


สวัสดีปีระกา ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทาย มีการ

เปลีย่นแปลงเกิดข้ึนมากมายทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ยังคงผันผวน สถานการณ์อย่างน้ียิ่งท�าให้เราต้อง

เห็นความส�าคัญของความสามัคคี การสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึง 

การเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนตามกรอบ 

ยทุธศาสตร์ของแผนแม่บทความเช่ือมโยงระหว่างกนั 

ในอาเซียน ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)

อย่างไรกต็าม การบริหารธุรกจิและการด�าเนินชีวติ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ

ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตและเตบิโตอย่างมีภมิูคุม้กนั 

เกือบ 40 ปีแล้วที่ทีมกรุ๊ปได้ด�าเนินธุรกิจตาม

หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เดินตามแนวทางที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานไว้ นับเป็นความปลื้มปีติยินดีย่ิงนัก 

ซึง่ผมได้แบ่งปันประสบการณ์การบริหารตามแนวทาง 

ดงักล่าวในหนังสอื “เคลด็ (ไม่)ลบัฉบบั TEAM  GROUP” 

ในบทที ่31 “เศรษฐกจิพอเพยีง 3 ห่วง 2 เงือ่นไข” และ

หยิบยกมาเล่าใน “บอกเล่าเก้าสิบ” ฉบับนี้อีกครั้ง

พร้อมกนันี ้ทมีกรุ๊ปขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

ร่วมร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุหาทีส่ดุมไิด้ ด้วยการ 

น�าเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริทีท่มีกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมด�าเนินการ ทัง้ใน 

ข้ันตอนการศกึษาและการก่อสร้างโครงการในคอลมัน์ 

“ทีมของเรา” ส่วนคอลัมน์ “คุยนอกกรอบกับทีม” 

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ได้กรุณาเล่าถึงแนวทางการ 

ทรงงานเพ่ือประชาชนทีท่รงรักเสมอืนลกู และคอลมัน์ 

“เปิดมมุมอง” น�าเสนอเร่ือง King of Water: ตามรอย 

เบือ้งพระยุคลบาท ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ รวมทัง้ 

เชิญชวนท่องเทีย่วตามรอยพ่อหลวง ณ ห้วยฮ่องไคร้ 

ในคอลัมน์ “ไปไหนมาไหน” และเพื่อรับมือกับ

สถานการณ์ที่ท้าทาย คอลัมน์ “สุขกายสบายใจ” 

จึงน�าเสนอเคล็ดลับในการรับมือกับความทุกข์และ

สร้างความสุขอย่างยั่งยืนด้วย “สมดุล 4” 

พร้อมกันน้ี ขอแนะน�าคอลัมน์ใหม่ “Smart 

Life” ซึง่จะน�าเสนอนวตักรรมต่างๆ ภายในทมีกรุ๊ป 

ของเรา

ท้ายน้ี ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ทุกท่าน

เคารพนับถืออ�านวยพรให้ทุกท่านโชคดี มีสุขภาพ 

ทีด่ ีก�าลงัใจทีด่ ีในการด�าเนินชีวิตเพือ่ความอยูด่มีีสขุ 

ตลอดปีครับ 

Happy New Year! The year 2017 is expected 

to see lots of changes both from within and outside 

the country. The overall economic situation, 

Thailand and globally, is forecasted to be unstable. 

In situations like this, we must embrace the unity 

among the people as well as the connectivity of 

ASEAN according to the Master Plan on ASEAN 

Connectivity (2025), so as to stabilize the economy.

Adopting the Philosophy of Sufficiency 

Economy in doing business and in our lifestyle will 

help us through this tough time and to grow with 

prudence.  

For almost 40 years, TEAM GROUP has been 

conducting business in line with this philosophy 

without knowing its name. We are so thankful that, 

unknowingly, we have been following in HM King 

Bhumibol Adulyadej's footsteps. I have shared my 

experiences in the book “TEAM GROUP's Secret 

Revealed”, of which Chapter 31 presented the 

concept of “Sufficiency Economy: Three Principles, 

Two Elements”. The concept is mentioned in this 

issue's “What’s Going on?” 

In remembrance of HM King Bhumibol 

Adulyadej, “Our TEAM” presents the royally-

initiated projects on water resource development 

in which TEAM GROUP has been involved in both 

the study and construction stages. In “Talk with 

TEAM” Dr. Anat Arbhabhirama shares how His 

Majesty has worked for the people he loved like his 

children. In “Different Facets”, learn about water 

resource development according to His Majesty's 

guidelines. This issue's “Holidaymaker” takes you to 

Huai Hong Khrai Royal Development Study Center 

up in the north of Thailand. “Healthy Living” tells 

you how the four factors of a balanced life can 

lead you to sustainable happiness.

Last but not least, a new column “Smart 

Life” is introduced to present innovations in  

TEAM GROUP.

 I wish you all good luck, good health, and 

high spirit for the coming year!

เติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ก้าวทันสถานการณ์ 
ตามพระราชปณิธานพ่อหลวง

Following in King Bhumibol Adulyadej's Footsteps and 
Growing with Prudence
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(Dr. Prasert Patramai)

Chairman of the Board



 ตลอดระยะเวลาเจด็สบิปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมพิลอดลุยเดชทรงครองสริิราชสมบตั ิพระองค์ได้ประกอบ 

พระราชกรณียกิจนานัปการ หนึง่ในงานทีท่รงสนพระราชหฤทยั 

คอื “การจดัการทรัพยากรน�า้” เพือ่แก้ไขปัญหา “น�า้ท่วม น�า้แล้ง 

น�า้เสยี” ด้วยทรงเหน็ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงหากสามารถบริหารจดัการน�า้ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพแล้ว เกษตรกรและประชาชนจะมีน�า้เพียงพอ 

ต่อการเพาะปลกูและการบริโภค ตลอดรัชสมยัจึงไดม้โีครงการ 

พฒันาแหล่งน�า้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริกว่าสามพนัโครงการ 

  ในวาระน้ี ทีมกรุ ๊ปขอน�าโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริที่เราได้มีส่วนร่วมในการศึกษา 

และก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเข่ือนขุนด่านปราการชล อนัเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ โครงการเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ อันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ โครงการพฒันาลุม่น�า้ก�า่ อนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้า 

ปากพนัง อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิมาน�าเสนอ เพือ่น้อมร�าลกึ 

ถงึพระมหากรุณาธิคณุอนัยิง่ใหญ่ และในโอกาสน้ี เราขอต้ังมัน่ 

สืบสานพระราชปณิธานแนวพระราชด�าริในการพัฒนา

โครงการต่างๆ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นประเทศไทย

ให้มคีวามเจริญก้าวหน้าและสงบสขุอย่างยั่งยืน 

 All through the seventy years on the throne, His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej had undertaken 

a plethora of royal duties, and since agriculture is 

the major profession of the Thai people, he had 

put most of his time and effort into “water resource 

development” to eliminate the problems of flood, 

drought, and wastewater. This led to more than three 

thousand royally-initiated projects on water resource 

development during his reign. 

 In remembrance of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej, we graciously follow in his steps to help 

drive our beloved country to sustainable prosperity. In 

this issue, some of the royally-initiated projects on water 

resource development that TEAM GROUP has been 

involved, both at the study and construction stages 

are presented, namely Khun Dan Prakanchon Dam, Pa 

Sak Jolasid Dam, Nam Kam Basin Development, Kaem 

Ling “Khlong Maha Chai-Khlong Sanam Chai”, and Pak 

Phanang Basin Development.

สืบสานพระราชปณิธาน 
“พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำา”
The Father of Water Resource Development
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 เข่ือนขุนด่านปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

เป็นโครงการพัฒนาลุ ่มน�้านครนายกตอนบน พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�าริให้

กรมชลประทานสร้างข้ึนเพือ่บรรเทาปัญหาภยัแล้งซ�า้ซาก แก้ไข

ปัญหาน�้าท่วมและดินเปร้ียวในเขตจังหวัดนครนายก อีกทั้ง 

เปน็แหลง่น�า้ส�าหรบัอุปโภคบรโิภคและอุตสาหกรรม แม้ว่าจะ

ได้รับการต่อต้าน คัดค้านจากนักวิชาการและนักต่อต้าน แต่

พระองค์ก็ทรงหาวิธีแก้ปัญหาจนในที่สุดโครงการก็ได้รับการ

ยอมรับจากประชาชน และสามารถเดินหน้าไปได้จนส�าเร็จ

 เข่ือนขุนด่านปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

เป็นเข่ือนอเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2547 สามารถ

กักเก็บน�า้ได้ 224 ล้าน ลบ.ม. ส่งให้แก่พืน้ทีช่ลประทาน 185,000 ไร่ 

 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงที่ทีมกรุ๊ปได้รับความ 

ไว้วางใจให้ด�าเนินการประกวดราคาและว่าจ้างผูรั้บจ้างทบทวน 

ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง 

พร้อมทั้งฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ โดยจัดให้มีการอบรม

แบบ On-the-job Training

Khun Dan Prakanchon Dam 
Client: Royal Irrigation Department

 In a bid to mitigate the chronic flood and drought 

problems, the acid soil problem, as well as to provide 

water resource for consumption and agriculture, HM 

King Bhumibol Adulyadej had requested the Royal 

Irrigation Department to construct Khun Dan Prakanchon 

Dam which is under the Upper Nakhon Nayok Basin 

Development Project. Though receiving wide protest 

from scholars and protesters, His Majesty finally solved the 

situation and made the project acceptable to the people.

 Completed in 2004, the Dam has a storage capacity 

of 224 MCM and an area of 185,000 rai is irrigated. 

 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. 

“โครงการเขื่อนเก็บกักน�้าคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ซึ่งสร้าง ณ บริเวณจุดที่ต�่าจากน�้าตกเหวนรกลงมานั้น  
เป็นโครงการที่มีความส�าคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีน�้าใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจ�านวนนับแสนๆ ไร่แล้ว  

เขื่อนแห่งนี้ก็จะสามารถเก็บกักน�้าอุทกภัยของทุกปีไว้ ได้หมด จะไม่ท�าให้เกิดภาวะน�้าท่วมพื้นที่เกษตรในบริเวณจังหวัดนครนายกอีกต่อไป 
 และขณะเดียวกันในฤดูแล้ง น�้าจากเขื่อนก็จะถูกระบาย เพื่อชะล้างดินเปรี้ยว ในหลายอ�าเภอของนครนายกได้อีกด้วย”

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน 

ภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน โครงการเข่ือนขุนด่านปราการชล อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
A conceptual model of Khun Dan Prakanchon Dam Project given by His Majesty. 
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 เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเป็น 

เขื่อนอเนกประสงค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดชมพีระราชด�าริให้กรมชลประทานศกึษาความเหมาะสม 

และก่อสร้าง เพื่อเป็นแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรส�าหรับพื้นที ่

ชลประทานทีจ่ะเกดิใหม่ในเขตจงัหวดัลพบรีุและจงัหวดัสระบรีุ 

และเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในทั้งสองจังหวัด ทั้งยังเป็น 

แหล่งน�า้เสริมส�าหรับการอปุโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ปี 2542 สามารถกกัเกบ็น�า้ 

ได้ 960 ล้าน ลบ.ม. ส่งน�้าให้แก่พื้นที่ชลประทาน 174,500 ไร่ 

และยังสามารถบรรเทาปัญหาอทุกภยัในเขตลุม่น�า้ป่าสกั ลุม่น�า้ 

เจ้าพระยา และกรุงเทพมหานคร

 ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให้

ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมของเข่ือนและ 

อาคารประกอบ ระบบชลประทาน การศึกษาผลกระทบ  

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาทางอุทกวิทยา การ

ส�ารวจภูมิประเทศ การศึกษาด้านธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค 

คุณภาพน�้า ป่าไม้และนิเวศวิทยา และสาธารณสุข รวมทั้ง 

การอพยพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ

Pa Sak Jolasid Dam
Client: Royal Irrigation Department

 With the aims of providing Pa Sak River Basin 

with water for agriculture and mitigating the annual 

flood problem in Lop Buri and Sara Buri provinces, HM 

King Bhumibol Adulyadej asked the Royal Irrigation 

Department to undertake the project feasibility study 

and construction. Completed in 1999, Pa Sak Jolasid is 

a multi-purpose dam with a reservoir capacity of about 

960 MCM. It provides water for an irrigation area of 

174,500 rai, and reduces the flood problems in Pasak 

River Basin, Chao Phraya River Basin, and Bangkok and 

its vicinities.

 TEAM GROUP was assigned to provide the 

engineering feasibility study, environmental study, 

economic, social and health impact study, hydrological 

study, forest, ecological and water quality, as well as 

resettlement plan.

โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

“...ปัญหาเรื่องภัยแล้งนี้ ดูจะเป็นปัญหาที่แก้ ไม่ได้ หมู่นี้ก็พูดกันอย่างขวัญเสีย ว่าอีกหน่อยจะต้องปันส่วนน�้า หรือแม้แต่จะต้องตัดน�้าประปา อันนี้ส�าหรับ
กรุงเทพ ฯ ฉะนั้นต้องหาทางแก้ ไข เพื่อแก้ปัญหานี้ ได้วางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติตามแผนนั้นๆ แล้ว วันนี้ก็ ไม่ต้องพูดถึง 

การขาดแคลนน�้า โครงการโดยเฉพาะนั้นก็มี แล้วโครงการนั้นได้ยืนยันมาเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่ออยู่ที่นราธิวาส ได้วางโครงการที่แม้จะยังไม่แก้ปัญหาปีนี ้
หรือปีหน้า แต่ถ้าท�าอย่างดี ในประมาณ 5 หรือ 6  ปี ปัญหาน�้าขาดแคลนในกรุงเทพ ฯ จะหมดไปโดยสิ้นเชิง...อาจจะนึกว่า 5-6 ปีนี้มันนาน ความจริง 
ไม่นาน แล้วระหว่างนี้เราก็ต้องพยายามแก้ ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีความหวังว่า 5-6 ปี ปัญหานี้หมดไป ก็คงมีก�าลังใจที่จะฟันฝ่าชีวิตต่อไป...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536
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 เมื่อปี 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมีพระราชด�าริให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการ

พฒันาลุม่น�า้ก�า่ จังหวัดสกลนครและจงัหวัดนครพนม เพือ่ให้ม ี

แหล่งน�้าส�าหรับช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าใช้ในการเกษตรและ

อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ในเขตอ�าเภอเมืองสกลนคร 

อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และกิ่งอ�าเภอวังยาง 

อ�าเภอนาแก อ�าเภอปลาปาก อ�าเภอเรณูนคร และอ�าเภอ

ธาตพุนม จงัหวดันครพนม บรรเทาปัญหาน�า้ท่วมพืน้ทีเ่พาะปลกู

บริเวณสองฝ่ังล�าน�า้ก�า่ในช่วงฤดฝูน ประกอบด้วยการก่อสร้าง

ประตูระบายน�า้ 7 แห่ง สามารถกกัเกบ็น�า้ได้ 52.1 ล้าน ลบ.ม. 

และสถานีสูบน�้าจ�านวน 26 แห่ง สามารถส่งน�้าให้แก่พื้นที่

ชลประทาน 42,200 ไร่ 

 ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินการศึกษาความ

เหมาะสม โดยศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา

แหล่งน�า้ในลุม่น�า้ก�า่ ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น และ

ออกแบบรายละเอียดของอาคารบังคับน�้า

Nam Kam Basin Development
Client: Royal Irrigation Department 

 In 1992, HM King Bhumibol Adulyadej gave an 

initiation to the Royal Irrigation Department to undertake 

the Nam Kam Basin Development Project to provide 

water resource for agriculture and consumption for 

communities in Sakon Nakhon Province’s Mueang 

Sakon Nakhon and Khok Si Suphan districts, and Nakhon 

Phanom Province’s Wang Yang Minor District, Na Kae, 

Pla Pak, Renu Nakhon, and That Phanom districts. The 

project consists of seven regulators with the capacity of 

52.1 MCM, and 26 pumping stations which can provide 

water for an irrigation area of 42,200 rai. 

 TEAM GROUP was entrusted with the feasibility 

study, initial environmental evaluation, and engineering 

detailed design of irrigation structures. 

ภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน โครงการพัฒนาลุม่น�า้ก�า่ อนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ
A conceptual model of Nam Kam Basin Development sketched by His 

Majesty. 

“พิจารณาด�าเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน�้าในล�าน�้าก�่าตอนล่างเพียงเตี้ยๆ 
เพื่อให้เก็บน�้าท่วมพื้นที่เพียงเล็กน้อยก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังมีปัญหาที่ดินที่จะถูกน�้าท่วม ราษฎรเรียกค่าตอบแทนสูงมาก 

แต่ถ้าไม่พิจารณาก่อสร้างก็เสียดาย เพราะถ้าสร้างอาคารบังคับน�้าในล�าน�้าก�่าตอนล่างนี้ได้แล้ว 
จะช่วยพื้นที่บริเวณริมน�้าโขงบริเวณนี้ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน�้าในล�าน�้าก�่าตอนล่าง

เพียงเตี้ยๆ ได้แล้ว ต่อไปถ้าสามารถเจรจาปัญหาที่ดินที่จะถูกน�้าท่วมได้ในราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน�้า
ให้สามารถเก็บน�้าได้มากยิ่งขึ้น (เช่นเดียวกับโครงการห้วยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี ที่ท�าส�าเร็จมาแล้ว) 

ส�าหรับการสูบน�้าจากล�าน�้าก�่าตอนล่างขึ้นไปใช้ประโยชน์นั้น สมควรให้ราษฎรทั้งสองฝั่งสูบน�้าไปใช้กันเอง” 

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โครงการพัฒนาลุ่มนำ้ากำ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
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 โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนัง ครอบคลมุ 13 อ�าเภอ 
ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�า ริ ให ้ 
กรมชลประทานก่อสร้างประตูระบายน�้าปากพนังหรือประตู
ระบายน�า้อทุกวิภาชประสทิธ ิอาคารควบคมุปากคลอง และขุดคลอง 
ระบายน�า้ เพือ่แก้ไขปัญหาน�า้จดืขาดแคลน ป้องกนัการรุกล�า้ของ 
น�า้เคม็ ซึง่เป็นการช่วยขจดัปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร 
นากุง้และนาข้าว ตลอดจนแก้ไขปัญหาน�า้เปรีย้ว น�้าเสีย และ 
อทุกภัย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ปี  2542 สามารถกักเก็บน�า้จดืได้ 
70 ล้าน ลบ.ม. เพือ่การอปุโภคบริโภคและเพาะปลกูบริเวณสองฝ่ัง 
ล�าน�า้ ในฤดฝูนประมาณ 521,500 ไร่ และในฤดแูล้ง 240,700 ไร่ 
 ทมีกรุ๊ป ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ด�าเนินการ 
ในส่วนของการส�ารวจ-ออกแบบ โครงการประตรูะบายน�า้คลอง 
ชะอวด-แพรกเมือง และคันกันทรายปากคลองระบายน�้า
ชะอวด-แพรกเมอืง ค�านวณรายการปริมาณงานก่อสร้าง และ
ประมาณราคา รวมทัง้ก�าหนดรายละเอยีดด้านวศิวกรรม

Pak Phanang Basin Development 
Client: Royal Irrigation Department
 Pak Phanang Basin Development Project covers 13 districts in the 
south of Nakhon Si Thammarat Province. HM King Bhumibol Adulyadej 
gave an initiation to the Royal Irrigation Department to construct the 
Pak Phanang Regulators (later named Uthokwipat Prasit Regulators), 
control structure at the mouth of canals, and drainage canals in order 
to prevent saline water intrusion into the river, provide fresh water 
catchment for agriculture, prevent sand sedimentation around the river 
mouth, and solve the conflict between rice farmers and shrimp farm 
owners. Completed in 1999, the project can store 70 MCM of freshwater 
for consumption and agriculture on both banks of the river (for 521,500 
rai of land in rainy season and 240,700 rai in dry season).
 TEAM GROUP was assigned to provide consulting services in 
the part of Cha-uat-Phraek Mueang Regulators covering the survey 
and design of the outlets and dikes; prepare bill of quantity and cost 
estimate; and prepare technical specifications.

 โครงการแก้มลงิคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นโครงการ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ มวีตัถปุระสงค์ในการช่วยระบาย 

น�า้ท่วมขังจากพืน้ทีต่อนบนทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ออกสูท่ะเลโดยเร็วทีส่ดุ  

ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน�้า พร้อมสถานีสูบน�้า โดยมี  

“แก้มลิง” ท�าหน้าที่รวบรวม รับ และดึงน�้าท่วมขังจากพื้นที่ 

ตอนบนลงมาเก็บไว้ในคลองมหาชัย-คลองสนามชยั และระบาย 

ออกผ่านทางคลองมหาชัย คลองขุนราชพินิจใจ และคลองที่

เชื่อมระหว่างคลองมหาชัยกับทะเล 

 ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให ้

ด�าเนินการศกึษาวางโครงการ ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น 

ส�ารวจออกแบบประตรูะบายน�า้ 12 แห่ง ประตูน�า้ 1 แห่ง และ 

สถานีสบูน�า้ 3 แห่ง ศึกษาด้านอทุกวิทยาโดยใช้แบบจ�าลอง 

MIKE 11 ออกแบบอาคารต่างๆ ค�านวณปริมาณงานและราคาค่า 

ก่อสร้าง จดัท�าเอกสารประกวดราคา และรายละเอยีดด้านวิศวกรรม 

 Kaem Ling “Khlong Maha Chai-Khlong Sanam Chai”
Client: Royal Irrigation Department
 Kaem Ling “Khlong Maha Chai-Khlong Sanam Chai” is a 
royally-initiated project of HM King Bhumibol Adulyadej. By constructing 
necessary regulators across the canals with pumping station, this “Kaem 
Ling” would work to collect and store flood water from upper area into 
Khlong Maha Chai and Khlong Sanam Chai and drain out to the sea via 
Khlong Maha Chai, Khlong Khun Racha Pinitjai, and canals connecting 
Khlong Maha Chai to the sea. 
 TEAM GROUP was assigned to provide the initial environmental 
evaluation, survey and design of regulators and appurtenance structures 
including 12 regulators, one sluice gate, and three pumping stations, 
hydrological analysis using MIKE 11 hydrological model, and prepare 
bill of quantity, tender document and specifications.

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน 

“...ควรเร่งด�าเนินการก่อสร้างประตูระบายน�้าปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว 
เพราะงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ และเป็นศูนย์รวม 

ในการแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าจืด ส�าหรับใช้ในการเกษตร  
การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ปัญหาน�้าทะเลรุกล�้าในฤดูแล้ง  

และปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ท�ากินของราษฎรเป็นบริเวณกว้างในฤดูฝน...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536

“...ตามปกติเวลาเราให้กล้วยกับลิง ลิงจะเคี้ยว เคี้ยว เคี้ยว แล้วเก็บไว้
ในแก้มลิง...เขาเคี้ยวแล้ว เอาเข้าไปเก็บในแก้ม...น�้าท่วมลงมา ถ้าไม่ท�า 
“โครงการแก้มลิง” น�้าท่วมนี้จะเปรอะไปหมด อย่างที่เปรอะปีนี้ เปรอะไป 

ทั่วภาคกลาง จะต้องท�า “แก้มลิง” เพื่อที่จะเอาน�้านี้ไปเก็บไว้...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
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King of Water: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา
King of Water: TEAM GROUP Follows His Majesty’s Guidance  
on Water Resource Development
Chawalit Chantararat

	 “...หลักส�ำคัญว่ำ	 ต้องมีน�้ำบริโภค	 น�้ำใช้	 น�้ำเพื่อกำร

เพำะปลูก	เพรำะว่ำชีวิตอยู่ที่นั่น	ถ้ำมีน�้ำคนอยู่ได้	ถ้ำไม่มีน�้ำ

คนอยู่ไม่ได้	ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้	แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำไม่มีน�้ำ	คนอยู่

ไม่ได้...” 

 กระแสพระราชด�ารัสน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2529 ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน มีความหมายชัดเจน

ถึงความส�าคัญของน�้าต่อชีวิตและการยังชีพของผู้คน ท�าให้

ได้ตระหนักถงึความห่วงใยเกีย่วกบั “น�า้” ทีท่รงมีต่อพสกนิกร 

ของพระองค์ ทั้งด้านการอุปโภค บริโภค การเกษตร การ

ระบายน�้า การป้องกันน�้าท่วม และการบ�าบัดน�้าเสีย 

 พระองค์ได้พระราชทานแนวทางต่างๆ ในการฟื้นฟู 

และอนุรักษ์ เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ป่าไม้ พระราชทาน 

ค�าแนะน�าการสร้างฝาย เพือ่รักษาสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ป่าไม้ 

และชะลอการไหลหลากของน�้า พื้นที่ลุ่มน�้าตอนบน การเก็บ

กักน�้าไว้ในอ่างเก็บน�้าบริเวณเชิงเขา การเช่ือมโยงแหล่งน�้า

ขนาดใหญ่ ให้มาหล่อเลี้ยงอ่างเก็บน�้าขนาดกลาง เช่ือมต่อ

ไปยังสระเก็บน�า้ขนาดเลก็ประจ�าหมูบ้่าน เรียกรวมว่า “ระบบ

อ่างพวง” 

 “…The key principle is to ensure there is water for 
consumption, for use, and for farming because water is 
indispensable to lives. Humans need water. Without it, people 
won’t survive. Humans can do without electricity as long as 
there is still water. But if it is the other way around, there is 
no	chance	for	survival...”
 HM King Bhumibol Adulyadej said so on 17 March 1986 
at the Chitralada Royal Villa. His royal speech underlines the 
importance of water to the lives and livelihoods of humans. It 
also reflects his serious attention to “water” out of his caring 
concerns for his people who need water for consumption 
and farming, but all at the same time have to worry 
about water drainage, flood prevention and wastewater 
treatments too. 
 To maintain moisture in forestland, His Majesty 
recommended check dams to slow down water flow and 
boost moisture in forest zones. Check dams are therefore 
introduced for upstream areas. At the foot of mountains, he 
recommended “reservoirs”. His royal advice was that water 
sources of various sizes should be connected as a “Reservoir 
Network” so as to ensure that large reservoirs can help fill 
medium-sized reservoirs that in turn share water with village 
ponds. 
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 ในส่วนพืน้ทีต่อนกลางของลุม่น�า้ มุง่เน้นการเกบ็กักไว้ใน

แก้มลิง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วมและเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วง

