเกบ็ไว้เพ่ือประโยชน์
ในการเพาะปลูกและควบคุมการระบายน�้าออกจาก
พ้ืนท่ีตามเวลาท่ีเหมาะสม โดยยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญของ 
โครงการนี้คือ การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชน
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจและสนับสนุนต่อการพัฒนา
โครงการ

Feasibility Study and EIA of Kaem Ling of 

Wetland Area to the North of Nakhon Sawan 

Client: Royal Irrigation Department

Floods that regularly occur in the Chao Phraya 
River Basin have a major impact on the country's 
economy. As the situation tends to be worse and 
more frequent in the future, the development of the 
lowland on both banks of the river to serve as the 
catchment area for inundation becomes necessary. 
It will also be another option of water resource 
management. 

The Royal Irrigation Department has a 
development plan for the irrigated agricultural area 
and the wetland area to the north of Nakhon Sawan. 
TEAM GROUP was assigned to undertake the 
feasibility study and EIA of Kaem Ling (catchment 
area) of the wetland area to the north of Nakhon 
Sawan to serve as a temporary catchment area 
and ease the flood situation. With an appropriate 
control and discharge of water, this water resource 
management scheme will benefit the agriculture. 
The project's important strategies lie on the public 
relations and public participation activities which will 
enhance the project understanding and win support 
from the people.

ทีมของเรา l Our TEAM



สภาวะโลกร้อนกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
Global Warming and More Severe Natural Disasters
Chawalit Chantararat

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีผลต่อ
วิกฤตภัยแล้งและวิกฤตน�้าท่วมของประเทศไทยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศยอมรับการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสภาวะโลกร้อนต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่ได้
วิเคราะห์โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งได้
พยากรณ์ว่า ในปี 2643 หรือในอีก 85 ปี ข้างหน้านี้ภาวะ
โลกร้อนจะท�าให้เกิดความแห้งแล้งและน�้าท่วมแปรปรวน
สลับกันไปมามากยิ่งขึ้น อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น 2-4 
องศาเซลเซียส การละลายของหิมะแถบขั้วโลกจะสูงขึ้น 
ท�าให้ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงยิ่งขึ้น 

ส�าหรับประเทศไทยนอกจากความแปรปรวนของ
ปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมาแล้ว ระดับน�้าทะเลปานกลาง 
ที่สูงขึ้นประมาณ 20-50 ซม. จะท�าให้เราต้องเผชิญกับ 
ภาวะแห้งแล้งและน�า้ทะเลรกุตวัเข้ามาในแผ่นดนิมากยิง่ขึน้  
และในปีที่น�้ามาก เราจะต้องเผชิญกับน�้าท ่วมที่มี
น�้าทะเลหนุนสูงมากขึ้น นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ  
ดร.สพุฒันา วชิากลุ ห้องวจิยัด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน�า้  
แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ในปี 2558 พบว่าปริมาณน�้า 
ในลุ่มน�้าปิง วัง ยม และน่านในอนาคต ในระยะกลาง 
(ประมาณ พ.ศ. 2558-2583) ปริมาณน�้าในฤดูแล้ง
ในลุ ่มน�้าทั้งสี่มีแนวโน้มท่ีจะลดลงมากถึงขั้นวิกฤต 
ส่วนในฤดูฝนทั้งระยะกลาง (พ.ศ. 2558-2583) และ
อนาคตระยะไกล (พ.ศ. 2618-2643) มีแนวโน้มที่จะม ี
ปริมาณน�้าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นพบว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
น�้าท่วมรุนแรงเช่นในปี 2554 บ่อยขึ้นด้วย

รูปที่ 1 : การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ  

ท่ีได้วิเคราะห์ โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ

Picture 1: The IPCC’s assessment of climate change

Countries all over the world, including Thailand, 
are inevitably affected by global warming, which 
results in severe droughts and massive floods. In 
November 2014, the United Nations accepted the 
findings of the fifth assessment of climate change 
carried out by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) as shown in Picture 1. It is predicted 
that by 2100 the world will experience a more critical 
phenomenon of droughts alternating with floods, 
the average world temperature will increase by 2-4 
degrees Celsius, and a greater amount of melted 
polar ice will result in historic higher sea levels.

In Thailand, decreasing rainfall and the 20-50 cm. 
higher mean sea levels have led to the problems of 
water shortage and seawater intrusion. In times of 
flooding, higher sea levels will worsen the inundation. 
According to the results of a hydrological and water 
resource research by Dr. Supattana Wichakul of 
Kyoto University, from 2015 to 2040 the water in 
the Ping, Wang, Yom, and Nan rivers will reduce 
to a critical level, and will only increase in the rainy 
seasons both during this period (2015-2040) and far 
into the future (2075-2100). Moreover, Thailand is 
likely to be frequently struck by great floods similar 
to that of 2011.

8 TEAM GROUP Newsletter

เปิดมุมมอง l Different Facets



ด้วยสภาวการณ์ที่รุนแรงดังกล่าวเราจะต้องปรับตัว  
ปรับชีวิตความเป็นอยู่โดยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
เช่น น�้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แล้วเปลี่ยนไป 
ใช้พลังงานหมุนเวียนแทน เช่น ไฟฟ้าพลังน�้า พลังลม 
และพลังแสงอาทิตย์ ป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปริมาณ
ขยะเพื่อลดการเผาขยะ ลดการใช้น�้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
ในการสูบน�้าส�าหรับผลิตและสูบส่งน�้าประปา เป็นต้น

นอกจากนี ้ ภายในปี 2643 รฐับาลจะต้องเร่งก่อสร้าง
พนังกั้นน�้าสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าท่าจีน และ 
แม่น�า้สายอืน่ๆ ให้สงูขึน้เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วมเนือ่งจากการ
หนุนตัวสูงขึ้นอีก 50 ซม. ของระดับน�้าทะเล และเพื่อ 
รบัมอืกบัน�า้เคม็ทีจ่ะรกุตวัเข้ามาในฤดแูล้ง หรอือาจจะต้อง 
ปล่อยน�า้จากอ่างเกบ็น�า้เพือ่ไล่น�า้เคม็ในปรมิาณทีม่ากกว่า 
วนัละ 10 ล้าน ลบ.ม.

หลังจากประสบกับปัญหาน�้าท่วมใหญ่ในปี 2554 
จากพายุจรท่ีเข้ามาถึงและเข้ามาใกล้ไทยจ�านวน 5 ลูก 
และ 3 ลกูท้ายฤดฝูน สร้างความสญูเสยีจากภยัธรรมชาติ
เป็นอันดับ 4 ของโลกจากการจัดอันดับโดยธนาคารโลก 
แต่หลังจากนั้นประเทศไทยก็ประสบกับภาวะฝนน้อย  
น�้าน้อยกว่าปกติมาอย่างต่อเน่ือง กระท่ังถึงฤดูแล้งของ
ปี 2559 นี้ ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ดังแสดง
ในรูปที่ 2 เป็นหลัก

พื้นที่ 22 จังหวัดของภาคกลางนั้นเป็นอู่ข้าวอู่น�้า 
ซึ่งในฤดูแล้งจะใช ้น�้าจาก 4 อ่างเก็บน�้าหลัก คือ  
อ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย 
บ�ารงุแดน และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์ ในการเพาะปลกูข้าว 
นาปรัง รักษาระบบนิเวศวิทยา ไล่น�้าเค็มที่ปากแม่น�้า
เจ้าพระยาและปากแม่น�้าท่าจีน เพื่อการอุตสาหกรรม
และอุปโภคบริ โภค ตั้ งแต ่ป ี  2555 เป ็นต ้นมา  
ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าหลัก 4 อ่างดังกล่าวลดลง 
อย่างต่อเน่ือง เนื่องจากปริมาณฝนที่มีน้อยกว่าปีปกติ 
ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 2 : แสดงอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ

Picture 2: The consequence of El Niño

Accordingly, we should learn to change our 
habits. First, reduce the use of fossil fuels such as 
oil, coal and natural gases, and turn to renewable 
energy i.e. hydroelectric power, wind energy and solar 
energy. Other practical measures include preventing 
forest fire, minimizing the amount of waste so as to 
reduce waste burning, and saving water, which helps 
save the electric power supply used in water supply 
generation and distribution.

Additionally, by 2100 the government should 
have raised the embankment level on both sides of 
the Chao Phraya, Tha Chin and other main rivers 
to address the sea level, which is anticipated to be  
50 cm. higher and seawater intrusion during the dry 
season. Otherwise, more than 10 MCM of water 
must be discharged from reservoirs each day to fight 
against seawater influx.

Thailand’s great flood of 2011 was a result of 
eight rainstorms successively hitting Thailand and 
neighboring countries, and the World Bank ranked it 
the world’s fourth costliest disaster. However, a few 
years later the country has seen extraordinary rainfall 
scarcity, which is a consequence of El Niño and has 
continued until the dry season of 2016 (Picture 2).

The 22 provinces in the central region, the 
breadbasket of the country, rely on water from 
four main reservoirs at Bhumibol, Sirikit, Khwae 
Noi Bamrung Daen, and Pasak Jolasid dams for 
off-season rice farming, maintaining the ecological 
balance, battling seawater intrusion at the Chao 
Phraya and Tha Chin estuaries, and providing 
for industrial use and household consumption. 
However, water reserves in these four reservoirs have 
continuously decreased since 2013 owing to scarce 
rainfall (Picture 3).
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เม่ือสิ้นฤดูฝนในปลายเดือนตุลาคมซึ่งถือเป็นวัน 
เริ่มต้นฤดูแล้ง จะเริ่มมีการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้า 4 เขื่อน 
ดงักล่าว พบว่า ในวนัที ่31 ตลุาคม 2557 มีน�า้รวม 6,755 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุทั้งหมด ใน 
ขณะทีม่กีารปลกูข้าวนาปรงัรวม 3.8 ล้านไร่ ท�าให้ปรมิาณ
น�้าลดลงเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้เกิดการขาดแคลนน�้า
ที่จะใช้เพื่อปลูกข้าวนาปี เกิดการแย่งชิงน�้ากันในเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคม 2558 และยังท�าให้มีน�้าดิบ 
ไม่เพียงพอที่จะน�ามาผลิตเป็นน�้าประปาเพื่อจ่ายให้แก่
ชุมชนในหลายพื้นที่

การขาดแคลนน�้าในต้นฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี ใน 22 
จังหวัดภาคกลาง ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558 
ท�าให้เกิดความเสียหายทั้งสิ้น 60,171 ล้านบาท จากการ
ประเมินของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

นอกจากน้ี สภาวะดังกล่าวยังท�าให้น�้าทะเลรุกตัว 
เข้ามามากขึ้น โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 พบค่า
ความเค็มของแม่น�้าเจ้าพระยาที่ปากคลองส�าแล ซึ่งเป็น
จุดที่มีการสูบน�้าดิบเพื่อน�าไปผลิตน�้าประปามีค่าสูงถึง 
0.50 กรัมต่อลิตร ส่วนในแม่น�้าท่าจีนที่ปากคลองจินดา
มีค่าสูงถึง 0.44 กรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 
0.25 กรัมต่อลิตร

ภาวะฝนน้อยน�้าน้อยในฤดูฝนของปี 2558 เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องท�าให้เมื่อสิ้นฤดูฝน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2558 มีปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าทั้ง 4 รวมเพียง 4,237 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุทั้งหมด จาก
ปริมาณน�้าดังกล่าวรัฐบาลได้จัดสรรน�้าให้ภาคการเกษตร 
400 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศ 1,400 ล้าน 
ลบ.ม. เพื่อการอุตสาหกรรม 650 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม.

รูปที่  3 : กราฟแสดงปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล

Picture 3: The water level in the catchment basin of Bhumibol Dam

Each year, the use of water from the four 
reservoirs traditionally begins at the end of the rainy 
season around late October. On 31 October 2014, 
there remained a total of 6,755 MCM of water in these 
reservoirs, or 38 percent of their combined capacity. 
The off-season rice farming, 3.8 million rai (6,080 
sq. km.) in total, resulted in a drastic decrease of 
water reserves. Hence, there was insufficient water 
left for seasonal rice farming in June-July 2015 
and unavoidable water conflict. According to the 
assessment of the Office of Agricultural Economics, 
this caused a THB60,171 million loss. Worse still, 
many areas lacked raw water for the production of 
tap water.

This water shortage was also responsible for 
severe seawater intrusion. On 12 July 2015, the 
salinity level of the Chao Phraya River section at 
the mouth of Samlae Canal, from where raw water 
is used for piped water production, rose to 0.5 g/l, 
and that of the Tha Chin River section at the mouth 
of Chinda Canal was 0.44 g/l, both exceeding the 
standard of 0.25g/l. 

Sparse rainfall in 2015 lasted until the end of rainy 
season. On 31 October 2015, the amount of water 
reserves in the four reservoirs totaled 4,237 MCM or 
just 24 percent of the combined capacity. As a result 
of this, the government decided to allocate 400 MCM 
to the agricultural sector, 1,400 MCM to maintain 
ecological balance, 650 MCM to the industrial sector, 
and 1,100 MCM for household consumption.
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ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าน�้าท่ีได้จัดสรรไว้ให้ภาคการเกษตร 
400 ล้าน ลบ.ม.นั้น หากใช้ในการปลูกข้าวนาปรังก็จะ 
ปลกูข้าวได้เพยีง 400,000 ไร่ รฐับาลจึงประกาศขอความ
ร่วมมอืให้งดการปลกูข้าวนาปรงั และขอให้ปรบัเปลีย่นไป
ปลกูพชืที่ใช้น�า้น้อย หรอืพชือายสุัน้แทน โดยมมีาตรการ
สนบัสนนุต่างๆ รวม 8 มาตรการ แต่กยั็งได้รบัความร่วมมอื 
ไม่มากนัก เนื่องจากยังคงมีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 
รวม 1.8 ล้านไร่ ดังแสดงในรูปที่ 4 และหากจะส่งน�้าให้
เพียงพอจะต้องจดัสรรน�า้เพิม่จากวนัละ 2 ล้าน ลบ.ม. ไป
เป็นวันละ 12 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะท�าให้ปริมาณน�้าที่เหลือ
อยู่ในอ่างเก็บน�้าไม่เพียงพอใช้ไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
2559 

นอกจากนี้ หากมีการปล่อยน�้าต�่ากว่าความต้องการ
ใช้น�้า จะมีผลให้น�้าถูกสูบไปใช้ปลูกข้าวนาปรังมาก 
ท�าให้ปริมาณน�้าที่เหลือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ ไม่เพียงพอต่อการ 
ผลักดันน�้าเค็ม ท�าให้พื้นที่เกษตรกรรม 2 ฝั ่งล�าน�้า
เจ้าพระยาและท่าจนีเสยีหาย และจะท�าให้มนี�า้ไม่เพยีงพอ
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่
ตอนล่างของกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดังน้ันทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันลดการใช้น�้าลง 
ร้อยละ 20 โดยเกษตรกรท่ีปลกูข้าวนาปรังสามารถลดการ
ใช้น�้าลงได้โดยการให้น�้าข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซ่ึงจะ 
ไม่ท�าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ใช้หลัก 3R คือ ลดปริมาณการใช้น�้า น�าน�้ามาใช้ซ�้าใน
กระบวนการผลิต และบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้
อีกครั้ง ภาคประชาชนในชุมชนเมืองก็ควรช่วยกันลด 
การใช้น�้าลงร้อยละ 20 เช่นกัน เพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤต
ภัยแล้งนี้เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนได้มีน�้าใช้ไปได้ถึง
เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคาดว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2 

สถานการณ์ภัยแล้งนี้ไม่ได้เป็นวิกฤตท่ีภาครัฐจะ 
หาทางแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่ประชาชน 
ทกุภาคส่วนจะต้องร่วมมือกนัในการประหยัดลดการใช้น�า้ 
อย่างจริงจัง และในระยะยาวทุกคนจะต้องร่วมมือกัน 
ลดสภาวะโลกร้อนลงอย่างต่อเนือ่งอกีด้วย

รูปที่ 4 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวในลุ่มน�้าเจ้าพระยา 

Picture 4: A satellite photo of rice farming area in the Chao Phraya  

River Basin

The 400 MCM water was sufficient for only 
400,000 rai (640 sq.km.) of rice fields, so the 
government requested farmers not to do off-season 
rice farming, and turn to drought-resistant plants or 
short-life crops instead. Despite eight measures for 
assistance, responsive cooperation was relatively 
poor since off-season rice farming was still practiced 
on as many as 1.8 million rai or 2,880 sq. km. (Picture 
4). If the allocated water had to be increased from 
2 MCM to 12 MCM each day, water reserves would 
run out before the next rainy season, which begins 
in May 2016.

In this instance, should the supply of allocated 
water not meet the demand, a large portion would 
have to be diverted to serve off-season rice farming, 
and only a little would be left for the lower Chao 
Phraya River Basin, which covers Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Pathum Thani, Nonthaburi and Bangkok. 
This limited amount would not be sufficient to battle 
seawater influx, and would thus cause great damage 
to farmland on both sides of the Chao Phraya and Tha 
Chin rivers as well as affecting the industrial sector 
and household consumption in the lower Bangkok 
region.

In this context, all sectors are required to cut 
down on the amount of water they use by 20 percent. 
Off-season rice farmers are suggested to adopt the 
alternate wet and dry practice, which will not affect 
the productivity per rai. Industries should adhere 
to the 3Rs practice – reduce, reuse and recycle. 
The general public should be aware and help save 
water as well. Such a concerted effort will ensure we 
will have sufficient water reserves to serve diverse 
purposes until June 2016 when seasonal rainfalls are 
expected (Picture 2).

The drought crisis is not for the government to 
tackle alone; it is essential that everyone be actively 
united in water saving and mitigate global warming 
in the long run.
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บูรณาการความคิด ทางออกของวิกฤตนํ้า
Integrated Solution to Water Crisis
ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Dr. Royol Chitradon, Director of the Hydro and Agro Informatics Institute (Public Organization)

ย้อนไปในปี 2554 ประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัย 

ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมหาศาล แต่อีก 5 ปี

ต่อมา เรากลับประสบปัญหาภัยแล้ง แม่นํ้าลําคลองหลาย

แห่งแห้งสนิทกลายเป็นถนน น้ําประปาเร่ิมขาดแคลน น้ํา

เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ คุยนอกกรอบฉบับนี้จึงพาท่าน 

ผูอ่้านมาพูดคยุกบั ดร.รอยล จติรดอน ผูอํ้านวยการสถาบนั 

สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

หรือ สสนก. เพ่ือช่วยหาทางออกให้แก่วิกฤตการณ์นํ้า

ครั้งนี้ 

ถาม :  สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 นี้มีแนวโน้ม

ความรุนแรงเพียงใด 

ตอบ : เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาฝนตกนอกพื้นที่รับน�้า
และมีปรมิาณน้อย โดยเฉพาะบรเิวณเหนอืเขือ่นใหญ่ เช่น 
เขือ่นภมูพิล เขือ่นสริกิติิ ์และเขือ่นอบุลรตัน์ ประกอบกบั
ปรากฏการณ์เอลนีโญได้ส่งผลกระทบให้ปริมาณน�้าฝน 
ในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมาลดลงไป 

อย่างไรก็ดีปริมาณฝนรวมท้ังประเทศซ่ึงอยู่ระหว่าง 
1,300-1,400 มม. ต่อปีนั้น ยังเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น�้าของประชาชน แต่เนือ่งจากโครงสร้างแหล่งกักเก็บ
น�า้ของประเทศไทยขาดความยดืหยุน่ซ่ึงมกัจะเน้นทีเ่ขือ่น
ขนาดใหญ่ ขาดการพฒันาแหล่งกกัเกบ็น�า้ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในทุกพื้นที ่จึงท�าให้ภัยแล้งกระจายตัวแทบทุก
ภาคของประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ก็มี
หลายพื้นที่ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เช่น แพร่ 
สโุขทยั และเพชรบรูณ์ ซ่ึงไม่มีเขือ่นขนาดใหญ่ เนือ่งจาก
สภาพภูมิประเทศไม่อ�านวยให้สร้าง แต่เกษตรกรในพื้นที่
ได้มีการสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ท�าให้
ปัญหาไม่รุนแรงในพื้นที่เหล่านี้

In 2011, Thailand was struck with the 

great flood leading to considerable economic 

losses and even worse living conditions. In 

contrast, five years later, we are plagued with 

severe drought. Many rivers and canals have 

run dry and turned into roads, so water supply 

and agricultural sectors have been adversely 

affected. In this issue’s Talk with TEAM,  

we talked with Dr. Royol Chitradon, Director 

of the Hydro and Agro Informatics Institute 

(Public Organization), or HAII, to find solutions 

to water crises.