ปลายฤดูฝน นอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานแนวทาง

ในการป้องกันน�้าท่วม การระบายน�้า ในพื้นที่ลุ่มต�่าต่างๆ จน

ไปถึงการพัฒนาชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และการพัฒนา

พื้นที่ชลประทานน�้าเค็ม 

 พระองค์พระราชทานแนวทางในการสร้างฝายต้นน�้า

ด้วยว่า ควรใช้วสัดรุาคาถูกและหาง่ายในท้องถิน่ เพือ่เกบ็กกัน�า้ 

และเก็บกักตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�้าที่เก็บไว้ก็จะสร้าง

ความชุ่มช้ืนแผ่ขยายออกไปในพื้นที่ทั้งสองข้างของตัวฝาย 

สร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ป่าไม้ เป็นการฟื้นฟูต้นน�้าล�าธาร 

ให้มสีภาพสมบรูณ์ข้ึนเป็นล�าดบั นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยท�าให้

อากาศมคีวามชุ่มช้ืน ซึง่เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงทีท่�าให้เกิด

ฝนตกตามธรรมชาติอีกด้วย 

 ในการที่จะต้องจัดหาน�้าให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อ

การอปุโภค ใช้ในครัวเรือน น�า้เพ่ือการเกษตร อตุสาหกรรม การ

รักษาสภาพล�าน�า้ และรักษาคุณภาพน�า้ให้เป็นธรรมชาต ิเพือ่

ให้ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศไม่ชะงกังนั ทรงย�า้ว่า การ

พฒันาแหล่งน�า้อาจจะมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมบ้าง แต่หาก

ไม่มีการพัฒนาแหล่งน�้าที่ดี ไม่มีการควบคุมน�้าที่ดีเพียงพอ 

ก็จะท�าให้เกดิภยัจากน�า้ ทัง้น�า้ท่วมและภยัแล้ง กลบัท�าให้เกิด

ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงยิ่งกว่า 

 For midstream areas, His Majesty suggested that water 
should be stored in monkey cheeks to prevent flooding 
during the rainy season and to provide adequate water 
supply when rain becomes rare. His Majesty also provided 
guidelines on flood prevention and water drainage in low-
lying areas. He invented solutions for coastal and mangrove 
forest development, and for areas with salty water as well. 
 According to His Majesty, check dams in upstream 
areas should be made of easy-to-find and cheap materials. 
These check dams can keep some water and parts of sludge 
for the upstream zones. The storage of water is important 
here because it can spread moisture around the check 
dams. As moisture in forestland increases, headstreams 
become more abundant. This way, moisture in the area 
also raises the chance of natural precipitation. 
 His Majesty reckoned that efforts to find adequate 
water for consumption, for household use, for agricultural 
and industrial sectors, for ecological systems, for maintaining 
waterway structures, and for facilitating the country 
development may cause some environmental impacts. 
However, he pointed out that without such efforts, water-
related disasters such as drought and flood would hit. Those 
disasters would cause far greater harm. 
 With such concepts, His Majesty initiated water-
resource development projects across Thailand. For example, 
he mentioned the Pa Sak Jolasid Dam idea on 4 December 
1993. The following year, the government approved the 
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 การพฒันาแหล่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริจึงมีอยูท่ัว่ไป 

ในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น โครงการเข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิ อนัเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการที่พระองค์มีพระราชด�ารัส 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 ซึ่งหลังจากนั้น ในปี 2537 รฐับาล 

ได้จดัสรรงบประมาณสร้างเข่ือนดนิตามแนวพระราชด�าริ เพือ่ 

เป็นแหล่งเกบ็น�า้ในฤดมูรสมุ และบรรเทาอุทกภยั และเน่ืองจาก

อ่างเก็บน�า้มีก้นอ่างแบนมกีารข้ึนลงของน�า้ตามฤดกูาล จงึเป็น 

แหล่งประมงอันอุดมสมบูรณ์ เป็นอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้แก่

ราษฎรทีอ่าศยัอยูร่อบๆ และยังเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีมี่ช่ือเสยีง

ของภาคกลาง 

 เข่ือนขุนด่านปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

อยูใ่นเขตพืน้ทีภ่าคกลาง แม่น�า้นครนายกมต้ีนก�าเนิดอยูใ่นเขต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปริมาณน�้าร้อยละ 93 ไหลลงทะเล 

หรือก่อให้เกิดอุทกภัยในฤดูน�้าหลาก และเกิดความแห้งแล้ง 

ในฤดูแล้ง พระองค์ได้พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2536 ให้สร้างอ่างเก็บน�้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขต 

จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งกักเก็บน�้าเพื่อการเกษตร เพื่อ

อปุโภคบริโภค และแก้ปัญหาดนิเปร้ียว ทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาขนาดใหญ่ 

 เข่ือนขุนด่านปราการชล มลีกัษณะพเิศษ คือ สร้างโดย 

ทฤษฎีคอนกรีตบดอัด มีส่วนผสมเถ้าลอยของลิกไนต์ ซึ่ง

หากสร้างด้วยเข่ือนดินจะต้องใช้ปรมิาณดนิจ�านวนมากเพราะ

budget to construct the earthen dam in response to his 
initiative. The structure was designed to store water and ease 
flooding during the monsoon season. Because the Pa Sak 
Jolasid Dam has a flat bottom and its water level fluctuates 
in response to seasonal weather conditions, it has become 
a rich fishing area. Locals can come to the dam to catch 
fish. As a plus, the Pa Sak Jolasid Dam has now become a 
famous attraction in the central region too. 
 Khun Dan Prakanchon Dam also sits in the central 
region. On 4 December 1993, His Majesty recommended the 
construction of a dyke in Nakhon Nayok Province to ease 
inundation, store water for farming and consumption, and 
fight acid-soil problems. His recommendation was made 
because 93 per cent of water in the Nakhon Nayok River, 
which originates from the Khao Yai National Park, had long 
flowed into the sea. Since its construction, the Khun Dan 
Prakanchon Dam has provided solutions to water-related 
problems in Nakhon Nayok Province. Moreover, it has 
become a tourist site and a major fish-breeding ground.
 Another special thing about the Khun Dan Prakanchon  
Dam is that it was built from roller compacted concrete, with 
lignite fly ash as a major material. Had this dam construction 
used soil, it would have required a massive amount of soil. 
Had it used conventional concrete, it would have required 
a very huge budget. 
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ฐานรากทีก่ว้างเพือ่รับแรงดนัของน�า้ และหากสร้างด้วยคอนกรีต 

ก็จะต้องใช้งบประมาณสูงมาก 

 โครงการแก้มลงิคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ ปี 2538 ประเทศไทยประสบปัญหาน�า้ท่วมรุนแรง 

พื้นที่ภาคกลางจมอยู่ใต้น�้า พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสถึง 

เหตุที่มาของโครงการแก้มลิงจนถึงวิธีการบริหารจัดการ

ระบบแก้มลิงที่สามารถรับมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยทรงใช้ 

หลักการการหาที่ว่างหรือแหล่งน�้าธรรมชาติที่สามารถรองรับ 

และพกัน�า้ในช่วงน�า้หลากในช่วงน�า้ทะเลข้ึน แล้วท�าการระบายน�า้ 

ที่เก็บกักไว้ออกสู่ทะเลในช่วงที่น�้าทะเลลงเช่นเดียวกับลิงที่ 

เก็บตุนกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้ม

 การพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริมีอีก 

หลายโครงการ เช ่น โครงการพัฒนาลุ ่มน�้าปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช ที่มักจะถูกน�้าทะเลหนุน เกิดน�้าท่วม  

ดินเค็ม สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร จึงทรงให้สร้าง

ประตูเก็บกักน�้าจืดป้องกันน�้าทะเลไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ ท�าให้เกิด 

ประโยชน์ต่อการเพาะปลกูในเวลาต่อมา โครงการพฒันาลุม่น�า้ก�า่ 

ก็เช่นกัน ที่น่ีมีน�้าท่วมน�้าแล้งเป็นประจ�า ก็ท�าให้สามารถ 

บรรเทาปัญหาน�้าท่วมได้และสามารถเก็บกักน�้าไว้ในล�าน�้าก�่า 

ต่อเน่ืองกันเป็นทอดๆ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก มีน�้าใช้ 

อย่างมั่นคง 

 นับเป็นความปลืม้ปีติทีส่ดุในชีวิต ทีมี่โอกาสได้ร่วมปฏบิตัิ

งานโครงการที่พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน 

ฝีพระหัตถ์เป็นแนวทาง ได้มีส่วนในการวางโครงการ ศึกษา

ความเหมาะสม ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม และร่วมออกแบบ

ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เพื่อความอยู่ดีกินดี 

ของประชาชนชาวไทยมาตลอดอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ก่อตั้ง 

บริษัท ทีมฯ เมื่อปี 2521 ดังตัวอย่างที่ได้ยกมากล่าวข้างต้น 

 ทมีกรุ๊ป ยงัได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความช�านาญ 

ทีม่แีก่สงัคมด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ร่วมกบั 

การใช้แบบจ�าลองชลศาสตร์-อุทกวิทยา ให้ข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านสื่อสาธารณะแขนงต่างๆ เพื่อรับมือกับวิกฤตภัยน�้าและ

บรรเทาความเดือดร้อน เช่น เมื่อปี 2554 จากวิกฤตมหา

อทุกภัย และในปี 2555 แม้ว่าจะไม่รุนแรง แต่เพือ่ให้เกดิความ

ต่อเนือ่งและตระหนักถงึความส�าคัญในการรับรู้ข้อมลู กไ็ด้จดั

สัมมนาในหัวข้อ “รับรู้-สู้ภัยน�้า” 

	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรง

พระปรีชำสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ	 ทีมกรุ๊ป	 ได้มี 

ส่วนในกำรตำมรอยเบือ้งพระยุคลบำท	แม้เป็นส่วนเพยีงน้อยนิด 

และด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธคุิณอย่ำงหำทีส่ดุมไิด้	จะขอ

น้อมน�ำและสืบสำนพระรำชปณิธำนพระบิดำแห่งกำรจัดกำร 

ทรัพยำกรน�ำ้	เพือ่ควำมอยูด่มีสีขุของประชำชนและประเทศชำติ 

ต่อไป

 Kaem Ling Khlong Mahachai-Khlong Sanam Chai 
Project materialized in response to His Majesty’s comment 
on the big floods in 1995. That year, the central region was 
heavily inundated prompting His Majesty to explain how to 
manage water via the Kaem Ling (monkey cheek) system. 
The concept proved practical. Kaem Ling refers to an empty 
plot of land or natural water body that can keep water 
during high tide. The water can be cleared during low tide. 
His Majesty compared such water management to monkey 
cheeks because monkeys usually keep some bananas inside 
their cheeks, and eat the fruit when they were hungry.
 His Majesty also inspired many other water projects. 
The Pak Phanang River Basin Development in Nakhon Si 
Thammarat Province, for example, came up to tackle floods 
and saline soil. These problems occurred during hide tide, 
and caused much trouble to local farmers. Under this project, 
regulators were installed to prevent seawater from intruding. 
Farming in the area has therefore improved. The Nam Kam 
Basin Development Project, meanwhile, was introduced to 
solve chronic droughts and floods. Thanks to this project, 
inundation has eased and during the dry season locals have 
adequate water supply for consumption and farming. Under 
the project, water along several stretches of the Kam River 
has been stored and reserved for the dry season. 
 It is the biggest honor and delight for TEAM GROUP 
to have had the opportunity to work on royally-initiated 
projects. Since its establishment in 1978, TEAM GROUP has 
played a role in planning, conducting feasibility studies and 
environmental impact assessments, and designing several 
of His Majesty-inspired projects for the well-being of Thais. 
All these projects have already been mentioned earlier in 
this article.
 TEAM GROUP has shared its knowledge, experience, 
and expertise with society too. Through the media, it has 
applied academic knowledge together with the River 
Network Model in educating the public, so that people know 
how to deal with water crises such as the 2011 flood crisis. In 
2012, flooding was not serious. But TEAM GROUP organized 
seminars on how to deal with water threats for the purposes 
of maintaining public knowledge on this front. 
 HM King Bhumibol Adulyadej’s water resource 
development talents were tremendous, with TEAM GROUP 
doing just a relatively small part in his royal initiatives. Out 
of gratitude for his boundless benevolence, TEAM GROUP  
hereby pledges to live up to the aspiration of His Majesty – 
the Father of Thailand’s Water Resource Development – of 
giving happiness to the Thai people and the nation.
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แนวทางการทรงงาน เพื่อประชาชนที่ทรงรักเสมือนลูก
The King’s Approach: Working for the People He Loves
ดร.อาณัติ อาภาภิรม  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Dr. Anat Arbhabhirama Former Minister of Agriculture and Cooperatives

 ด้วยได้ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ถึง 2 รัฐบาล ท้ังในสมัยของ  
พล.อ. เปรม ตณิสลูานนท์ และนายอานันท์ ปันยารชุน  
ท�าให้ ดร. อาณตั ิอาภาภริม ได้มีโอกาสถวายงานรบัใช้ 
เบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลาหลายปี และได้รับรู ้ถึง 
พระปรีชาสามารถ ความทุ่มเทและพระเมตตาที่ 
พระองค ์ทรงมีต ่อพสกนิกร “คุยนอกกรอบ” 
ฉบับน้ีจึงได้ขอโอกาสสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการ
ทรงงานของพระองค์ท่าน

 Serving as the minister of agriculture 
and cooperatives in two governments, one 
led by General Prem Tinsulanonda and the 
other by Mr. Anand Panyarachun, Dr. Anat 
Arbhabhirama received opportunities to work 
for HM King Bhumibol Adulyadej for several 
years, through which he witnessed with his own 
eyes His Majesty’s talents, dedication to, and 
loving kindness for his people. In this volume, 
Dr. Anat sits down with “Talk with TEAM” in 
remembrance of His Majesty’s approach to 
work.