Q: How severe is the drought situation in 

2016?

A: Last year, rains only increased water levels 
slightly in reservoirs, specifically in large dams, i.e. 
Bhumibol, Sirikit and Ubonrat dams. Moreover, the 
situation was worsened by the El Niño phenomenon, 
so rainfall was relatively scarce in the last rainy 
season.

However, the combined rainwater levels 
across the country have been between 1,300 and 
1,400 mm. per year, enough to address consumer 
needs. Unfortunately, water retention in Thailand 
is centralized at large-scale dams in some areas. 
Without the inclusive development of small and 
medium reservoirs, all regions have thus been 
affected by water shortages. 

Though Thailand will face drought, various 
areas can deal with it by themselves including 
Phrae, Sukhothai and Phetchabun provinces. The 
topographical conditions in these areas restrict the 
construction of large dams. The local farmers thus 
built many small and medium-sized reservoirs, so 
they will be only slightly affected by drought.

Q: Are water levels sufficient for consumer 

needs? Which region will be most affected? 

A: The central region has a combined dam 
level of approximately 3,000 million cubic meters, 
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ถาม :  ปรมิาณน้ําทีม่อียูเ่พยีงพอต่อการอปุโภคบรโิภค

หรือไม่ และภาคใดได้รับผลกระทบมากที่สุด

ตอบ : ภาคกลางมีปริมาณน�้าเหลืออยู่ในเขื่อนใหญ่
ประมาณ 3,000 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการอุปโภค
บรโิภคและจดัการสิง่แวดล้อม ส่วนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
แม้จะมีพื้นที่ชลประทานประมาณร้อยละ 6 แต่ก็มีการ
สร้างฝายและแหล่งเก็บน�้าขนาดเล็กและขนาดกลาง
ไว้ในพื้นท่ีการเกษตรจ�านวนมาก ท�าให้ปัญหาอาจจะ
ไม่รุนแรงมาก โดยภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ  
ภาคเหนอืตอนบนเนือ่งจากมฝีนตกน้อยกว่าปกตมิากและ 
ไม่ได้ตกในพื้นที่เก็บน�้า ประกอบกับขาดการพัฒนา 
แหล่งกักเก็บน�้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ถาม :  ปัญหาที่ตามมาจากภาวะแห้งแล้งคือ ปัญหา 

นํ้าเค็มรุก รวมทั้งตลิ่งและถนนเลียบคลองทรุดตัว จะมี 

ทางแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืนหรือไม่ 

ตอบ : อ่าวไทยในอดีต น�้าทะเลไม่หนุนสูงเหมือน 
ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากวงจรของทะเลเปลี่ยนจึงท�าให้ 
คลื่นลมมีความรุนแรงขึ้นตามมา ซ่ึงในอดีตป่าชายเลน
จะคอยท�าหน้าทีด่กัตะกอนบรเิวณปากแม่น�า้ ส่วนตะกอน
ก็ท�าหน้าที่กันน�้าทะเลหนุน หรือเป็น Soft Break คอย
ชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง แต่เมื่อมีการแก้ปัญหาเรื่องน�้า
แบบแยกส่วน เช่น การขุดลอกปากแม่น�้าเพื่อระบายน�้า
ให้เร็วขึ้นไม่ให้น�้าท่วม ท�าให้เมื่อน�้าทะเลหนุน น�้าจึงขึ้น 
ได้เร็วเช่นเดียวกัน 

ขณะเดียวกันการสร ้างก�าแพงเพื่อแก ้ป ัญหา
เรื่องการกัดเซาะตลิ่งกลับส่งผลให้น�้าท่วมหนักในฤดู 
น�้าหลาก เนื่องจากระบายน�้าไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อมีการ
ถมคูคลองขนาดเล็กเพื่อท�าถนน ท�าให้ปากแม่น�้าหรือ
ชายฝั่งไม่มีตะกอนคอยชะลอคลื่น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยยังขาดความรู้ในเรื่อง 
Sand Engineering และ Soft Break ซึ่งก็คือ การใช้
โครงสร้างจากธรรมชาติผลักดันน�้าทะเล

มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ พื้นที่ชุมชนบ้านเปร็ดใน  
ต.ห้วงน�้าขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด ที่ใช้น�้าจืดแก้ปัญหา
น�้าเค็มรุกล�้า โดยทาง สสนก. ได้เข้าไปช่วยพัฒนาคลอง
ด้านหลังชายหาด ปลูกป่าชายเลนเป็น Soft Break 
แล้วใช้เต๋ายางไปวางไว้ในทะเล คอยท�าหน้าท่ีเหมือน
ตะกอนเพื่อหยุดคลื่น ส่วนการชะลอและกักเก็บน�้าจืด
ก็ท�าฝายชะลอน�้าด้วยกระสอบบริเวณร่องสวนและฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังท�าบานปิด-เปิด ท่อ
ลอดถนนเพื่อใช้ถนนเป็นเขื่อน แล้วพัฒนาบ่อกุ้งร้างเป็น
สระกักเก็บน�้า หรือสระแก้มลิง เพื่อเพิ่มพื้นที่น�้าจืดและ
กั้นน�้าเค็ม 

enough to address water supplies and environmental 
management. Though the northeastern region has 
only six percent of the catchment areas, it is equipped 
with many small and medium-sized reservoirs in 
farming areas. Therefore, it will not suffer too much 
hardship. The upper north will be most affected by 
drought, as rains only increased historic low reservoir 
levels slightly, and it lacks the development of small 
and medium-sized reservoirs.

 

Q: Is there a sustainable solution to water 

shortage consequences, i.e. seawater intrusion 

as well as riverbank and canal road collapses?

A: The Gulf of Thailand has never experienced 
more seawater surge than at present. When the sea 
cycle changes, it intensifies wind waves. In the past, 
mangrove forests helped collect estuarine deposits. 
These deposits serve as a soft break, which helps 
prevent coastal erosion. A single solution, however, 
cannot address this problem. For instance, estuarine 
dredging with the intent to facilitate water flow may 
allow seawater intrusion leading to flood.

In addition, the wall construction for riverbank 
collapse prevention may cause a great flood in 
monsoon seasons, as it reduces the drainage capacity. 
Moreover, canal backfills for road construction may 
obstruct deposit accumulation at estuaries and 
coasts, which helps decelerate sea waves. These 
problems arise from a lack of knowledge in sand 
engineering and soft break–a natural protective 
structure to guard against coastal flooding.

There is an interesting case study in the Ban 
Pred Nai community in the Huang Nam Khao Sub-
district of Mueang Trat District in Trat Province. To 
prevent seawater intrusion, the community joined 
hands with the HAII in planting mangroves to serve 
as soft breaks at the canals behind coastal areas. 
Bundles of tires were also placed in the sea to act 
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ส่วนการแก้ปัญหาตลิง่และถนนเลยีบคลองทรดุตวันัน้ 
สามารถท�าได้หลายวธิ ีมกีรณศีกึษาของประชาชนในพ้ืนที ่
รังสิตคลอง 8-10 ท่ีใช้การปลูกต้นไม้ท่ีมีรากยึดเช่น 
ปาล์มน�้ามันเอาไว้ริมคลอง ท�าให้ตลิ่งไม่ทรุด เนือ่งจาก
มรีากต้นปาล์มท�าหน้าท่ียึดเหนีย่วดินเอาไว้ ขณะเดียวกนั 
ทุกพ้ืนที่ควรจะต้องมีแหล่งน�้าขนาดเล็กหลายๆ แห่ง 
เหมือนเช่นท่ีคลอง 8-10 เกษตรกรได้ขุดร่องน�้าเล็กๆ 
เอาไว้ในพื้นที่การเกษตร แล้วก็เชื่อมต่อกัน มีการบริหาร
จัดการที่ดี ท�าให้น�้าในแหล่งน�้าไม่แห้งขอด

นอกจากนีย้งัมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ในประเทศ 
เนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา มีการใช้ไมโครไบโอโลจี  
โดยทดลองเติมเชื้อจุลินทรีย ์บางชนิดเข ้าไปในดิน 
เพื่อเปลี่ยนดินให้เป็นแคลเซียม ท�าให้โครงสร้างดิน 
แข็งแรงขึ้น

ถาม :  ยุทธศาสตร ์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและบริหาร

จัดการนํ้าเพื่อความยั่งยืนควรจะเป็นเช่นไร

ตอบ : ปัจจุบันรัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการเพื่อแก้
ปัญหาภัยแล้งไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้ว เช่น การรับ
ทราบปรมิาณน�า้ การบรหิารจดัการน�า้ให้เป็นไปตามแผน  
การจ้างงานเพื่อขุดลอกคูคลอง การลดพื้นที่เพาะปลูก 
หรือการเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น�้าน้อย อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาใหญ่ของประเทศไทย คือ การมุ่งเน้นที่โครงสร้าง
แหล่งเก็บน�้าขนาดใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนาโครงการ
แหล่งน�้าขนาดกลางและขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น และ
ขาดความยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการน�า้ ขาดความเข้าใจ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป หรือ Climate Change

เราจึงควรหันมาปรับปรุงในเรื่องการบริหารจัดการ
น�้า โดยการใช้แนวทางจากตัวอย่างที่ท�าได้ดีอยู ่แล้ว 
(Best Practice) และบูรณาการความคดิทัง้จากบนลงล่าง
และจากล่างสู่บน รวมทั้งวางกรอบการบริหารจัดการน�้า  
โดยพจิารณาให้ครอบคลมุทัง้ในพืน้ทีช่ลประทาน นอกเขต
พืน้ทีช่ลประทาน พืน้ทีต้่นน�า้ พืน้ทีเ่มอืง และพืน้ทีช่ายฝ่ัง 
ที่ส�าคัญคือ การบริหารน�้าท่วมน�้าแล้งไม่ควรแยกออก
จากกัน แต่ควรจะเป็นโจทย์ของการบริหารพื้นที่ เพราะ
ท้ังหมดนี้เป็นเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการ 
บูรณาการความคิดจะช่วยให้เราเข้าใจทุกอย่างได้ชัดเจน  
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

as deposits, which help break waves. To retain 
freshwater, they built check dams with sandbags, and 
reinforced concrete check dams at irrigation channels. 
They also transformed roads into dams by installing 
sluice gates in the passageways under roads, and 
turned abandoned shrimp ponds into reservoirs. This 
helped to increase freshwater catchment areas and 
protection against seawater intrusion.