ถาม : การถวายงานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีจุดเริ่มต้นอย่างไร

 ตอบ : คร้ังแรกที่ผมได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้อง 

พระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

ในเร่ืองน�้าและการพัฒนาชนบท คือช่วงที่ผมเป็นที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ในสมัยของ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 

 เดิมผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบัน AIT (Asian Institute of  

Technology) สอนหนงัสอืและท�าวจิยัเกีย่วกบัเร่ืองน�า้ ท่านนายกฯ 

ได้เห็นงานวิจัยเร่ืองน�้าที่ผมท�าไว้จ�านวนมาก จึงเชิญให้ผม 

ไปช่วยงานเป็นทีป่รึกษา เพราะนอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว 

ท่านยังควบต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ด้วย 

 Q: How did you start working for HM King 
Bhumibol Adulyadej?

 A: During the General Kriangsak Chamanan-led 
government, I was an advisor to the prime minister. In 
that position, I got the first opportunity to work for His 
Majesty in regard to water issues and rural development.
  Initially, I had been a lecturer at the AIT (Asian 
Institute of Technology). There, I had taught and 
conducted researches on water topics. After noticing 
my many researches on water, the then-prime minister 
invited me to serve as his advisor. Back then, he also 
doubled as the minister of agriculture and cooperatives. 
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 ท่านนายกฯ เกรียงศักดิ ์ได้พาผมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระต�าหนักภูพิงค 

ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ในวันนั้นพระองค์ท่านได้รับสั่งกับผม 

ไม่ต�่ากว่าคร่ึงช่ัวโมง เพื่อให้ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการใน 

พระราชด�าริ ให้ทราบว่าวัตถปุระสงค์คืออะไร เป็นงานชนิดไหน 

วิธีการด�าเนินงานเป็นอย่างไร น่ันก็คือท่านให้ TOR (Terms 

of Reference) แก่ผมนั่นเอง มีพระราชด�ารัสว่า โครงการ

ของพระองค์ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อน หลักการใหญ่คือช่วยให ้

ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่ต้องการเทคโนโลยีทันสมัยมากมาย 

ไม่ต้องการลงทุนสูง และต้องเข้าถึงปัญหาของประชาชน 

ต้องรู้จกัพืน้ทีใ่ห้ชัดเจน เพือ่หาทางช่วยเหลอืได้อย่างเหมาะสม

 โครงการแรกทีผ่มได้ถวายงาน คือ โครงการอทุยานแห่งชาติ 

ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่น

ไปปลูกพืชอื่นๆ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ แทน โดยให้เขามีระบบ

ชลประทาน เพื่อที่จะท�าการเกษตรได้ 

 ผมจงึเป็นผูว้างแผนแล้วจากน้ันประสานงานกับอกี 13 กรม

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็ท�างานกับหม่อมเจ้า 

ภีศเดช รัชนี ซ่ึงเป็นหัวหน้าโครงการหลวง เมื่อด�าเนินงาน 

แล้วเสร็จท�าให้มนี�า้มรีะบบชลประทานให้ประชาชน ผมคดิว่า 

เป็นโครงการที่พระองค์โปรดมาก เพราะพระองค์ทรงเชิญ

ทตูานุทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทยมาดโูครงการน้ี และ

ทรงอธิบายรายละเอียดของโครงการด้วยพระองค์เอง

 ถาม : แนวทางการทรงงานของพระองค์เป็นอย่างไร
 ตอบ :  ต่อมาในสมัยที่ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ์

เป็นนายกรัฐมนตรี ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เป็นช่วงที่ผมตามเสด็จพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชบ่อยมาก ทุกคร้ังผมจะเห็นพระองค์ 

ทรงถอืแผนที ่สะพายกล้องแล้วกม็ดีนิสอหนึง่แท่ง เดีย๋วกถ่็ายรูป 

เดี๋ยวก็กางแผนที่ เดี๋ยวก็เอาดินสอมาขีดๆ เขียนๆ ทรงงาน 

โครงการในแบบเดียวกับที่วิศวกรท�างานตั้งแต่ต้นจนจบ 

โดยก่อนที่จะเสด็จฯ ไปทรงส�ารวจโครงการ จะทรงน�าแผนที่ 

มาทอดพระเนตร เม่ือเสด็จฯ ออกพื้นที่ก็ทรงน�าแผนที่ 

ขนาดใหญ่มากางเพื่อให้เห็นภูมิประเทศชัดเจนว่าล�าธาร

อยู่ตรงไหน ต้นไม้อยู่ตรงไหน ภูเขาอยู่ตรงไหน อ่างเก็บน�้า 

จะสร้างอย่างไร ทรงทราบหมด ถ้ามีอะไรน่าสังเกตจะทรงน�า 

ดนิสอมาท�าเคร่ืองหมายไว้ อนัไหนจดจ�ายาก กจ็ะทรงถ่ายรูปไว้ 

 นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรงให้ประชาชนมส่ีวนร่วม (Public  

Participation) โดยจะเสดจ็ฯ ไปทรงซกัถามปัญหากบัประชาชน 

ว่ามอีะไรเดอืดร้อนบ้างหรือไม่ เม่ือประชาชนถวายฎกีามา กจ็ะ

รับสั่งกับข้าราชการซึ่งตามเสด็จว่าประชาชนต้องการอย่างน้ี 

เราจะช่วยอะไรได้บ้าง ก็ให้ความเห็นกันไปในสนามและ 

เมื่อกลับเข้าที่ประทับแล้วก็ยังทรงงานต่อ ด้วยการน�าข้อมูล 

ที่ได้มาวางโครงการด้วยพระองค์เอง เมื่อเสร็จแล้วก็ให้

ข้าราชการทีเ่ก่ียวข้องมาถวายงานและรับสัง่ให้ตรงน้ีท�าอย่างน้ี  

เมื่อข้าราชการให้ความเห็นแล้วจึงวางโครงการ

 It was PM Kriangsak who brought me to an 
audience with His Majesty at the Bhubing Palace in 
Chiang Mai. That gave me the opportunity to start 
working for the king. During the audience, His Majesty 
talked to me for quite a long time to brief me about 
his royally-initiated projects. He provided information to 
ensure that I understood the objectives of his projects, 
the work involved, and the work process. It’s like His 
Majesty gave me TOR (terms of reference). He told me 
that his projects should not be complicated. The main 
focus was to ensure people’s well-being. The projects 
did not need to have very modern technology or involve 
huge investment. His Majesty said his approach was to 
reach out to people and understand their problems. He 
placed an emphasis on understanding the target areas 
so as to deliver proper help. 
  The first project that I worked for His Majesty 
was the Doi Inthanon National Park Project. It was a 
hilltribe-people development project which aimed at 
discouraging the illegal activity of opium growing. His 
Majesty sought to encourage them to grow other plants, 
trees or flowers, instead. His Majesty intended to develop 
irrigation system to facilitate their farms too. 
  So, I drew up a plan in pursuit of this goal, and 
coordinated with 13 departments of the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives. I also worked with HSH 
Prince Bhisadej Rajani, the head of Royal Projects. Upon 
the completion of the plan, an irrigation system became 
available for the people. I believe His Majesty must have 
liked this project a lot. He invited foreign envoys based 
in Thailand to inspect the project site. He briefed them 
about the project himself. 

Q: What was His Majesty’s work 
approach?

 A: During the General Prem Tinsulanonda-
led government, I was the minister of agriculture and 
cooperatives. In this tenure, I accompanied His Majesty 
on various trips. Due to the frequency of such trips, I had 
quite close observations of how he worked. On every 
trip, he carried a map, a camera, and a pencil. Every 
now and then, he would take pictures. Every now and 
then, he would unfold his map and write something 
down. From my observations, he apparently worked in 
the style of an engineer. Before he inspected a project 
site, he would check the map first. When he was on the 
site, he would re-examine the map again so that he 
could check the actual geographic conditions against 
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 จากน้ันเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็ยังทรงติดตามตรวจงาน 

เพื่อให้ทรงแน่ใจว่าโครงการที่ท�าไปประชาชนได้รับประโยชน์ 

สรุปคือทรงด�าเนินโครงการในแบบวิศวกร ต้ังแต่วางแผน 

ส�ารวจ ลงมือด�าเนินการไปจนถึงติดตามประเมินผล

 ถาม : เหตุใดพระองค์ท่านจึงต้องทรงงานเหนือ่ย
ขนาดนี้
 ตอบ  : เวลาทรงงาน ทรงมคีวามตัง้ใจมากเหลอืเกนิ ต้องด ู
วิธีที่พระองค์ท่านรับสั่ง ดูเอาจริงเอาจัง ไม่ปั้นแต่ง ท�าให้

ผมทราบได้ว่า ทรงมีความสุขในการทรงงาน เพราะถ้าไม่มี

ความสุข คงไม่สามารถทรงงานเช่นนี้ได้ถึงสี่พันกว่าโครงการ  

ถ้าไม่มีความสุข คงไม่ทรงงานจนลืมเหนื่อย ลืมหิว ลืมเวลา

 

ถาม  : นอกจากโครงการตามพระราชด�าริ ยงัทรง 
พระปรีชาในการแก้ ไขวิกฤตเกี่ยวกับน�้าอีกหลายต่อ 
หลายครั้ง เช่นเมื่อคราวน�้าท่วมกรุงเทพฯ ในปี 2526 
ขอให้ช่วยเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้น

ตอบ  :  ตอนน้ันท่วมอยูน่านถึง 4 เดอืน ต้ังแต่ปลายเดอืน
สิงหาคมจนถึงสิ้นธันวาคม เป็นเหตุการณ์น�้าท่วมกรุงเทพฯ  

ที่นานที่สุดในช่วงชีวิตของผม 

 ความจริงแล้วในบริเวณทีน่�า้ท่วมมากๆ ทกุปี คอืถนนสขุุมวทิ 

พระองค์ท่านเคยเสด็จฯ ไปทรงตรวจพื้นที่แล้วตั้งแต่ปี 2523 

ซึง่ตอนนัน้ผมยงัไม่รู้เร่ือง ต่อมาในปี 2524 เกดิท่วมอกีในซอย 

ศนูย์วจิยั พระองค์ท่านจงึมรัีบสัง่ให้ทมีกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าฯ 

ตอนน้ันผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครคือ คุณเทียม มกรานนท์ 

มคีณุประเสริฐ สมะลาภา เป็นผูอ้�านวยการส�านักการระบายน�า้ 

ทรงมีรับสั่งมาเป็นรายการยาวให้ไปด�าเนินการ แต่ยังไม่ทัน 

แล้วเสร็จทัง้หมด กป็รากฏว่าเกดิน�า้ท่วมใหญ่ในปี 2526 ตอนน้ัน 

ผมเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์  

the map. Where were streams? Where were trees? 
Where were mountains? How should reservoirs be sited? 
His Majesty knew everything. He would create marks on 
his map if he noticed something important. If something 
proved difficult to memorize, he took pictures.
  His Majesty, moreover, encouraged public 
participation. He visited his people, asking them about 
the problems they faced. When he received petitions, 
he would raise the issues with relevant government 
officials. He would explain what the people wanted and 
ask how government officials could help. Brainstorming 
took place during such field trips. After he returned from 
field trips, he would continue working at his quarters. He 
planned his projects based on the information he had 
gathered. 
  After the projects were introduced, His Majesty 
would continue to monitor them. He checked if the 
projects were really useful to people. In all, His Majesty 
implemented his projects in an engineer’s style through 
the work process from planning, to surveying, to 
implementation, and to evaluation.

 Q: Why did His Majesty have to work this 
hard?

 A:  When His Majesty worked, he was extremely 
focused. Look at his speeches. They reflect his seriousness 
and sincerity. From my observation, I can tell His Majesty 
was happy working. Had he not been happy at work, 
he would have not been able to work on more than 
4,000 projects. Had he not been happy, he would not 
have forgotten about the exhaustion, hunger, and time 
while at work.  
  

 Q: In addition to royally-initiated projects, 
His Majesty also showed his talents in solving 
water crises, including the 1983 big floods in 
Bangkok. Can you tell us more about this? 

 A: In 1983, floods covered Bangkok for up to 
four months, between late August and December. It 
was the most prolonged flood I’d seen in the capital in 
my lifetime.
  The heavily-flooded part was Sukhumvit Road. The 
area had been flood-prone anyway. It flooded every 
year. I would find out later that His Majesty had in fact 
been inspecting the area since 1980. So when floods 
hit Soi Sun Wichai in 1981, His Majesty summoned the 
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) team. At 
that time, Admiral Tiam Makaranond was the Bangkok 
governor, and Mr. Prasert Samalabha was the head 
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of BMA’s Water Drainage and Sewerage Department. 
During the meeting, His Majesty listed actions that 
needed to be taken. But before the BMA could 
complete all the actions, the big floods struck in 1983. 
Later on, when General Prem Tinsulanonda became 
the prime minister, he appointed me the chair of the 
Bangkok Flood Solutions Committee. Via this committee, 
the central government helped the local government 
with flood prevention.
 I chaired the committee while the BMA served as its 
secretary. After I assumed the post of chairman, I started 
searching for information. I conducted something like 
a literature review. I intended to find out about flood-
prevention plans that had been implemented before, 
and by whom. That’s how I discovered a report on His 
Majesty’s flood-prevention initiative. His Majesty had 
recommended the construction of King Kaew and Rom 
Klao embankments to provide flood barriers stretching 
as long as 72 kilometers and the improvement of 22 
canals. Based on the royal initiative, I drew up the 
design plans, and divided the work among the relevant 
authorities; namely the Royal Irrigation Department, 
the BMA, the Department of Public Works and Town 
& Country Planning, and the provincial authorities of 
Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani. We have 
finally completed all the measures recommended by 
His Majesty. They are the biggest efforts ever made to 
protect Bangkok from flooding. Thanks to His Majesty’s 
talents, the biggest flood prevention for Bangkok has 
been completed successfully. 
  His Majesty’s hard work for the happiness of 
his people, whom he regarded as his children, has 
constituted the immeasurable benevolence towards 
Thai people. His gracious kindness shall be eternally 
engraved in our hearts.