There are also many solutions to riverbank and 
canal road collapses. For example, the people in 
Rangsit Klong 8-10 planted deep-rooted trees such 
as oil palms along the canals to prevent riverbank 
collapse. Every area should have many small water 
sources like Klong 8-10 where farmers excavate 
small irrigation channels and connect them together, 
contributing to more efficient water management.

New technologies should also be provided. For 
example, in the Netherlands and the United States 
microbiological technique is employed. By adding 
microbes into the soil, calcium is increased and thus 
soil structure is strengthened.

Q: What are the strategies for sustainable 

drought solution and water management?

A: At present, the government responds to 
drought solution measures in line with the appropriate 
directions. This includes the monitoring of water 
levels, water management in harmony with operation 
plans, employment for canal excavation, reduction 
of the number of farms, and drought-tolerant plant 
promotion. However, our big problem is the lack of 
various dam sizes, flexible water management, and 
climate change awareness.

We should therefore improve water management 
in line with the best practice guidelines and 
integrate concepts through top-down and bottom-
up approaches. The water management should 
also cover irrigation areas, areas outside the 
irrigation zones, water source areas, urban areas 
and coastal areas. Most importantly, we should 
adopt an integrated flood and drought management 
approach concerning risk management in terms of 
area management. Concept integration will enable us 
to have a clear understanding and find sustainable 
solutions.
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รวมพลังทุกภาคส่วน สู่การบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน
Combined Effort for Sustainable Water Management
ดร.อาณัติ อาภาภิรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Dr. Anat Arbhabhirama, former Minister of Agriculture and Cooperatives

ปัญหาภัยแล้ง เป็นวิกฤตการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญมา

ตั้งแต่อดีต ในหลายวาระ หลายสาเหตุ และทุกครั้งได้สร้าง

ความหว่ันวติกอย่างยิง่ ดร.อาณัต ิอาภาภริม ผูซ่ึ้งเคยดาํรง

ตาํแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถงึ 2 

รัฐบาล ทัง้รฐับาลพลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ และรฐับาลนาย

อานันท์ ปันยารชุน ได้เผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างยิ่งยวด

มาแล้วเมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งขณะนั้นปริมาณนํ้าในเขื่อนใหญ่

มีน้อยกว่าที่ประเทศกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันถึงเท่าตัว แต่

ท่านก็ได้ใช้มาตรการต่างๆ จนสามารถผ่านพ้นปัญหามาได้ 

ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของท่าน ในการตัดวงจรวิกฤต

ภัยแล้งอันนําไปสู่การบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน จึงเป็น

สิ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

ถาม : สถานการณ์ภัยแล้งในอดีตและที่กําลังเกิดข้ึน 

ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ : ภัยแล้งในอดีตที่ผมเผชิญ ปัญหาอยู่ที่ฝน
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปริมาณน�้าในเขื่อนใหญ่ท้ังเขื่อน
ภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีน้อยกว่าวิกฤตภัยแล้งในปัจจุบัน
ถึงเท่าตวั ท�าให้เกดิปัญหาใหญ่ตามมาคอืมนี�า้ไม่เพยีงพอ 
ต ่อการผลิตกระแสไฟฟ ้า แต ่ภัยแล ้งในป ัจ จุ บัน 
แม้ปริมาณน�้าจะมีมากกว่า แต่ความซับซ้อนของ 
กลุม่ผูใ้ช้น�า้มมีากกว่า ทัง้เกษตรชลประทาน เกษตรน�า้ฝน  
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตประปาเพ่ือชุมชนเมือง และ
การใช้น�้าเพื่อผลักดันน�้าเค็ม

ถาม : ในครั้งนั้นท่านใช้มาตรการใดเพื่อแก้ไขปัญหา 

ตอบ : เรามีการตั้ งศูนย ์ บัญชาการเฉพาะกิจ
ในภาวะฝนแล้งท่ีท�าเนียบรัฐบาล และมีอ�านาจใน
การเรียกข้อมูล เรียกประชุม และขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส�าคัญคือทีมบุคลากรที่

Drought is a chronic problem that has 

plagued Thailand persistently. Arising from 

whatever the cause, drought becomes a 

nagging concern for both the people and the 

government. Dr. Anat Arbhabhirama who 

took the helm at the Ministry of Agriculture 

and Cooperatives in the governments of 

General Prem Tinsulanonda and Mr. Anand 

Panyarachun, managed to tackle critical 

drought in 1992, when water reserves in major 

dams retained half of those at present. His 

experience and vision should thus be heard to 

develop a sustainable solution to Thailand’s 

drought.

Q: What are the differences between the 

current drought and droughts in the past?

A: The drought I dealt with was caused by 
insufficient rainfalls and water reserves at both 
Bhumibol and Sirikit dams were only half of the 
current water reserves. As a result, there was 
insufficient water for electric power generation. In 
the current situation, despite the larger amount of 
water reserves, water is required to serve more 
diverse purposes namely irrigated agriculture, 
rainwater-based agriculture, industries, local tap 
water production and fighting against seawater influx.

Q:  Which measure did you use to address 

the problem then?

A: An ad hoc command center was set up at 
the Government House in time of drought to collect 
data, organize meetings and coordinate with relevant 
agencies. The center was teamed by staff capable of 
data analysis and open for media visit at any time. 
Once analyzed, the data was submitted to decision-
making authorities. Then water saving measures such 
as switching off the TV during prime time and turning 
off lights at entertainment venues were implemented 
to raise public awareness of the water shortage, which 
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ต้องสามารถวิเคราะห์ข ้อมูลที่มีอยู ่มาก ตลอดจน
เปิดให้สือ่มวลชนเข้ามาดไูด้ตลอดเวลา ศนูย์ฯ จงึมหีน้าที ่
ท้ังประสานข้อมูล วิเคราะห์ และส ่งข ้อมูลไปให ้ 
ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสั่งการ จึงเป็นท่ีมาของการงดดู
โทรทัศน์ช่วงไพรม์ ไทม์ รวมทั้งดับไฟสถานบันเทิง
และนันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก ่
ประชาชนว่าน�้าแล้งจนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

ที่ส�าคัญคือผู้วิเคราะห์ต้องไม่มีผลประโยชน์ โปร่งใส 
และไม่ใช่ท�างานเพียงเพื่อบริหารกรมหรือหน่วยงาน 
ของตนเองเท่านั้น แต่ต้องมุ่งม่ันแก้ปัญหาของประเทศ 
ดังนั้นผู้ท�าหน้าที่บริหารศูนย์ฯ จึงส�าคัญมาก เนื่องจาก 
ต้องบูรณาการบุคลากรและข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และ
กล่ันกรองออกมาเป็นทางเลือกต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การ
ทดสอบ จนเกดิเป็นทางออกส�าหรบัการตดัสนิใจทีช่ดัเจน 
แน่นอน และมั่นใจได้ ซ่ึงแนวทางการด�าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ในลักษณะนี้สามารถใช้ได้กับทุกวิกฤตปัญหา 

ในส่วนของวิกฤตภัยแล้งปีนี้ หากจะมาเริ่มตั้งศูนย์ฯ 
กันผมว่าออกจะช้าเกินไป เพราะวิกฤตน่าจะหมดในช่วง
เดือนมิถุนายน แต่ผมไม่ต้องการให้ละเลย อย่าหยุดคิด 
มิเช่นนั้นวงจรวิกฤตนี้จะกลับมาใหม่ 

ถาม :  การตัดวงจรวิกฤตภัยแล้ง ควรเป็นไปใน

ทิศทางใด

ตอบ : ควรเริม่จากการจดัล�าดบัความส�าคญัให้ด ีแม้
บางงานอาจไม่ “เร่งด่วน” แต่ “ส�าคญัมาก” หากละเลยไป  
สุดท้ายจะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนตลอดเวลา ตามความ
เห็นของผมควรเริ่มจากการแบ่งโซน เพื่อก�าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะภัยแล้งประจ�าพื้นที่ เช่น 
พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่
ที่มีเขื่อนพวง พื้นที่ที่มีเขื่อนเดี่ยว เป็นต้น และควรมีการ
บริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานการใช้น�้า

ในการบริหารจัดการอุปทาน เราควรพิจารณาเพิ่ม
น�้าต้นทุน เช่น จากน�้าใต้ดิน หากเรามีการศึกษาส�ารวจ 
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งต�าแหน่ง ทิศทางการไหล 
ปริมาณ คุณภาพ และสามารถน�ามาบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสม น่าจะเป็นแหล่งน�้าต้นทุนขนาดใหญ่ที่
น่าสนใจ

had disabled electricity generation.
It was essential that the data analyzing staff 

members embrace transparency and place national 
benefit over the benefits of their agencies. The 
administrators of the center had to integrate the 
workforce and information from all entities concerned 
and develop alternative measures. After testing, the 
most suitable and practical solution was selected. 
This approach is, in fact, applicable for tackling any 
crisis.

As for this year's drought crisis, it might be too 
late to establish such a center since the situation 
would ameliorate from June on. However, everyone 
should not remain ignorant of the problem. We have 
to help find a solution to prevent the reoccurrence 
of drought. 

 
Q: So what do you think we should do to 

prevent it?

A: We should start by prioritizing what to do. 
A mission may not seem “urgent” but it is “very 
important”. If it is initially neglected, you may find 
every mission urgent at the end. I think zoning 
should be done first in order to develop a drought 
management strategy appropriate for each area 
such as areas outside irrigation zones, irrigation 
zones, areas with a reservoir network, areas with a 
single dam, and others. Water demand and supply 
management is also required.