ท่านแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

น�้าท่วมกรุงเทพมหานคร เป็นลกัษณะทีรั่ฐบาลกลางเข้ามาช่วย

รัฐบาลท้องถ่ิน

 คณะกรรมการฯ ซึง่ผมเป็นประธาน และมกีรุงเทพมหานคร 

เป็นฝ่ายเลขานุการ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลเดิมที่ผ ่านมา 

คล้ายกับการท�า Literature Review เพื่อให้ทราบว่า 

ใครท�าอะไรมาแล้วบ้าง ท�าให้ผมได้พบรายการงานที่ทรง

รับสั่งไว้เมื่อปี 2524 ประกอบด้วยการสร้างคันกั้นน�้าตาม 

พระราชด�าริ คือ คันกิ่งแก้ว-ร่มเกล้ายาว 72 กิโลเมตร มีการ

ปรับปรุงคลองต่างๆ 22 คลอง ผมจึงน�าแนวพระราชด�ารินี้ 

มาออกแบบ แล้วแบ่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี  

ไปด�าเนินการจนโครงการแล้วเสร็จ นับได้ว่าการแก้ปัญหา 

น�า้ท่วมกรุงเทพฯ คร้ังใหญ่ทีส่ดุคร้ังน้ัน สามารถส�าเร็จลงด้วย

พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง 

 กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ทรงงำนหนักเพื่อควำมสุขของประชำชน

ที่ทรงรักเสมือนลูก	 นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุด 

มิได้ต่อปวงชนชำวไทยที่จะประทับอยู ่ในใจของพวกเรำ 

ตรำบนิจนิรันดร์
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าษ

ฎร
�

ถ.
นิม

ิตใ
หม

�

ปตร.แสนแสบ
ถ.สุวินทวงศ�

คันกั้นน้ำ

ค.
สี่

ค.
สา

ม

ถ.
ร�ม

เก
ล�า

ค.
สอ

ง

ค.ประเวศบุรีรมย�
ปตร.ประเวศบุรีรมย�

ค.
ลา

ดก
ระ

บัง

คันกั้นน้ำ

ขยายสะพาน

ปตร.บางปลาร�า
ปตร.บางปลา

ค.
ตำ

หร
�

ค.
บา

งป
ลา

ร�า

ค.
บา

งป
ลา

ค.บางป�ง

ค.สำโรง

ถ.
กิ่ง

แก
�ว

ถ.บางนา-ตราด

ค.
ปล

ัดเ
ปร

ียง

โครงการขุดลอกคลอง
ของ จ.สมุทรปราการ

ค.บางอ�อแม�น้ำเจ�าพระยา

ปตร.พระโขนง

ปตร.คลองเอก

ปตร.บางเขนเก�า
ปตร.บางเขนใหม�

ปตร.บางซื่อ

ปตร.สามเสน

ค.สามเสนค.ผดุง

ค.บางซื่อค.
เป

รม
ปร

ะช
าก

รค.บ
างเ

ขน

ค.
ปร

ะป
า

ถ.
พห

ลโ
ยธ

ิน

ค.เจ็ก

ค.บางนา

ค.พระโขนง

ปตร.บางอ�อ

ปตร.บางนา

ถ.พระรามที่ 4

ถ.สุขุมวิท ค.
คั่น

โครงการของกรมโยธาธิการ ในเขต
เทศบาลเมือง จ.สมุทรปราการ

แนวคันกั้นน้ำฝ��งตะวันออก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Royally-initiated Dyke

ซ.อ�อนนุช

ทางรถไฟสายตะวันออก

ยกระดับทางรถไฟ
ขยายสะพานรถไฟ

ถ.ร
ามค

ำแห
ง
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 เมื่อปลายปีที่แล้ว ประชาคมอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์ 

แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซยีน (MPAC) 

ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ให้สาธารณชนทราบ โดยจัดสัมมนา

ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อเปิดตัวเผยแพร่ยุทธศาสตร์

ด้านการเช่ือมโยงระยะยาว โครงการประกอบด้วยมาตรการ

ที่จะต้องด�าเนินการซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน

 ส่วนแรกผูกโยงกับแผนแม่บทฉบับเก่าที่ยังด�าเนินการ

ไม่เสร็จสมบูรณ์ และหากบรรลุผลเมื่อใดจะเป็นประโยชน์ 

อย่างมากต่อประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนภาคพื้นดิน  

โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางบกที่ไร้รอยต่อ

 ส�าหรับส่วนทีส่องเป็นความริเร่ิมโครงการใหม่ๆ บนพืน้ฐาน 

ของการคาดคะเนแนวโน้มของโลกและภูมิภาคใน 10 ปีข้างหน้า 

ซึง่ความถูกต้องย่อมมอีทิธิพลต่อความส�าเร็จและการตัดสนิใจ

ของสมาชิกอาเซยีน ว่าจะให้การสนับสนุนมากน้อยเพยีงใดต่อ

การปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ

 แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐานอาเซียนที่ 

ผูเ้ช่ียวชาญได้คาดการณ์ไว้ว่า “น่าจะเป็นไปได้” มี 10 ประการคอื 

 1. กลุม่ผูบ้ริโภคของประชากรอาเซยีนซึง่มรีายได้อย่างต�า่ 

270,000 บาท/ปี จะเพิม่ข้ึนสองเท่าเป็น 163 ล้านครัวเรือน  ท�าให้ 

การค้าขายและท่องเที่ยวขยายตัวและเป็นปัจจัยผลักดันให้

อาเซียนจ�าเป็นต้องลงทุนอีกมากในโครงสร้างพื้นฐานและ 

เอื้ออ�านวยให้การไปมาติดต่อกันสะดวกและง่าย

 Towards the end of 2016 at the Vientiane 
Symposium, the ASEAN Community launched its new 
Master Plan on ASEAN Connectivity (2025) to publicize 
its long-term connectivity strategy.
 There are over one hundred projects to be 
implemented, which can be categorized into two 
groups. First is those related to the first Master Plan 2010, 
and the second is those determined by anticipation of 
global and regional trends in the next ten years that 
would impact on ASEAN connectivity.
 The first group of projects is significant for Thailand 
and mainland ASEAN, particularly the seamless land 
transportation system across borders. The second would 
enhance ASEAN connectivity, and their success or level 
of support from ASEAN Member States depends on the 
accuracy of “the trends”. Any forecast of the future has 
inherent risks of uncertainty. However, the assessment, 
conducted professionally by experts with experience 
and quality track records, does render credibility and 
lower those risks.
 Ten trends have been identified in the new Master 
Plan:
 1. The rise in the consumer class with an annual 
income of US$7,500 upwards, to 163 million households 

กรอบยุทธศาสตร์์การเชื่อมโยงอาเซียน: 
10 แนวโน้มของโลกและภูมิภาค 
The Ten Global and Regional Trends Shaping 
ASEAN Connectivity Strategy
Pradap Pibul.

การเชื่อมโยงอาเซียน: 
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 2. ความท้าทายในการธ�ารงรักษาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและกระบวนการผลติทีมี่ประสทิธิภาพ ซึง่ความ

ส�าเร็จข้ึนอยู่กับความสามารถของอาเซียนในการเพิ่มสัดส่วน

ด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก ตักตวงประโยชน์จากความเจริญ

เติบโตของเมืองต่างๆ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

 3. มเีมอืงขนาดกลาง (ประชากร 200,000 ถงึ 2 ล้านคน) 

เกดิข้ึนใหม่หลายแห่ง คาดว่าภายใน 15 ปี คนจ�านวน 90 ล้านคน 

จะย้ายถิน่ฐานไปพ�านักในตวัเมอืงซึง่มิใช่นครหลวง และร้อยละ 40 

ของรายได้ของภูมภิาคจะมาจากเมืองขนาดกลาง ในจ�านวนน้ี 

เศรษฐกิจของ 89 เมืองจะขยายร้อยละ 7

 4. โอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากในปัจจุบันเงินทุนที่จัดสรรยังน้อยกว่าเม่ือ 20 ปี 

ที่ผ่านมา ช่วงก่อนวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย 

 5.  กระแสเศรษฐกจิของโลกปรับมุง่มายงัจนี อนิเดยี และ

ญี่ปุ่น อันเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนซึ่งมีเครือข่ายกรอบการค้า 

ที่กว้างขวาง

 6. อาเซยีนจะขาดแคลนฝีมอืแรงงานและท�าให้ช่องว่าง

ระหว่างรายได้ ตลอดจนความไม่ทัดเทียมกันเพิ่มขึ้น

 7. เทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างโอกาสทางธุรกิจสูงถึง  

2-6.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หากมีโครงสร้างพื้นฐานและ

กฎระเบียบที่เกื้อหนุน

 8. ความท้าทายจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

เพือ่ใช้ในการพฒันา จะกดดนัให้อาเซยีนต้องทบทวนนโยบาย

การใช้ประโยชน์และจัดหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง

 9. เศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเช่ืองช้าจะกระทบ

การค้าระหว่างประเทศของอาเซยีนกบัภมูภิาคอืน่ๆ ซึง่อาเซยีน 

จะต้องพยายามหาลูท่างชดเชยด้วยการดงึดดูการลงทนุโดยตรง 

จากต่างประเทศ

 10. สถานการณ์ความม่ันคงในเอเชียทีผั่นผวนจะหล่อหลอม 

ทิศทางการพัฒนาของอาเซียน

 แนวโน้มเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบมใิช่ต่อผลส�าเร็จของการ

ด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ เท่าน้ัน แต่เป็นปัจจยัทีส่�าคัญและ

เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนภารกิจของภาครัฐและเอกชน  

ทั้งไทย อาเซียน และนานาชาติที่ควรต้องค�านึงถึง   

 อย่างไรก็ดี การคาดคะเนอนาคตย่อมมีความเสี่ยงใน

ความแม่นย�า แม้ว่าการวิเคราะห์และศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญ 

มืออาชีพจะสามารถลดความไม่แน่นอนลงได้ก็ตาม 

	 ดังน้ัน	 กำรลงทุนในกำรเสริมสร้ำงควำมเช่ือมโยง

ระหว่ำงกนัในอำเซยีน	โดยเฉพำะกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ซึ่งต ้องใช้เงินทุนสูง	 เพื่อให้ได ้ผลคุ ้มค่ำต่อสังคมหรือ 

ผลตอบแทนที่เหมำะสมส�ำหรับภำคเอกชน	 แนวโน้มทั้ง 

10	 ประกำรน้ีจึงควรได้รับกำรติดตำมประเมินอย่ำงใกล้ชิด	

ไม่ว่ำโดยภำครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 ที่สนใจหรือประสงค์

จะแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรสนับสนุนแผนแม่บทฉบับนี้

by 2030; leading to an enormous increase in trade 
and tourism. These factors would in turn encourage 
more investment in infrastructure facilitating traveling 
access.
 2. The productivity and competitiveness 
challenges, which ASEAN needs to address by enlarging 
its share of global economic flows, taking advantage of 
urbanization and adjusting to disruptive technologies.
 3. The rise in middleweight cities (with populations 
between 200,000 and 2,000,000) where an additional 90 
million people are expected to settle. These cities would 
make up to 40 percent of regional growth by 2030, and 
89 cities in this region will have a GDP growth of seven 
percent annually.
 4. The greater opportunity for infrastructure 
investment, as the current expenditure is still below the 
financial crisis of 1997.
 5. The transformation of global flows towards 
China, India, and Japan beneficial for ASEAN, which 
has an extensive trade agreement network.
 6. The shortage in skilled workers and consequent 
inequality and poverty in the region. 
 7. The positive role of disruptive technologies 
with the prospect of unleashing US$200-625 billion in 
annual economic impact in ASEAN by 2030. To capture 
and benefit from this opportunity, ASEAN needs to 
invest in infrastructure, and have appropriate laws and 
regulations.
 8. The resource revolution; as ASEAN faces pressure 
from a natural resource scarcity, which would compel 
it to review the resource utilization strategy.
 9. The patchwork global economy resulting from the 
slow recovery after the financial crisis in 2008. ASEAN 
needs to attract foreign direct investment to balance 
its decline in foreign trades.
 10. A new age of geostrategic concerns which 
would affect ASEAN development.
  The ten trends would have significant impact 
not only upon the realization of the new Master 
Plan, but also the tasks of ASEAN public or private 
enterprises which need to pay close attention. The 
investment in infrastructure, productivity improvement, 
competitiveness or disruptive technology adjustments; 
therefore, depend on the accuracy of these trends 
which require close and constant monitoring and 
evaluation by all interested parties.
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ปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
Ability to cope with economic, physical, social, environmental and cultural changes