To deal with water supply, available water 
resource should be taken into account. Underground 
water, for example, would become a wealth of water 
resource provided it is properly managed based on 
consistent study and analysis in terms of location, 
flowing direction, quantity and quality, 

To manage water demand, wise use of water 
should be promoted. An efficient tool that has yet to be 
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ส่วนการบริหารจัดการอุปสงค์ ควรสร้างความ
ตระหนักในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า รัฐมีเครื่องมือหนึ่ง 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากแต่ยังไม่ใช้ เนื่องจากติดเร่ือง 
ความพร้อมของประชาชนและกระแสสงัคม คอื “การเกบ็ 
ค่าบริหารจัดการน�้า” ซึ่งนอกจากจะท�าให้บริหารจัดการ
ความต้องการใช้น�้าได้แล้ว ยังสามารถน�าเงินมาตั้ง 
กองทุนเพื่อรักษาคูคลองและคุณภาพน�้า ที่ส�าคัญคือ  
ควรสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น�้า โดยเชิญผู้แทน 
จากทุกกลุ ่มเข ้าร ่วมเป ็นคณะกรรมการกองทุนนี้  
เพื่อให้เกิดการท�างานรอบด้าน ที่มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารจัดการน�้า 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนแนวคิดเรื่องการปรับโครงสร้างการเพาะปลูก 
การจัดรูปที่ดินและก�าหนดรูปแบบการปลูกพืช (Crop 
Pattern) โดยให้มีการรวมกลุ ่มเป็นแปลงใหญ่เพื่อ 
ปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อยหรือเปลี่ยนจากพื้นที่แปลงนาเป็น 
พชืไร่นัน้ ส่วนตวัผมมองว่าโดยหลกัการนัน้ด ี เคยมกีารท�า 
ส�าเร็จท่ีไต้หวัน ซ่ึงหากจะให้ประสบความส�าเร็จใน
ประเทศไทยต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น 
เกษตรกรต้องมีทุน มีทักษะและความรู้ในการท�าเกษตร
ประณตี มแีรงงาน และทีส่�าคญัคอืมีวนิยั ปัจจบัุนมกีารท�า 
อยู ่ไม่มากในพื้นที่เขตชลประทาน ซึ่งหากรัฐบาลจะ
สนับสนุนเพื่อผลักดันการปรับโครงสร้างนี้ให้เป็นจริงได้ 
ก็จะเป็นสิ่งที่ดี

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือ การ
วางแผนทิศทางการพัฒนา (Road Map) พร้อมก�าหนด
ช่วงเวลาและล�าดบัความก้าวหน้าของทกุแผน (Timeline) 
เหล่านีท้ัง้หมด เนือ่งจากเป็นสิง่ทีต้่องท�าให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังต่อเนื่องกันเป็นทศวรรษ แม้จะมีการเปลี่ยน 
ผู้บริหารประเทศก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่น�าไป
สู่การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

implemented due to the lack of public preparedness is 
a “water management fee”, which not only serves the 
purpose of water demand management well but also 
enables fund raising for water source maintenance 
and water quality control. Above all, the government 
should encourage public participation by appointing 
representatives from all groups of stakeholders as 
members of the fund committee. This would help 
ensure well-rounded and effective operations directed 
by good governance. In addition, related laws must 
be seriously revised to facilitate more efficient water 
management.

In addition, a cultivation restructuring program 
which includes land readjustment and crop pattern 
adjustment is an interesting measure. In Taiwan, for 
example, farmers forming a group to grow drought-
tolerant plants on a large plot and turning paddy 
fields into crop farms has worked. But in Thailand, to 
achieve such a practice, farmers must have a large 
amount of fund, knowledge and skills needed for 
intensive farming, and a sufficient workforce. Above 
all, they must be well disciplined. So it is currently 
practiced only in a few irrigation areas and still needs 
strong support from the government. 

All in all, a well-defined roadmap and an operation 
timeline, regardless of the change of government, is 
a must as the practice aims for long-term effective 
outcome and sustainable water management.
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แผนพัฒนา 10 ปีของประชาคมอาเซียน
ASEAN’s 10-Year Plan 
Pradap Pibul.

เสมือนฟ้าดินบันดาล ทันทีท่ีอาเซียนเปลี่ยนสภาพ
เป็น “ประชาคม” ดร.ถนัด คอมันตร์ 1 ใน 5 ท่าน 
สุดท้ายของผู้ก่อตั้งอาเซียนก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ 
ณ บ้านพัก ด้วยวัย 102 ปี เสมือนกับว่าท่านสร้างสิ่งที่
ปรารถนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บัดนี้อาเซียนได้เจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับ 
ทัว่โลกและได้เริม่ปฏบัิติตามแผนพฒันา 10 ปีบนพืน้ฐาน
ของปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องอาเซียน 2568  
แล้ว อีกทศวรรษข้างหน้าจะเป็นอย่างไรน้ัน ยากจะ 
คาดการณ์ได้ แต่ประชาคมอาเซยีนได้เลอืกเดนิตามเส้นทาง 
จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา 48 ปี ซึ่งใครหรือธุรกิจใด
สนใจจะขยายเครือข่ายไปสู่ภูมิภาคอาเซียนหรือเผชิญ
กับการแข่งขันที่เข้มข้นก็จะต้องรีบศึกษาท�าความเข้าใจ
กับโรดแม็ป “อาเซียน 2568 : มุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน” 
ท้ังน้ีเพราะกฎระเบียบนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
ในประเทศสมาชิกจะสอดคล้องกันมากขึ้น

เอกสารนีป้ระกอบด้วยปฏญิญากวัลาลมัเปอร์ว่าด้วย
เรื่องอาเซียน วิสัยทัศน์ 2568 แผนพัฒนา 2568 ด้าน
การเมือง/ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม/วัฒนธรรม 
แผนการรวมตัวของอาเซียนฉบับท่ี 3 และแผนการ 
เชื่อมโยงฉบับที่ 2 

It must be destiny. Just as ASEAN started 
moving forward along the new "S" curve as ASEAN 
Economic Community, its last founding father Dr. 
Thanat Khoman had peacefully left us at his home at 
the age of 102. "Once the dream has been fulfilled, 
that very frail one will often call it a day", how true.

The inter-governmental body ASEAN has by now 
achieved impressive prosperity, it is well recognized 
globally, and has embarked upon the implementation 
of the Kuala Lumpur Declaration 2025. However, 
though it's hard to predict what the decade ahead 
will bring, the ASEAN Community has unwaveringly 
decided to stay the course based on its 48 years of 
experience. Those individuals or businesses that have 
aimed to expand their operations, or now face tougher 
competition, need to grasp fast the significance 
of this KL Declaration: "ASEAN 2025: Forging 
Ahead Together," for the simple fact that the rules, 
regulations, policies and development strategies of 
the members will be increasingly harmonized and 
synchronized.

The new Roadmap consists of the Kuala Lumpur 
Declaration on ASEAN 2025; Vision 2025; Political 
and Economic Security, Social/Cultural Blueprints; 
the 3rd ASEAN Integration Work Plan; and the 2nd 

ASEAN Connectivity Plan. 
The Economic Community Blueprint 2025 was 

designed to further strengthen the integration and 
cohesion of the ASEAN Community, with a view to 
building up its competitive, innovative, and dynamic 
edges. The key outcome expected is "the realization 
of seamless, effective, and efficient movement," of 
goods, services, investment, capital, people and 
skilled workers within and across the region.
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ในด้านธุรกิจ แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ 
ผลักดันให้องค์กรมีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันมากข้ึน
โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มีนวัตกรรมและพลวัต ตลอดจนขยายความร่วมมือราย 
สาขาเพ่ิมขึน้ เป้าหมายหลกักเ็พือ่ให้สนิค้า บรกิาร การลงทนุ  
เงินทุน ประชาชนและฝีมือแรงงานสามารถเคลื่อนไหว
ผ่านแดน/ข้ามแดนได้ “ด้วยความราบรืน่รวดเรว็ไร้รอยต่อ 
อย่างมีประสิทธิภาพ”

เครื่องมือส�าคัญที่ผู ้น�าได ้ตกลงแล ้วคือ แผน
ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการคมนาคม 2559-2568 เพื่อ
พัฒนาการขนส่งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ โดย
ได้วางกรอบเป้าหมายไว้ 30 ประการ และแนวทางการ
ขับเคลื่อน 78 แนวทาง ด้วยการด�าเนินมาตรการ 221 
โครงการ

ส�าหรับไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก 
โดยเชื่อมโยงกับการขนส่งในหลายรูปแบบ ยุทธศาสตร์ 
ทีจ่ะยกระดบัการพฒันาของประเทศคือระบบราง โดยการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับคุนหมิง 
และถนนสายอาเซียน ภายใต้แผนคมนาคม 10 ปี  
ไทยจะสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ 491 
กม. จากสระบุรีถึงหนองคาย เชื่อมไปยัง สปป.ลาว สู่จีน 
และสายใต้ 929 กม. จากนครปฐมถึงปาดังเบซาร์ ต่อ
กับมาเลเซีย ส่วนถนนสายอาเซียนนั้นเกือบได้มาตรฐาน
ตลอดเส้นทางขนส่งผ่าน/ข้ามแดนแล้วเป็นระยะทาง
กว่า 21,000 กม. ยังเหลือส่วนที่ต้องปรับยกสภาพใน  
สปป.ลาว อีก 391 กม. และในเมียนมาร์ 536 กม.

ประชาคมอาเซียนเปิดศักราชด้วยพื้นฐานที่มั่นคง 
ศกัยภาพสงู และอนาคตแจ่มใส เป็นสิง่ท้าทายของสมาชกิ 
ทั้ง 10 ประเทศและมิตรประเทศที่จะแสวงหาช่องทาง
เพิม่พนูผลประโยชน์ ดงัที ่ดร.ประเสรฐิ ภทัรมยั ประธาน
กรรมการทมีกรุป๊ เคยกล่าวไว้ว่า “โอกาสกเ็หมอืนไอศกรมี  
ละลายเร็วหากไม่เฝ้ามองให้ดี”

To reach such desired objectives, the leaders 
agreed on the deployment of the Kuala Lumpur 
Transport Strategic Plan (ASEAN Transport Strategic 
Plan) 2016-2025 or KLTSP. They recognized that 
transport is "the very basis of ASEAN economic 
development." The focus is on the operationalization 
of land, maritime, and aviation connectivity with "30 
specific goals, 78 actions, and 221 milestones."

For Thailand, a strategic hub for land-based 
multi-modal transportation, the key twin-goals are 
the completion of Singapore-Kunming rail link and the 
completion of the ASEAN Highway Network (AHN) 
project. Under the KLTSP, Thailand will construct 
the double-track northeastern railway line, 491 
km., from Saraburi to Nong Khai to be connected 
to Lao PDR and China, and the 929 km. southern 
line from Nakhon Pathom to Padang Besar linking 
it to Malaysian railways. As for the AHN's Transport 
Routes of about 21,000 km., only 391 km. in Lao 
PDR and 536 km. in Myanmar remain to be upgraded.

The ASEAN Community was established on 
firm ground with promising potential and a bright 
future. It's a great challenge for the member 
States and partners to succeed in unleashing 
and combining their strengths in the promotion of 
mutual interest. "Opportunities, like ice-cream, will 
just melt away in the absence of proper attention," 
Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP’s Chairman,  
kept reminding us.
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ในปี 2558 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าปกติ 
รวมท้ังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ท�าให้ฝนที่ตกลงมา 
ต�่ากว ่าเกณฑ์ประมาณ 20% ส ่งผลให ้ เกิดภาวะ 
แห้งแล้งมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 
และคาดว่าจะแล้งยาวต่อเนือ่งไปถงึเดอืนมิถนุายน ดงันัน้ 
พวกเราทุกคนและทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือร่วมใจกัน
อย่างจริงจังเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว โดย 
เริ่มจากการใช้น�้าอย่างประหยัด เพื่อให้ทรัพยากรน�้า 
ของประเทศมีใช้เพียงพอตลอดไป

The year 2015 had very small amount of rain and 
it also saw the most severe El Niño phenomenon in 
history. The total amount of rain in 2015 was 20% 
lower than average and led to the drought in 2016 
starting from January and expected to continue until 
June. We should, therefore, help in saving water to 
overcome this water crisis together so that Thailand 
will have sustainable water resource.

ร่วมพลังไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง
Let’s Overcome the Water Crisis Together
Chawalit Chantararat

ข้อมูล : “นํ้าน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง” จัดโดย วปอ. รุ่น 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

Source: A seminar "Let's Overcome the Water Crisis Together", organized by The National Defence College Alumni  

 Class 2007 on 25 January 2016

� ลางหนาแปรงฟนโดยใชแกวรองน้ำ
 จะใชน้ำเพียง 5 ลิตร การเปดกอกน้ำไหลทิ้ง 
 จะสิ้นเปลืองน้ำถึง 20-30 ลิตรตอครั้ง
 When brushing teeth and 
 washing your face, 
 use a glass for rinsing consumes 
 just 5 liters while leaving water running 
 consumes 20-30 liters of water. 

� รดน้ำตนไมโดยใชบัวรดน้ำ
 ใชน้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดตนไม 
 หากใชสายยางรดน้ำจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตรตอนาที
 Use a watering pot
 and reused water when watering plants.
 Using a garden hose consumes 9 liters/minute.

� ลางรถ โดยรองน้ำใสถัง
 ใชผาชุบเช็ดทำความสะอาดแทน
 การใชสายยางฉ�ดน้ำโดยตรง 
 จะลดการใชน้ำไดถึง 20-50%
 Using water from a bucket 
 to wash a car 
 can save 20-50% of water when 
 compared to using water from a tap.

� ซักผาดวยมือ จะใชน้ำเพียง 60 ลิตร
 โดยไมควรเปดน้ำทิ้งไวตลอดเวลาขณะซักผา 
 หากซักผาดวยเครื่องจะใชนํ้าถึง 150-250 ลิตรตอครั้ง 
 ควรรองน้ำจากการซักผา เพื่อนำไปรดน้ำตนไมตอไป
 Hand-washing of clothes uses only 
 60 liters of water  
 but don't leave water running while washing.
 Machine washing consumes 150-250 liters 
 of water each time. 

� ตรวจเช็กน้ำรั่ว
 ตรวจเช็กวามีน้ำรั�วที่สวนไหนของบาน
 บางหรือไม (สามารถใชบริการของ กปน.
 Call Center 1125 ไดตลอด 24 ชม.) 
 Check faucets and pipes 
 for leaks.
 You can call the MWA call center at 
 1125 for assistance.

� ลางถวยชามในภาชนะ
 จะประหยัดน้ำมากกวาลางจากกอกโดยตรง 
 ซึ�งจะสิ้นเปลืองน้ำถึง 9 ลิตรตอนาทีี
 Use bowls when washing dishes 
 can save water.
 Leaving water running for rinsing consumes 
 up to 9 liters/minute. 

� อาบน้ำปดฝกบัวขณะถูสบูจะใชน้ำ
 เพียง 30 ลิตร
 หากเปดฝกบัวเพียง 10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำถึง 90 ลิตร 

 Turning off the shower when soaping
 uses only 30 liters of water. Leaving water running 
 for 10 minutes consumes up to 90 liters.

� ใชชักโครกจะใชน้ำ 6 ลิตร 
 ตอการกดชำระ 1 ครั้ง
 ควรประหยัดน้ำโดยใสขวดบรรจุน้ำในโถน้ำชักโครก
 เพื่อลดปริมาณน้ำตอการกดชำระ

 Each flushing uses 6 liters of water;
 fill a bottle of water and put it in the toilet tank 
 to reduce water used when flushing.
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เที่ยวสงกรานต์แนวประเพณี สืบสานวิถีไทย
Cultural Tour on Songkran Festival

สงกรานต์เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งจัด
ขึ้นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ได้แก่ วันมหาสงกรานต์ 
(13 เมษายน) วันเนา (14 เมษายน) และวันขึ้นปีใหม่  
หรือวันเถลิงศก (15 เมษายน) สงกรานต์จึงเป็นช่วงที่
มีวันหยุดติดต่อกันยาวเป็นพิเศษ เป็นโอกาสให้ชาวไทย
ได้เดินทางกลับภูมิล�าเนาของตนเอง เพื่อไปรดน�้าขอพร
จากผูใ้หญ่ทีเ่คารพนบัถอื พกัผ่อนสงัสรรค์กบัญาตพิีน้่อง
เพื่อนฝูง หรือเดินทางท่องเที่ยว เล่นน�้าสงกรานต์ 

ป ัจจุบันหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือ  
ได้รือ้ฟ้ืนการจดักจิกรรมสงกรานต์แนวประเพณขีึน้มาใหม่ 
เช่น “งานประเพณสีรงน�า้โอยทาน สงกรานต์ศรสัีชนาลยั” 
ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2559 ณ ลานพระบรมราชา
นุสาวรย์ีพระยาลไิท และอทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลัย 
จ.สุโขทัย “ประเพณีย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่า
สุโขทัย” ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ 
13-15 เมษายน 2559 ซึ่งจะมีการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย 
ขบวนล้อเกวียนโบราณและการประกวดเทพีสงกรานต์ 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง ฯลฯ

เช่นเดียวกับที ่จ.ล�าปางกมี็งานประเพณ ี“สลงุหลวง
กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล�าปาง” ที่ข่วงนคร ห้าแยก
หอนาฬิกา ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2559 ซึ่งจะมี
การแห่ขบวนสลุงหลวง การแสดงกลองปู่จา ถนนสาย
วัฒนธรรม กิจกรรมรถม้า และกิจกรรมอื่นๆ

งานใหญ่ที่ไม่ควรพลาดอีกงานก็คือ “งานประเพณี
ปีใหม่เมือง” ณ ตัวเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงจัดขึ้นระหว่าง 
วนัที ่11-15 เมษายน 2559 จะมกีจิกรรมสบืสานประเพณี 
ท�าบญุตกับาตร ขบวนแห่การประกวดแม่หญงิขีร่ถถีบกาง
จ้อง การประกวดเครือ่งสกัการะล้านนา การบูชาพระบรม
สารรีกิธาต ุสรงน�า้พระสริมิงัคลาจารย์ ก่อเจดย์ีทราย ฯลฯ

หากใครชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวประเพณีไม่ควร
พลาด เพราะนอกจากจะได้สัมผัสเสน่ห์และความงดงาม
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นับวันจะหาดูได้น้อยลงแล้ว ยัง
ถือได้ว่าเป็นการช่วยสืบสานวิถีความเป็นไทยให้ยืนยาว
ต่อไปอีกด้วย
ข้อมูล : ปฏิทินท่องเที่ยวจาก ททท.

Songkran is the Thai traditional New Year’s Day. 
Three-day celebrations are conventionally held from 
13 to 15 April with the latter being designated New 
Year’s Day. In this fashion, Songkran is generally a 
long weekend during which people either return to their 
hometown to spend time with their parents and families, 
or travel and enjoy water splashing. As tradition has 
it, people also pour scented water onto the hands of 
revered elderly people to ask for their blessings.

To date, traditional Songkran festivities have 
been revived in many provinces especially in northern 
Thailand. Among these is the Songkran merit-making 
of Si Satchanalai held this year from 8 to 12 April 
2016 at King Lithai Royal Monument Plaza and Si 
Satchanalai Historical Park in Sukhothai Province. 
Maha Songkran celebrations at the old city of Sukhothai 
are held from 13 to 15 April at Sukhothai Historical 
Park, where visitors can enjoy the sand pagoda building 
contest, the ancient cart procession, the Miss Songkran 
beauty pageant, and folk games and plays.

In addition, one can join the Salung Luang Klong 
Yai New Year’s Celebrations held at Lampang City 
Plaza (Khuang Nakhon) and the City’s Clock Tower in 
Lampang Province from 9 to 13 April. The celebrations 
include the procession of Salung Luang (a large water 
bowl made of silver), Puja Drum (a huge drum typical 
of Lanna) playing, a cultural road, horse-drawn carriage 
rides, and other interesting activities.

A renowned event is the Chiang Mai Traditional 
New Year Celebrations held from 11 to 15 April in 
downtown Chiang Mai where visitors participate in 
traditional merit making; admire the procession of 
beautiful girls biking and holding umbrellas; enjoy the 
Lanna-style tokens of worship contest; pay respect 
to Lord Buddha’s relics; sprinkle scented water on an 
image of Reverend Phra Sirimangkhalacharn; and build 
sand pagodas.