ทางสายกลาง
Middle Path

พอประมาณ
Moderation

มีเหตุผล
Reasonableness

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
Prudence

ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
Knowledge

คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา แบ่งปัน
Virtues

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

น�าไปสู่
lead to

 ปี 2560 เป็นปีที่เราต้องก้าวผ่านและพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก จาก

ความผนัผวนของเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจโลก การน้อมน�า

เอาแนวคดิ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวทางของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้

จะเป็นภูมิคุ้มกันให้การด�าเนินชีวิตของเรา รวมถึงการด�าเนิน

ธุรกจิ เป็นไปอย่างราบร่ืน อยูร่อดปลอดภยัและพฒันาต่อไปได้ 

เป็นอย่างดี

 ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีความผันผวน 

ต้องประสบกับภาวะวิกฤตทั้งจากปัญหาด้านการเมืองและ 

เศรษฐกิจ เช่น จากเหตุการณ์ 14 ตุลา เมื่อปี 2516 วิกฤต 

ทางการเงิน ปี 2522 และ 2527 วิกฤตราคาน�้ามัน ปี 2533 

การเปิดเสรีทางการเงิน (BIBF) ปี 2536 ปัญหาจากการลดค่า

เงินบาทซึง่ตามมาด้วยวิกฤตต้มย�ากุง้ ปี 2540 และปัญหาด้าน

การเมืองและเงินเฟ้อ ปี 2550 ถึงแม้ว่าจะส่งผลต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของ TEAM ในช่วงก่อตัง้เมือ่ปี 2521 และการด�าเนินธุรกิจ

ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่มากนัก ถือเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสท�าให้มี

การจัดตั้งบริษัทในเครือตามมาอีกหลายบริษัทในเวลาต่อมา 

สามารถทรงตัว และฟื้นตัวได้เร็ว อีกทั้งมีการขยายธุรกิจ

เติบโตมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน 

 เกือบ 40 ปี ทีก่ารบริหาร การด�าเนนิธรุกจิ และการปฏบิตังิาน 

ของเราได้ท�าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดโดย

ไม่รู้ตัว กระทั่งมาตระหนักว่าเป็นไปตามแนวปรัชญาของ

 In 2017, we will have to deal with several 
changes. They will take place both internally and 
externally because of the volatile economy of Thailand 
and the world. But we can boost our prudence by 
applying HM King Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency 
Economy Philosophy to our lives and our businesses. 
The application promises to allow us to stay afloat and 
smoothly roar ahead. 
 During the past five decades, the Thai economy 
has been volatile. Affected by both political and 
economic factors, it has fallen into several crises: In 1973, 
the October 14 uprising hit. In 1979, a financial crisis 
struck. Five years later, more financial turmoil surfaced. 
Then in 1990, the oil-price shock swept over the country. 
In 1993, financial liberalization took place in the form 
of the Bangkok International Banking Facility (BIBF). The 
Thai baht was devaluated years later, culminating in 
the so-called Tom Yum Goong Crisis in 1997. By 2007, 
inflation and political problems worsened seriously in 
Thailand. Founded in 1978, TEAM GROUP has managed 
to wade through all these storms though, thanks to the 
ability to cushion all adverse impacts. Often, we have 
even successfully turned a crisis into an opportunity. 
As a result, TEAM GROUP has enjoyed business growth. 
Spreading our wings, we have set up several subsidiaries 
in support of our expansion over time. Whenever a 
crisis strikes, our conglomerate proves stable enough 

การบริหารโดยอาศัยหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง 2 เงื่อนไข
Management Based on the Sufficiency Economy Philosophy
3 Principles plus 2 Elements
Dr. Prasert Patramai

Sufficiency Economy Philosophy
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เศรษฐกิจพอเพยีง นับว่าเป็นเร่ืองทีน่่าปีตยินิดอีย่างมาก อกีทัง้ 

เรามีการประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ได้ 

ก�าหนดไว้ และปรับตัวพร้อมรับกบัเปลีย่นแปลงใหม่ๆ (Change/ 

Transformation) ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่

ก�าลังจะเกิดข้ึนเป็นการรับมือกับความเสี่ยงและผลกระทบ 

ที่จะตามมา

 หลกัใหญ่ปัจจยัส�าคญัในการด�าเนินงาน การบริหาร การ

เป็นมืออาชีพ สามารถยึดถือปฏิบัติสอดคล้องกับบทสรุปของ

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ชี้แนวทางการ

ด�ารงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งในการ

พัฒนาและบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางสายกลาง 

 ห่วงที ่1 คอื พอประมาณ หมายถงึ พอด ีไม่มากไป น้อยไป 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน น่ันคือต้องม ี

งบประมาณ แล้วใส่ใจบริหารให้พอดีในการประมาณการ  

รู้วิธี PDCA (Plan-Do-Check-Action) ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล 

ท�าตามกตกิากฎระเบยีบ ท�าอะไรจะต้องเป็นไปอย่างมเีหตผุล 

สามารถอ้างอิง เช่ือมโยง มีที่มาที่ไปอย่างน่าเช่ือถือ ไม่ใช้

อารมณ์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบและอธิบายได้ และห่วงที่ 3 

คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง หมายถึงการเตรียมพร้อมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

มีทุนส�ารอง มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอย่างมีเหตุผล 

มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของ 2 เง่ือนไข 

ทีส่�าคญั ได้แก่ ความรู้ ในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้วางแผน 

ในการด�าเนินการ และสร้างเสริมพื้นฐานด้านจิตใจของคน 

ในทุกระดับให้มีส�านึกใน คุณธรรม คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

สุจริต และแบ่งปัน เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกทีจ่ะส่งผลกระทบ 

ได้เป็นอย่างดี 

 นอกเหนือจำกรูปแบบ	3	 ห่วง	2	 เงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว	 

ตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงและควำมไม่ประมำท	กำรบริหำรเงนิ 

ก็เป็นเร่ืองทีต้่องใส่ใจ	ทีอ่ยำกจะเน้นคือ	Cash	Flow	กำรรักษำ

สภำพคล่อง	กำรท�ำให้องค์กรมกี�ำไร	กำรบริหำรทีโ่ปร่งใส	ต่ืนรู้ 

ตลอดเวลำว่ำจะมีอะไรเกิดขึ้น	และเรื่องของกำรออมและกำร

ลงทุน	ตลอดจนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	กำรวิเครำะห์วำงแผน

ถึงโอกำสควำมน่ำจะเป็น	 (Probability)	 ของธุรกิจในทำง 

ทีเ่ป็นไปได้มำกทีส่ดุ	เลวร้ำยทีส่ดุ	และทำงทีด่ทีีส่ดุ	เพือ่พร้อมรับ 

กบัสถำนกำรณ์และผลกระทบทีจ่ะตำมมำ	ซึง่ไม่เฉพำะส�ำหรับ

กำรบริหำรองค์กรเท่ำนั้น	 ในส่วนของบุคคลก็สำมำรถยึดถือ 

น�ำไปปฏิบัติได้เช่นกัน

to stand firm and recover fast. Our business growth has 
thus continued until today.
 For about 40 years, TEAM GROUP has adopted 
the management approach and operation style that, 
it was discovered later, resonates with the Sufficiency 
Economy Philosophy. It is a big delight to know that 
TEAM GROUP has proceeded in line with this precious 
philosophy all along. We have followed our vision and 
planned ahead. Whenever circumstances change, we 
are ready to adjust and transform to best deal with risks 
and impacts. 
 In essence, the key factors behind our management, 
business operations, and professionalism are exactly the 
three principles and two elements of the Sufficiency 
Economy Philosophy. This concept applies well not just 
to lives of people at all levels but also all businesses that 
cherish the middle path.
 The 1st principle is Moderation. This means one 
should neither have too much nor too little in order 
to avoid hurting oneself and others. A business, for 
example, should prepare an adequate budget, and 
manage it well in line with the Plan-Do-Check-Action 
process. The 2nd principle is Reasonableness. One should 
always proceed in line with rules and regulations. Any 
decision or move made must be based on reasons, 
with all relevant background and reliable information 
taken into consideration. The 3rd principle is Prudence. 
This is about preparing measures to deal with impacts 
or changes that may happen. For example, a business 
should have reserve funds, assess risks and constantly 
monitor the situation. On top of these three rules, the 
philosophy also calls for two core elements–Knowledge 
and Virtues. In complying with the three principles 
above, one also needs academic knowledge to 
plan and implement plans. In addition, one needs to 
constantly develop one’s mind and boost one’s moral 
soundness. One should be diligent, patient, honest and 
willing to share. Such qualities will allow one to adjust well 
to physical, social, environmental and cultural changes 
that may sweep through fast and comprehensively. 
 In addition, a business should pay attention 
to financial management; particularly cash flow, 
profitability, transparency, alertness, savings, investments, 
risk management, and analyses based on probability. 
Check	what	the	most	likely	scenario,	the	best	scenario,	
and the worst scenario will be, so that one is ready 
to deal with whatever comes. Such an approach is 
practical not just to an organization but also a person. 

	 หมำยเหตุ	:	 ส�ำหรับท่ำนที่สนใจหนังสือ	37	 กลยุทธ์กำรบริหำร	 “เคล็ด(ไม่)ลับ	 ฉบับ	TEAM	GROUP”	 สำมำรถติดต่อขอรับและสอบถำม 

รำยละเอียดได้ที่	มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ	คุณกรรณิกำร์	ธรรมสุทธิโรจน์	(Kannika@team.co.th)	โทร.	0	2509	9000	ต่อ	2017

	 If	you	are	interested	in	receiving	“TEAM	GROUP's	Secret	Revealed”,	which	lists	37	management	strategies,	please	contact	

TEAM	GROUP	Foundation	via	Khun	Kannika	Thamsutthirot	(Kannika@team.co.th)	at	Tel.	0	2509	9000	ext.	2017.
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สนับสนุนวัฒนธรรมหลักขององค์กร คือ
Support our Key Values of:

S Q T
S – Service มรีะบบบริการแผนท่ีแบบ interactive 
 map ท่ีสามารถนำาเสนอลกูค้า ให้ง่ายต่อการเข้าใจ
Provide an interactive mapping service that is 
easy to understand.

Q – Quality มีข้อมูล Basemap รายละเอียดสูง 
ที่มีความถูกต้อง และอัพเดตอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
Provide high-definition basemap which is 
updated at least twice a year.

T – Teamwork มีระบบเครื่องมือแผนท่ี 
ที่สนับสนุนการทำางานร่วมกันระหว่างออฟฟิศ-
ในสนามแบบ Real Time
Provide map tool for real-time supporting 
between office and work sites.

CLOUDCLOUDQ CLOUD

ระบบ Portal Cloud GIS 
กับการให้บริการทางวิศวกรรมแบบบูรณาการ
Portal Cloud GIS for Integrated Engineering Services
Naruemol Tarugsa
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Expert Talk



 The Thai people have just faced the biggest loss in 
their lives, so today, I would like to offer some morale support 
to all Thais. Herein, I offer the “Four Factors of Balanced 
Life” guideline so that we can ease our pain.
 Firstly, we need to maintain a well-balanced body. 
We can do that by “doing workout”. A workout has three 
aspects – intensity, duration, and frequency. Most 
importantly, one must ensure the frequency of doing 
exercise. Exercising frequently will give us a healthy habit. 
Regarding duration and intensity, we may choose the sports 
that best match our physical conditions. Next is “food”. We 
need to make sure we know whether the food is good for 
the body. The other core element of good physical health 
is “rest”. This refers to adequate, quality sleep. Do not sleep 
too little or too much.
 Secondly, we need to take care of our mental acuity. 
To prevent forgetfulness or brain deterioration, we should 
engage in brain-care activities such as reading, and 
practice planning, thinking, and using our imagination. It 
is best for us to act as a “half-full glass” so that we can 
keep learning new things.
 Thirdly, we have to pay attention to our spiritual 
well-being. No one can escape suffering. But if we grow 
up spiritually, we will be able to deal with pain better. 
There are various ways for spiritual practice. Among them 
are praying, observance of Dhamma, meditating, and 
vipassana or engaging in meditative walks. Our spiritual 
practice allows us to efficiently cope with pain. Instead, 
we will be able to live happily on our own.
 Fourthly, we need to tend to our social/emotional 
aspects. Naturally, after we take good care of our physical, 
mental and spiritual health, we will be able to live happily 
in society. With a balanced body, mind and spiritual well-
being, we will “understand” others. Our emotions will be 
less intense. We will pay more attention to others and 
automatically become good contributors to our society. 
 I have already practiced all these four things for a 
balanced life. So, I can assure you that they will not only allow 
us to get over our current grief, but will also enable us to find 
sustainable peace of mind, happiness, and beautiful growth.