If you have a passion for cultural tourism, don’t 
miss these events. Not only will you have an opportunity 
to appreciate the charm of local culture but you can 
also take part in the continuation of Thai traditions. 

Source: Tourism Calendar, Tourism Authority of Thailand
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นํ้าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการประปานครหลวง 
(กปน.) จดัโครงการศกึษาแหล่งเรยีนรู ้“มุง่สูวิ่ศวะ” ให้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รร.นครสวรรค์ ที่ให ้
ความสนใจวิชาชีพด้านวิศวกรรม และน�าเย่ียมชม 
ทมีกรุป๊ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ประเสรฐิ ภทัรมยั ประธาน 
กรรมการทีมกรุ ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ ่มทีมรวมใจ 
ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ  
“เปิดโลกวิศวกร” โดย ดร.อภิชาติ สระมูล Senior 
Executive Vice President - Human Capital 

จากนั้นเดินทางไปทัศนศึกษาที่ โรงงานผลิตน�้า
บางเขน โดยได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ ปัสนานนท์  
ผู้อ�านวยการกองผลติและจ่ายน�า้ โรงงานผลติน�า้บางเขน 
และคุณวิภา อยู่ทรัพย์ ผู้อ�านวยการกองบริหารความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมภายนอก ฝ่ายบรหิารความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม กปน. พร้อมด้วยคุณวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ 
จ�ากัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

TEAM GROUP Foundation in cooperation with 
the Metropolitan Waterworks Authority (MWA) held 
a project "On the Path to Engineering Profession" 
for M.5 students from Nakhon Sawan School. On 
19 February 2016, the students visited the TEAM 
GROUP headquarters and were warmly welcomed 
by Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP's Chairman 
of the Board of and President of the TEAM GROUP 
Foundation. On this occasion, Dr. Aphichat Sramoon, 
Senior Executive Vice President - Human Capital 
gave a special lecture about the engineering 
profession.

The students later visited the MWA's Bang Khen 
Water Treatment Plant where they were welcomed 
by Mr. Somsak Passananont, Director of Water 
Treatment and Distribution Division, Ms. Wipa Yoosap, 
Director of the Social Responsibility Management 
Division, and Mr. Wattana Limdaengsa-nguan,  
TWI's Deputy Managing Director.

"เป็นประสบการณ์ที่ดี ที่
ได้ เข้ามาเรียนรู้ถึงการ
ท�างานของวิศวกร และ
วิธีการผลิตน�้าประปา ซึ่ง
ต้องขอขอบคุณทีมกรุ๊ป  
แ ล ะ ก ป น .  ที่ ผ ลิ ต น�้ า 
สะอาดมาให้ เราใช้กัน
อย่างสะดวกสบาย" 
นายภูริ วัชรขจร ม.5/6 
รร.นครสวรรค์ 
“I appreciate TEAM 
G ROU P  f o r  t h i s 
impressive experience 
to learn how engineers 
work and how the tap 
water is produced. 
Thanks to the MWA for 
providing us the clean 
water.” 
Mr. Pur i  Wachara-
khajorn, an M.5 student 
from Nakhon Sawan 
School. 

"วิ ศวกร เป็นอาชีพที่ ดี  
และส�าคัญในการพัฒนา 
ป ร ะ เ ท ศ  ก า ร ไ ด้ ม า
ทัศนศึกษาครั้ งนี้ท�าให้
ทราบและเข้าใจมากขึ้น" 
นางสาวเบญจพร โพธิ์ศรี 
ม.5/3 รร.นครสวรรค์
“ T h i s  s t u d y  t o u r 
g a v e  m e  b e t t e r 
understanding on the 
engineering profession 
and its importance to 
the development of the 
nation.” 
Ms. Benchaporn Posri, 
an M.5 student from 
Nakhon Sawan School. 
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ทีมกรุ๊ป ด�าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ ภายใต้การด�าเนินงานของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ “เป็นองค์กรสาธารณกุศลล�าดับที่ 729 
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ”

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

สร้างคลังความรู้

ทีมกรุ ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ ่มทีมรวมใจ ขอเชิญ 
ผู้บริหารและพนักงานสร้างสังคมนิยมอ่าน สนับสนุน
การศึกษา และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน โดย
ร่วมบริจาคหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อน�า
ไปมอบให้แก่โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ป 
สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกรรณิการ์ 0 2509 9000 
ต่อ 2414

To promote reading among children, TEAM 
GROUP and TEAM GROUP Foundation invite all staff 
to donate books for students in schools under the 
patronage of TEAM GROUP. For more details, please 
contact Khun Kannika at 0 2509 9000 ext. 2414.

ปลูกป่าและทําโป่งเทียม

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ น�าโดยคุณธงชัย 
มนัตภาณีวฒัน์ ร่วมกจิกรรมปลกูป่าด้วยการยงิเมลด็พนัธุ์ 
พืชด้วยหนังสติ๊ก จ�านวน 2,000 เมล็ด และท�าโป่งเทียม   
3 แห่ง  เพือ่สร้างความสมบรูณ์ให้ผืนป่า และคืนความสมดลุ 
ให้แก่แหล่งอาหารของสตัว์ป่า ณ อทุยานแห่งชาตทิบัลาน  
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

Mr. Thongchai Montapaneewat and staff 
members of TEAM GROUP, on behalf of TEAM 
GROUP Foundation, joined forces in reforestation 
using hand pulling slingshots to shoot 2,000 tree 
seeds into the forest and creating three artificial salt 
licks for wildlife at Thaplan National Park in Nakhon 
Ratchasima Province on 27 February 2016.

"น�้�าเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิต แนวทางการด�าเนินงานของ 
กปน. ก็เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้น�้าที่ได้มาตรฐาน 
โรงกรองน�้�าบางเขนเป็นแหล่งผลิตน�้�าแห่งหนึ่งของ กปน. ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยใช้น�้�าดิบจากแม่น�้าเจ้าพระยา สามารถ 
ผลิตน�้าประปาได้วันละ 4 ล้านคิว" คุณสมศักดิ์ ปัสนานนท์
“Water is life, and the MWA's job as the water supply provider 
is to bring satisfaction to our customers. The Bang Khen 
Water Treatment Plant is ASEAN's largest water treatment 
plant. With the raw water from the Chao Phraya River, 
the plant has the production capacity of 4 MCM per day.”  
Mr. Somsak Passananont, Director of Water Treatment and 
Distribution Division.
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ในสังคมยุคปัจจุบัน มองไปทางไหนมักจะพบแต่ 
เรือ่งราวทีส่ร้างความเศร้าหมอง เคร่งเครยีด และอารมณ์
อันขุ่นมัว เพื่อหาทางออกที่ยั่งยืน ให้สามารถจัดการกับ
อารมณ์ดังกล่าว ทีมกรุ๊ป จึงได้จัดท�าโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรปฏิบัติธรรม “Format จิต Delete อารมณ์” ให้
แก่พนกังานบรษิทัในเครอืทมีกรุป๊ เพือ่ให้ได้เข้าถงึวิธีการ
เจริญสติและเจริญภาวนาอย่างถูกต้อง สามารถใช้ธรรมะ
เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต โดยใช้เวลาฝึกปฏิบัต ิ
3 วัน 2 คืน ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน อ.บ้านนา 
จ.นครนายก โดยวทิยากรจากมลูนธิส่ิงเสรมิการบรหิารจิต 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ

คุณอรรชนา เจมิรงัษ ีบรษิทั ดาวฤกษ์ คอมมูนเิคชัน่ส์  
จ�ากัด กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าอบรมว่า “...เพราะ
เป็นคนอารมณ์ร้อน ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย อยากรู้วิธีที่
จะจัดการกับอารมณ์และความคิดของตัวเอง...” เมื่อได้
ผ่านการฝึกปฏิบัติสมาธิแล้วพบว่า เมื่อเกิดความโกรธ 
สามารถตั้งสติได้เร็วขึ้น ท�าให้อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้น 
หายไปหรือลดน้อยลง 

คุณศีลวัต ศรีสวัสดิ์ จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีม
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด เล่า
ถงึประสบการณ์ขณะฝึกอบรมว่า “...เม่ือเข้าช่วงวปัิสสนา
และสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรม หรือการนั่งสมาธิ 
ช่วงนัน้รูส้กึมคีวามสบายใจ ผ่อนคลาย ไร้ความกงัวล รูสึ้ก
ได้ออกจากความวุ่นวาย ท�าให้เกิดความสุขกับการอยู่กับ
ตัวเอง รับรู้ถึงความสงบ และมีความสุขทางจิตใจอย่าง
มาก...” 

ส�าหรบั คณุเอมอมร ขอพรกลาง จากฝ่ายเสรมิสร้าง 
ศักยภาพบุคลากร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด กล่าวว่า “...เข้าใจในเรื่อง
ของ ‘สติ’ มากขึ้น ปกติเป็นคนขี้ลืมมาก แต่หลังจากที่
เข้าอบรมท�าให้มกี�าลงัใจมากขึน้เพราะอาจารย์ช่วยช้ีแนะ
ว่าการที่เราลืมแต่เรายังรู้ตัวว่าเราลืมอย่างน้อยแสดงว่า
เราก็ยังมีสติว่าเราลืม พระอาจารย์จึงแนะน�าให้ฝึกฝน
โดยการต้ังสติอยู่กับปัจจุบันไม่อาลัยอาวรณ์กับเรื่องราว
ในอดีตและไม่กังวลกับอนาคต...” 

การ Format จิต Delete อารมณ์ ถือเป็นการฝึก
จิตใจให้เกิดสมาธิหรือสติในการควบคุมจิตใจให้มีความ
สงบ รู้ตัว สามารถจัดการกับอารมณ์และท�าให้มีความสุข 
อยู่กับปัจจุบัน 

“สุขกาย สบายใจ” แนะน�าให้ลองน�าไปฝึกปฏิบัติดู 
แล้วท่านจะพบว่าความสงบนั้นหาได้ไม่ยากเลย

Format จิต Delete อารมณ์
Mind Spa

In this digital era, many have found themselves 
way more dispirited owing to an overflow of unpleasant 
news. This makes them tired of their present life, and 
some are likely to develop major depressive disorders. 

Aware of this, TEAM GROUP strives to provide 
its staff with a sustainable solution, encouraging them 
to wisely address their stress and negative emotions.  
In this effort, the Mind Spa Dhamma Practice Program 
was offered to instruct them how to meditate rightly 
for peace of mind, and live with Dhamma as a guiding 
light. The training course took place over three days at 
Santiphap Dhamma Sathan Park in the Ban Na District 
of Nakhon Nayok Province, and was supervised by 
specialists from the Foundation for the Promotion of 
Mind Management under the Patronage of His Holiness 
the Supreme Patriarch of Thailand.

Ms. Achana Jermrangsee from Daoreuk 
Communications said that she decided to take the 
course “because I would like to handle my quick-
tempered nature”. After learning to practice meditation, 
she can now compose herself, and has become quicker 
to suppress her anger and calm down.

Mr. Silawat Sriswasdi from TEAM Consulting 
Engineering and Management told us that “while 
practicing meditation, be it sitting or walking, I felt 
relaxed and free of worry as if I was liberated from 
all troubles, and enjoyed being self-conscious and 
mentally peaceful”.

Ms. Aemamorn Korpornklang from TEAM 
Consulting Engineering and Management shared 
her experience from the training: “...I was naturally 
forgetful, but felt encouraged when the lecturer told us 
that being aware of the forgetfulness at least meant I 
was self-conscious. It was suggested that I concentrate 
on the current moment, ignoring the worry about what 
has already happened and what will happen...”

The meditation practice enables us to have a 
peace of mind, to be able to better manage our temper 
and live for the present moment.

Try it and you’ll find how easily peace of mind 
can be achieved.
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พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
Strengthen the Team for a Strong Organization

การอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับลูกจ ้าง
ทั่วไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่” ประจ�าปี 2559 โดย  
คุณรจุน์ เฉลยไตร กรรมการสมาคมส่งเสรมิความปลอดภยั
และอนามัยในการท�างาน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากร ณ 
ห้องประชมุ ชัน้ 2 อาคารทมี เม่ือวนัที ่27 มกราคม 2559 
    A training “Occupational Health and Safety for 
General Employees and New Employees 2559” by 
Mr. Ruj Chaloeitrai on 27 January 2016.

ทีมกรุ ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “เจ ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน” (จป.หัวหน้า
งาน) ประจ�าปี 2559 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
ของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัหวัหน้างาน  
ทราบถึงสาระส�าคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการ 
ท�างาน และสามารถแนะน�าวิธีการป้องกันอันตราย 
ทีเ่กดิขึน้จากการท�างาน โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ประมขุ  
โอศิริ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการท�างาน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากร  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารทมี เมือ่วันที ่2-3 กมุภาพันธ์ 
2559 ที่ผ่านมา  

A training “Safety Officers for Supervisory Level” 
for 2016, given by Assoc. Prof. Dr. Pramuk Osiri from 
the Safety and Health at Work Promotion Association 
(Thailand) during 2-3 February 2016.

การอบรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตร "Format จิต 
Delete อารมณ์" โดย มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตฯ 
มลูนธิเิพือ่นสันตภิาพ และศภุเวชคลินกิ ณ สวนสันตภิาพ
ธรรมสถาน อ.บ้านนา จ.นครนายก ครัง้ที ่1/2559 ระหว่าง
วันที่ 8-10 มกราคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 
12-14 กุมภาพันธ์ 2559 

A Dhamma practice “Mind Spa” was organized 
for TEAM GROUP employees at the Santiphap 
Dhamma Sathan Park, Ban Na District, Nakhon 
Nayok. Class 1/2559 was held during 8-10 January 
2016, and Class 2/2559 was held during 12-14 
February 2016.

กิจกรรมเสวนาเคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับทีมกรุ๊ป หัวข้อ 
“เตรียมทีมกรุ๊ป...สู่องค์กรที่พัฒนาแล้ว” เพื่อทราบถึง
หลักปรัชญาท่ีช่วยสร้างวนิยัในการด�าเนนิชวีติ เหน็ความ
ส�าคัญต่อการเคารพกฎระเบียบและสิทธิของผู้อื่น เพื่อ
เตรียมตนเองและองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนา
แล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เป็นผู้
ถ่ายทอดเคล็ด(ไม่)ลับ ดร.อภิชาติ สระมูล ดร.พิมพิดา 
จรรยารกัษ์สกลุ ดร.ธารศิร์ อสิสระยัง่ยนื และดร.อาภามาศ  
จนัทร์เมฆา เป็นวทิยากรร่วม เมือ่วนัท่ี 21 มกราคม 2559 

A panel discussion “TEAM GROUP's Secret 
Revealed on Preparing TEAM GROUP towards an 
Advanced Organization” took place on 21 January 
2016. Panels included Dr. Prasert Patramai,  
Dr. Aphichat Sramoon, Dr. Pimpida Chanyarakskul, 
Dr. Tharit Issara-Yangyun, and Dr. Arpamart 
Chanmeka.
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ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวง TEAM GROUP
TEAM GROUP in the News

โครงการลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ 2016

คุณชวลิต จันทรรัตน์  President ทีมฯ รับเชิญเป็น
วทิยากรบรรยาย ในหวัข้อเรือ่ง “กรณศีกึษา การวเิคราะห์
ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และ
การพัฒนาโครงการ” ในการประชมุ “โครงการลงทนุและ
การศึกษาความเป็นไปได้ 2016” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  
16-17 กมุภาพนัธ์ 2559  ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรงุเทพฯ

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM's President, 
gave a lecture “Case Study - the Mega Project 
Investment and Development Feasibility Study” in 
the conference “Project Investment and Feasibility 
Study 2016” held during 16-17 February 2016 at the 
Landmark Hotel, Bangkok.

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ 

คุณสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ ประธานกรรมการ บริษัท  
เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้รับประกาศเกียรติคุณ  
วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 5 จาก ดร.ทองฉัตร 
หงศ์ลดารมภ์ จดัโดยสมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ยกย่องเชิดชูเกยีรตนิสิติเก่า 
ที่มีคุณงามความดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล 
เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

Mr. Srid Aphaiphuminart, ATT's Chairman, 
was awarded Outstanding CU Engineering Alumni 
2015. The award was presented by Dr. Thongchat 
Hongladarom at the event co-organized by CU 
Engineering Alumni Association and CU's Faculty of 
Engineering at the Plaza Athenee Bangkok, A Royal 
Meridien Hotel on 20 January 2016.

แบ่งปันประสบการณ์

คุณสุชัย รอยวิรัตน์ Railway Track Engineering 
Consultant บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางปฏิรูประบบรถไฟ
ของไทย” ในการประชุมคณะศิษย์เก่าวิศวะ 08 ท่ีห้อง
ประชุมบุญถาวร สาขารัชดา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2559  

Mr. Suchai Roiwirat, TLT's Railway Track 
Engineering Consultant, gave a special lecture 
“Modernization of Railway System in Thailand” in 
the CU Engineering Alumni Class 08 meeting on  
15 February 2016.

เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสําหรับวิศวกรใหม่

ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ผู ้อ�านวยการ สถาบัน 
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทีมกรุ๊ป ได้แนะน�าและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงาน
ก่อสร้างส�าหรับวิศวกรใหม่” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม และ  
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามล�าดับ

Dr. Chadin Chutachindakate, Director of TEAM 
GROUP's Modern Management and Technology, 
introduced the course “Construction Supervision 
and Management Techniques for New Engineers” 
to the fourth-year civil engineering students from 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
and Chulalongkorn University on 25 January and  
3 February 2016 respectively.

26 TEAM GROUP Newsletter

ชุมชนชาวทีม l Inside TEAM



ร่วมใจบริจาคโลหิต

ผู้บริหารและพนักงาน ทีมกรุ๊ป “ร่วมใจกันบริจาค
โลหิต” ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ที่ด้านหน้าอาคารทีม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 

TEAM GROUP’s executives and staff donated 
blood at the Thai Red Cross’ mobile unit on 12 
January 2016.

ส่งต่อองค์ความรู ้
คุณชวลิต จันทรรัตน ์President ทีมฯ ให้สมัภาษณ์

ส่ือมวลชนประกอบไปด้วย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นสพ.
ฐานเศรษฐกิจ ส�านักข่าวไทยพับลิก้า สถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีข่าวช่อง NOW26 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ให้คนไทยตระหนัก
ถึงปัญหา และร่วมกันรณรงค์ประหยัดการใช้น�้าลง 
20% นอกจากนี้ยังได้ร่วมบรรยายในการเสวนาเรื่อง  
“น�้าน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง”  
จัดโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
รุ่น 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM's President, 
gave an interview to the media about the drought 
crisis, and on the same occasion gave a special 
lecture on how Thais can overcome the water crisis 
in the seminar organized by alumni of Class 2007 of 
The National Defence College on 25 January 2016.

ทําบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

คณุพรีวธัน์ เปรมชืน่ กรรมการบรหิารอาวโุส ทมีกรุป๊ 
เป็นประธานในพิธีท�าบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนือ่งใน
วันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัด
บญุศรมีนุกีรณ์ มาเจรญิพระพทุธมนต์และถวายภตัตาหาร
เพล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

Mr. Peerawat Premchun, TEAM GROUP's Senior 
Executive Director, presided over the merit-making 
ceremony for the New Year's celebration on 30 
December 2015.

สจล. จับมือทีมกรุ๊ปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ  Senior Executive Vice  
President - Strategic Business Development ทีมฯ 
และ ศ.ดร.สชุชัวร์ี สวุรรณสวสัดิ ์อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม 
และพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการนกัศกึษาฝึกงาน การร่วม
ท�างานวจิยัและพฒันาหลกัสตูรร่วมกนั เพือ่สร้างบคุลากรที่
มีความรู ้ความสามารถและมีคณุภาพ เพือ่ก้าวสูก่ารเป็น
องค์กรชัน้น�าในภมิูภาคอาเซียน ณ ห้อง 606 (สพุรรณกิาร์)  
ชั้น 6 ตึกอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

Ms. Lertluksna Yodavudh, TEAM's Senior 
Executive Vice President - Strategic Business 
Development, and Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat, 
President of King Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL), signed an MOU on academic  
cooperation between TEAM GROUP and KMITL for 
the training and curriculum development. The signing 
ceremony took place at the President's Building, 
KMITL, on 4 March 2016.
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