 คนไทยเพิง่ผ่านพ้นความสญูเสยีคร้ังยิง่ใหญ่ในชีวิต ท�าให้ 

ต่างโศกเศร้า หม่นหมอง ขาดก�าลงัใจ วันน้ีผมจงึขอเป็นก�าลงัใจ 

ด้วยหลัก “สมดุล 4” คือการดูแลสมดุลทั้ง 4 ด้านของชีวิต 

 สมดุลที่ 1 คือ การดูแลกาย ด้วย “การออกก�าลังกาย” 

โดยต้องท�าความเข้าใจกบั ความหนัก ระยะเวลา และความถี่  

 ความถี ่กค็อืการสร้างอปุนิสยัให้เกดิความเคยชินกับการ

ออกก�าลงักาย เม่ือเคยชินแล้ว เราจะรู้สกึดแีละอยากจะท�าต่อไป  

ส่วนความหนักเบาของการออกก�าลงั รวมทัง้ระยะเวลาทีจ่ะใช้น้ัน 

จะตามมาเองตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ต่อมาคือ 

“การดแูลโภชนาการ” คอืดแูลอาหารทีเ่รากนิในแต่ละมือ้แต่ละคร้ัง 

ต้องรู้ว่าอาหารทีก่นิน้ันมปีระโยชน์มคีณุค่าต่อร่างกายมากน้อย 

แค่ไหน สุดท้ายคือ “การพกัผ่อน” หมายถึงการนอนหลับที่

เพียงพอและมีคุณภาพ

 สมดุลที่ 2 คือ การดูแลใจหรือสมอง เพื่อป้องกันการ

หลงลืมหรืออาการสมองเสื่อมที่คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดข้ึน  

มวีธิง่ีายๆ ในการดแูลสมอง เช่น การอ่านหนังสอื การท�าตวัเป็น 

“น�้าครึ่งแก้ว” เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งฝึกวางแผน ฝึกคิด 

และฝึกจินตนาการ  

 สมดุลที่ 3 คือ การดูแลจิต ในชีวิตของคนเราต่างต้อง 

พบกับความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาจิตจะท�าให้

เราสามารถอยู่กับความทุกข์ได้ การฝึกจิตจะท�าให้กิเลสคือ 

โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) 

ไม่สามารถมา “ย้อมใจ” เราได้ การฝึกจิตนั้นสามารถท�าได้

หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม น่ังสมาธิ 

วิปัสสนา เดินจงกรม จะท�าให้เราสามารถอยู่กับความทุกข์ได ้

โดยทุกข์น้อยและทุกข์ไม่นาน

 สมดุลสุดท้าย คือ การอยู่กับสังคมและดูแลอารมณ์  

เมือ่คนเราได้ดแูลกาย ใจหรือสมอง และจติเป็นอย่างดแีล้ว เรา

จะสามารถอยูใ่นสงัคมได้อย่างดโีดยอตัโนมติั เพราะการดแูล

ทั้ง 3 สมดุลแรก จะท�าให้เราเกิดความ “เข้าใจ” ผู้อื่น ไม่เกดิ 

ความร�าคาญ หงุดหงิด หรือโกรธ อารมณ์ของเราจะเบาลง

 ผมเองได้ฝึกปฏิบัติสมดุลทั้ง	4	มำแล้ว	สำมำรถยืนยัน

ได้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ	ท�ำให้เรำมีควำมสุข	สงบ	พบแต่ควำม

เจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป

รับมือกับความทุกข์และสร้างสุขอย่างยั่งยืนด้วย "สมดุล 4"
The Four Factors of Balanced Life
Dr. Anat Arbhabhirama

รับมือกับความทุกข์และสร้างสุขอย่างยั่งยืนด้วย "สมดุล 4"
The Four Factors of Balanced Life
Dr. Anat Arbhabhirama
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 หนาวน้ีชวนมาสูดอากาศสดช่ืนพร้อมๆ กับเดินตาม 

รอยเบือ้งพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิล 

อดลุยเดช ณ “ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ” ซึ่งเต็มไปด้วยความรูแ้ละเรือ่งราวทีน่�าไปต่อยอด

ปรับใช้ได้จริง  

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าเมี่ยง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เดิมคือผืนป่าเต็งรังที่แห้งแล้ง 

ขาดความชุ่มช้ืน จากการตดัไม้ท�าลายป่าจนพืน้ดนิไม่สามารถ 

ใช้ประโยชน์อะไรได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�าริให้พลิกฟื ้นผืนดินบริเวณน้ี 

โดยก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง  

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎร 

ให้สามารถน�าไปปฏิบติัได้ด้วยตนเอง ทีแ่ห่งน้ีจงึเปรียบเสมอืน 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

 ศนูย์แห่งน้ีได้ท�าการศึกษาพฒันาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 

4 อย่าง คอื ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เช้ือเพลงิ ซึง่จะอ�านวยประโยชน์

ในการอนุรักษ์ดินและน�้า ตลอดจนคงความชุ่มช้ืนเอาไว้  

เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และรักษาพื้นที่ต้นน�้าล�าธารให้ได้ผล 

อย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที ่

ป่าไม้ต้นน�้าล�าธาร และปลายทางเป็นการศึกษาด้านการ 

ประมงตามอ่างเก็บน�า้ต่างๆ ผสมกบัการศกึษาด้านเกษตรกรรม 

ด้านปศสุตัว์และโคนม และด้านเกษตรอตุสาหกรรม เพือ่ให้เป็น 

ศนูย์ทีส่มบรูณ์แบบ ดงัมพีระราชด�าริว่า "ให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ 

ท�ำหน้ำทีเ่สมอืน	"พพิธิภณัฑ์ธรรมชำตทิีม่ชีีวติ"	หรืออกีนัยหน่ึง 

เป็น	 "สรุปผลกำรพฒันำ"	 ทีป่ระชำชนจะเข้ำไปเรียนรู้และน�ำไป

ปฏบิติัได้"

 หากต้องการเรียนรู้และดตัูวอย่างของการน�าไปปฏบิติัจริง 

ของประชาชน สามารถเดินทางไปที่หมู่บ้านรอบๆ ศูนย์

จ�านวน 10 หมู่บ้าน ก็จะได้ทั้งเที่ยวและพักที่โฮมสเตย์ 

 ลมหนำวปีน้ีไปตำมรอยพระบำทของพระองค์ท่ำน	

พร้อมซึมซับแนวคิดและแนวทำงกำรปฏิบัติที่เห็นผลได้จริง	

ท่ำมกลำงป่ำไม้ที่สมบูรณ์	 ท้องฟ้ำครำมตัดท้องน�้ำใสสะอำด	

พร้อมชมดอกไม้เมืองหนำวละลำนตำ	ณ	ห้วยฮ่องไคร้

 This winter, let’s follow the trail of HM King Bhumibol 
Adulyadej to the “Huai Hong Khrai Royal Development Study 
Center” for crisp air and practical knowledge for our lives. 
 Located in Pa Miang Sub-district of Doi Saket 
District in Chiang Mai Province, the center was 
established in response to His Majesty’s initiative. In 
the past, the plot, currently occupied by the center, 
was just parched, deciduous, dipterocarp forest. His 
Majesty, however, was determined to turn it into a land 
of abundance in the hope of creating development 
techniques appropriate for Thailand’s North and giving 
people practical tips. The center, as a result, has sprung 
into operation and served as a “living museum of 
nature”. 
 The center has conducted three types of forest-
development research for four benefits. These three 
types cover lumber, edible products, and firewood. 
The other benefit is that these trees help conserve 
headstreams. The study, moreover, has looked into 
how to develop fisheries in reservoirs, agriculture, 
dairy farms, and agro-industrial operations. In all, the 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center is 
a perfect center in response to His Majesty’s initiative 
that, “The center should serve as the living museum of 
nature. In other words, it should summarize ‘results of 
development’	so	people	can	learn	and	apply”. 
 If you want to see firsthand how people can apply 
the knowledge shown at the center, check out the 
10 surrounding villages. These villages offer home-stay 
services too.
 The cool breeze of the winter is now blowing. Let’s 
head to Huai Hong Khrai, in His Majesty’s footsteps, to 
absorb his practical approach amid lush forest under 
blue skies, and cherish unpolluted waterways. The Huai 
Hong	Khrai	Royal	Development	Study	Center	sits	 in	
Chiang	Mai,	the	city	famous	for	beautiful	floral	bloom.	

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ณ ห้วยฮ่องไคร้
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ณ ห้วยฮ่องไคร้
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
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 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ได้ทรงส�ารวจ รวบรวมข้อมูล 
เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมถ่ายทอดทฤษฎี แนวคิด 
หลกัปฏบิตัขิองโครงการต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้น�าไปยดึถอื
ปฏิบัติตาม 
 ทมีกรุ๊ปขอน้อมน�าแนวคดิและหลกัปฏบิตัขิองพระองค์ท่าน 
มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการองค์ความรู ้ภายใน
องค์กร ทั้งการจัดเก็บ การรวบรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอดข้อมูลให้แก่พนักงานภายในองค์กร ตลอดจน 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรม มาเพิม่ประสทิธิภาพ 
การบริหารจดัการความรู้ให้ดยีิง่ข้ึนและทนัต่อการเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดขึ้น โดยรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี เพื่อถ่ายทอด แบ่งปันให้แก่
บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ และต่อยอดในการปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร
 กระบวนการแรกเร่ิมของการบริหารจัดการองค์ความรู้
คอื การเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลจนกลายเป็น 
คลังขุมทรัพย์อันมีค่าส�าหรับงานด้านวิศวกรรมและงานแขนง 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น คู่มอืการออกแบบโครงสร้างส�าหรับระบบ
สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ คูม่อืงานด้านควบคมุงานก่อสร้าง 
คูม่อืการศกึษาและการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นต้น  
รวมทัง้พฒันาระบบเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืในการจัดเกบ็ แลกเปลีย่น 
และสืบค้นข้อมูล ส�าหรับให้พนักงานภายในองค์กรน�าไปใช้
เป็นแนวทางและต่อยอดในการปฏิบัติงาน
 พร้อมกันน้ียังสกัดองค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคล 
ผ่านกิจกรรมเสวนากลุ่ม CoP (Community of Practice) 
เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน ยกระดับความรู้ผ่าน
การปฏิบตั ิประยกุต์ และปรับใช้ตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล 
	 กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ	 ถูกต้อง	
และเหมำะสม	 จะช่วยพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรให้
สำมำรถเดนิต่อไปข้ำงหน้ำอย่ำงไม่หยดุยัง้	และน�ำไปสูป่ณิธำน 
ทีว่่ำ	“ทมีกรุ๊ปจะเป็นสถำบนัมอือำชีพแบบบรูณำกำรครบวงจร”

 During his reign, HM King Bhumibol Adulyadej 
traveled across the country to survey and collect data 
and information, which were transformed into the various 
concepts and theories he bestowed upon his subjects. By 
following his teachings, not only is their income increased 
but the knowledge of Thai people is also developed. 
 Realizing that the experiences gained from over 
37 years of project work is an invaluable resource, TEAM 
GROUP has graciously adopted His Majesty’s teachings 
and principles as the guidelines in our knowledge 
management; from compiling and collecting to 
exchanging and transferring to employees, as well as in 
using technologies to create innovations so as to enhance 
the capacity of our organization. The knowledge will be 
shared among our people, and thus create the culture of 
a learning organization.
 First of all, our knowledge is managed through the 
Stock of Knowledge where we collect, compile, and 
analyze the data in the form of manuals such as the 
manual for infrastructure system design, the construction 
supervision manual, and the EIA manual. We have also 
developed a stock of knowledge system to be used 
as a tool for storing, exchanging, and searching for 
information among our employees.
 Then, through the Community of Practice (CoP), 
we manage to exchange, share, and transfer the Explicit 
Knowledge through practicing, adapting, and utilizing 
the work of various groups. 
 With systematic knowledge management we will 
have an accurate and adequate stock of data and 
information, which will be used to enhance the capacity 
of our organization. It will lead us towards sustainable 
progress, and TEAM GROUP will finally be an integrated 
professional institute in the near future.

คลังขุมทรัพย์ความรู้ขององค์กร
Knowledge Management: An Invaluable Resource of the Organization
Dr. Chadin Chutachindakate
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น้�าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain
มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 
 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และ

ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ น�าคณะผู้บริหารและพนักงาน 

จดักจิกรรมมอบทนุการศกึษา ภาคเรียนที ่2/2559 ให้แก่โรงเรียน 

ภายใต้การอุปถัมภ์ 9 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 

และจงัหวดันครสวรรค์ โดยได้รับเกยีรติจากผูบ้ริหารการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต (กฟผ.) มาร่วมกิจกรรมหลังจากที่ได้มีการลงนาม

ความร่วมมือกันทางวิชาการ

 Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP’s Chairman of 

the Board, presented scholarships for semester 2/2016 to 

nine schools under the patronage of TEAM GROUP: in 

Nakhon Nayok Province and Nakhon Sawan Province. 

Executives from EGAT also participated in the events 

after the two organizations have signed the Academic 

Cooperation.

จังหวัดนครนายก / Nakhon Nayok

จังหวัดนครสวรรค์  / Nakhon Sawan

โรงเรียนวัดท่ำด่ำน	Wat	Tha	Dan	School

โรงเรียนวัดหุบเมย	Wat	Hup	Moei	School

โรงเรียนวัดท่ำชัย	Wat	Tha	Chai	School

โรงเรียนนครสวรรค์	Nakhon	Sawan	School โรงเรียนวิชำวดี	Wichawadee	School

โรงเรียนวัดบ้ำนมะเกลือ	
Wat Ban Makluea School

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆำรำม	
Wat Sri Sawan Sangkharam School

โรงเรียนวัดเขำมโน	
Wat Khao Mano School

โรงเรียนวัดวังยำยฉิม	Wat	Wang	Yai	Chim	School
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ทีมกรุป๊ จบัมือ กฟผ. จดัค่ายเยาวชน “รูร้กัษ์พลงังานอาเซยีน”
 ทมีกรุ๊ป โดยมลูนธิิกลุม่ทมีรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) จดั “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน” ให้ความรู้ 

ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 จ�านวน 39 คน 

จากโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ป 4 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย 

โรงเรียนวดัวงัยายฉมิ และโรงเรียนวัดหบุเมย ณ โรงเรียนวดัท่าด่าน ระหว่างวันที ่11-12 พฤศจกิายน 2559 โดยได้รับเกยีรติ 

จากคณุพรีวธัน์ เปรมช่ืน กรรมการบริหาร ทมีกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มลูนิธิกลุม่ทมีรวมใจ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และ 

คณุศานิต ด่านศมสถติ ผูอ้�านวยการฝ่ายจดัการธุรกจิสายงานระบบส่ง พร้อมคณะวทิยากรจาก กฟผ. มาร่วมกจิกรรมและบรรยายพเิศษ 

ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” 

 TEAM GROUP Foundation in cooperation with the EGAT organized the “ASEAN Youth Energy Conservation 

Camp” for 39 students in Prathom 5-6 from four schools under TEAM GROUP’s patronage in Nakhon Nayok Province, 

namely Wat Tha Dan School, Wat Tha Chai School, Wat Wang Yai Chim School, and Wat Hup Moei School during 

11 and 12 November 2016. Mr. Peerawat Premchuen, TEAM GROUP’s Senior Executive Director and TEAM GROUP 

Foundation’s Vice President, presided over the opening ceremony while Mr. Sanit Dansomsathit, EGAT’s Director of 

Transmission System Business and his team presented a lecture on energy conservation for young generations.
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ทีมกรุ๊ปร่วมปลูกปะการังและปล่อยปลา
 ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรม  

TEAM GROUP Family Day ปลกูปะการังและปล่อยปลา น�าโดย 

คณุชวลติ จนัทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร พร้อมคณะ 

ผูบ้ริหารและพนกังาน ร่วมปลกูปะการังและปล่อยปลา ณ กจิการ 

การท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม 

อ.สตัหบี จ.ชลบรีุ โดยม ีน.ท. สรุพล บญุเรือง พร้อมคณะวทิยากร 

จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ  

 Mr. Chawalit Chantararat, TEAM's President, and 

TEAM GROUP executives and staff participated in 

TEAM GROUP Family Day activities by planting coral 

and releasing fish at the Tourism Promotion Office, the 

Royal Thai Marine Corps, Toey Ngam Beach, Sattahip, 

Chon Buri, hosted by Commander Surapol Boonrueng 

and his staff.
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พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
Strengthen the Team for a Strong Organization
 การอบรม “โปรแกรม MidasGen” ครั้งที่ 1/2559 โดย

คุณปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรม IMT  

ตึกพหลโยธิน 11 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559

 A training “MidasGen Program” 1/2016 by  

Mr. Pawarit Siripipatkul at the IMT Training Center during 

4 and 5 October 2016.

 การอบรม “การบริหารสัญญาข้อตกลงบริการวิชาชีพ

วศิวกรรมส�าหรับวิศวกรทีป่รึกษากบัเจ้าของงาน (FIDIC: White 

Book)” โดย ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล เป็นวิทยากร เมื่อ

วันที่ 23 กันยายน 2559 

 A training “FIDIC: White Book” by Dr. Pimpida 

Chanyarakskul, P.E., LEED ® AP on 23 September 2016.

 การอบรม “โปรแกรม Civil 3D” ครั้งที่ 1/2559 (กลุ่ม C) 

โดยคุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ 

ฝึกอบรม IMT ตึกพหลโยธิน 11 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559

 A training “Civil 3D Program” 1/2016 (Group C) 

by Mr. Withawat Luechaiwitwong at the IMT Training 

Center during 17 and 18 October 2016.

 การอบรม “Bridge Design” โดยคณุภราดร หมดัจนัทร์ 

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 

 A training “Bridge Design” by Mr. Paradon 

Mhudjhun on 21 October 2016.

 การอบรม “ความปลอดภัยในการควบคุมงานก่อสร้าง” 

คร้ังที่ 1/2559 แก่กลุ ่มวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง โดย 

คณุสรุศกัดิ ์กลิน่สคุนธ์ และคณุศภุชาต ิเทีย่งทพิย์ เป็นวิทยากร  

ครั้งที่ 2/2559 แก่กลุ่มผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยคุณสุรศักดิ์ 

กลิ่นสุคนธ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 และวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2559 

 A training “Construction Supervision Safety” 

session 1/2016 for construction supervision engineers by  

Mr. Surasak Klinsukhon and Mr. Supachart Tengtip and 

session 2/2016 for foremen by Mr. Surasak Klinsukhon 

on 22 October and 12 November 2016, respectively.

 การอบรม “มาตรฐานการพมิพ์ส�าหรับเลขานุการ” คร้ังที ่1 

และ 2/2559 โดยคุณด�ารง วิทยศิริ กรรมการที่ปรึกษา และ 

คุณดวงเด่น พิทักษ์ธีระบัณฑิต เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม และ 17 พฤศจิกายน 2559 

 A training “Typing Standard for Secretary”, classes 

1/2016 and 2/2016 by Mr. Damrong Withayasiri and Ms. 

Duangden Pithaktheerabandid on 19 October and 17 

November 2016, respectively.
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 การอบรม “มาตรฐานการด�าเนินงานควบคมุงานก่อสร้าง” 

คร้ังที่ 5/2559 (การเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการ

ก่อสร้างวิศวกรรม และการบริหารจัดการในเชิงปฎิบัติของ

สญัญาโครงการวศิวกรรม) โดยคุณเจตณรงค์ เชาว์ชูเดช และ 

คุณเพ็ญศิริ ดวงศรีแก้ว เป็นวิทยากร ณ โครงการเซเปี่ยน- 

เซน�้าน้อย สปป.ลาว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 

 A training “Construction Supervision Standard” 

5/2016 by Mr. Jadenarong Chaochudetch and  

Ms. Pensiri Duangsrikaew at the Xe Pian-Xe Namnoy 

Project Site, Lao PDR on 23 October 2016.

 กจิกรรม “Plan to Scale Up” เพือ่แลกเปลีย่นและแบ่งปัน 

ประสบการณ์ Lesson-n-learn โดยคุณธงชัย มันตภาณีวัฒน์ 

และที่ปรึกษาจาก APM Group เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2559 

 An activity “Plan to Scale Up” to share lesson 

learned by Mr. Thongchai Montapaneewat and a 

consultant from APM Group on 2 November 2016.

 กิจกรรม “การออกแบบและการประมาณราคาใน

โครงการที่มุ ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและโครงสร้างช่ัวคราว” 

คร้ังที่ 4/2559 (เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบ

แห่งใหม่ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้าง และย้ายฐานการผลิต)) 

โดยคุณประยุทธ ค�าเรืองศรีและคุณอัศจรรย์ ช้างทอง เป็น

วิทยากร ณ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

 An activity “Design and Cost Estimation for Special 

Structure and Temporary Structure Projects” 4/2016 (visit 

to Phase 2 of the New Tobacco Factory Project Site) by 

Mr. Prayut Khumrungsri and Mr. Atsjan Changthong on 

8 November 2016.

 ทีมกรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ปปช. ฉบบัใหม่ ส�าหรับคณะกรรมการ Executive Committee, 

Top Management และฝ่ายกฎหมาย” โดย อ.ภทัระ ลมิป์ศริะ 

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ  

อ.ภัสสรา ลิมป์ศิระ ทนายความประจ�าส�านักงานยุทธ

ทนายความ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

 A training “The New National Anti-corruption 

Law for committee, executive committee, top 

management, and legal department” by Mr. Patthara 

Limsira from the Faculty of Laws, Ramkhamhaeng 

University and Ms. Patsara Limsira from Yuth Law Office 

on 9 November 2016.
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 ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล บรรยายหัวข้อ “แนวโน้ม

ทิศทางในอนาคตของอาคารเขียว : ความท้าทาย กฎหมาย

และข้อก�าหนดท้องถิ่น” ในงานสัมมนา “อาคารและงาน

ก่อสร้างเขียว : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และแนวทาง

การท�างานเพื่อน�าไปสู ่การได้รับการรับรองอาคารเขียว” 

จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท 

ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และโครงการวิจัย 

Newton Fund Industry-Academia Partnership Program 

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

 ทีมกรุ๊ป จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยม ี

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ เป็นประธาน กล่าวน้อมเกล้าฯ ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ก่อนยืนสงบนิ่ง

แสดงความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และร่วมลงนามถวายอาลัย

 Led by Dr. Prasert Patramai, Chairman of the Board, TEAM GROUP's executives and staff held a ceremony to 

pay homage to HM King Bhumibol Adulyadej followed by a nine-minute moment of silence and signing of the book 

of condolences. 

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงทีมกรุ๊ป
TEAM GROUP in the News
ทีมกรุ๊ปจัดพิธีถวายอาลัย

แนวโน้มอาคารเขียว การออกแบบดาดอุโมงค์ ในชั้นหิน

 Dr. Pimpida Chanyarakskul, P.E., LEED ® AP gave 

a lecture on “The Future of Green Building: Challenges, 

Laws and Local Regulations” in a seminar “Green 

Building and Construction: Construction Material 

Innovation and Guidelines towards Green Building 

Accreditation” co-organized by Thailand Concrete 

Association, Siam City Cement PCL., and Newton 

Fund Industry-Academia Partnership Program at the 

Engineering Institute of Thailand. 

 Dr. Auttakit Asanprakit from Geotechnical & 

Foundation Engineering Co., Ltd. gave a lecture on 

“Tunnel Deck Design” for the Tunneling in Rock Training 

Project organized by the Underground and Tunnel 

Construction Committee of the Engineering Institute of 

Thailand under HM the King's Patronage.

 ทีมกรุ๊ป โดย ดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต บริษัท 

วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด บรรยายในหัวข้อ “การ

ออกแบบดาดอุโมงค์ในช้ันหิน” ในโครงการการอบรมอุโมงค์

ในชั้นหิน (Tunneling in Rock) พร้อมศึกษาและดูงาน ซึ่งจัด

โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
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 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ 

ทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2559 ณ วัดวังดอกไม้ ต.สาริกา 

อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยร่วมท�าบุญ บริจาคเงิน

และสิ่งของที่เป็นประโยชน์ในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

รวม 653,700 บาท 

 ทมีกรุ๊ป ร่วมกบัสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย 

แสดงนิทรรศการผลงาน ในงาน Smart Rail Asia 2016  

ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน

 TEAM GROUP and Thai Railway Engineering 

Association held an exhibition to showcase their project 

achievements in the Smart Rail Asia 2016 at the Airport 

Rail Link Makkasan Station.

 ทมีกรุ๊ป น�าโดย คณุชวลติ จนัทรรัตน์ พร้อมคณะผูบ้ริหาร 

ร่วมจ�าหน่ายข้าว “โครงการชาวทีมช่วยชาวนา” โดยน�า 

ข้าวถุงที่รับโดยตรงจากชาวนา จ�านวน 1,750 กก. มาจัด

จ�าหน่ายให้กับพนักงานทีมกรุ๊ป ณ อาคารทีม 

 TEAM GROUP executives and staff led by  

Mr. Chawalit Chantararat organized an event “TEAM 

GROUP Helps the Farmers” to sell 1,750 kg of rice directly 

ordered from farmers.

 Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP's Chairman, and 

TEAM GROUP executives and staff hosted the Kathin 

Ceremony 2016 at Wat Wang Dok Mai, Nakhon Nayok 

Province. The total money donated to the temple was 

Baht 653,700. 

ทีมช่วยชาวนา

ทอดกฐินประจำาปี

แสดงนิทรรศการงาน Smart Rail Asia 2016 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม

 คุณชวลิต จันทรรัตน์ บรรยายในหัวข้อ “การบริหาร

โครงการด้านวิศวกรรม” แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์

 Mr. Chawalit Chantararat gave a lecture on 

“Engineering Project Management” to students of 

the Master of Engineering Program in Engineering 

Management, Kasetsart University.
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 ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศาณิต เกษสุวรรณ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เอสซีจี และ  

คณุประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวโุส 

ทมีกรุ๊ป ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 เอสซจี ีส�านักงานใหญ่ 1 (บางซือ่) 

 ทมีกรุ๊ป น�าโดย ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั ประธานกรรมการ 

จดักจิกรรมท�าบญุตกับาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เนือ่งใน

โอกาสข้ึนปีใหม่ 2560 โดยจดัให้มพีธิที�าบญุตกับาตร ข้าวสาร 

อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ ลานจอดรถ อาคารทีม และท�าบุญเลี้ยงพระเพล ณ ชั้น 2 

อาคารทมี จากน้ันรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั และมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์วดันวลจนัทร์ จ�านวน 30,000 บาท และ 10,000 บาท  

ตามล�าดับ

 Dr. Prasert Patramai, Chairman of the Board, 

chaired the merit making ceremony to welcome the 

coming 2017 at TEAM Building. The event included 

offering dried foods to 39 monks in the morning and 

hosted a lunch for monks. In the afternoon, scholarships 

were presented to Wat Nuan Chan School and Wat 

Nuan Chan Pre-school Child Care Center (Baht 30,000 

and 10,000 respectively).

 TEAM GROUP by Mr. Prasong Wangrattanapranee, 

Senior Executive Vice President, and SCG by Mr.Sanit 

Kessuwan, Innovation and Technology Director, signed 

an MOU on academic cooperation in infrastructure 

development in Thailand and ASEAN at the SCG 

Headquarters 1 (Bang Sue).

ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการ

ทำาบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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