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ในโอกาสวาระข้ึนปีใหม่ หวังว่าพวกเรา 
ชาวทีมได้รบัและมอบสิง่ท่ีดีๆ  แก่กนั เป็นการ
เริม่ต้นศักราชใหม่ และเชิญชวนพวกเราได้มา 
ทบทวนตั้งเป้าหมายให้ตนเองว่าอยากเพิ่ม 
ลด หรือเติมเต็มสิ่งดีๆ อะไรให้แก่ตนเอง 
หลายคนอาจตั้งเป้าหมายไว้แต่ยังทำาไม่ได้ 
ทำาไม่ครบ ทำาไม่สำาเร็จ ไม่เป็นไร ถือโอกาสนี ้
ตั้งใจใหม่อีกครั้ง ท่ีสำาคัญขอให้ลงมือปฏิบัติ 
เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในช่วงโอกาสนี้ 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นี้ เป็นวนั
ครบรอบปีท่ี 40 ของทีมกรุป๊ เนือ้หาภายในเล่ม
จึงนำาเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนธุรกิจตาม
ยุทธศาสตร์องค์กรในทิศทางและเป้าหมายท่ี
เราจะมุ่งเน้นไป ซึ่งผมได้บอกเล่าเก้าสิบไว้ 

คอลัมน์เด่น เปิดมุมมอง กับผู้บริหาร
ทีมกรุ ๊ปด้านงานท่ีปรึกษาระบบโครงสร้าง 
พื้นฐานและสาธารณปูโภคของภาครฐั สำาหรับ
คุยนอกกรอบ เราได้รับเกียรติจากคุณอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงการเช่ือมโยง 
ภูมิภาคาภิวัตน์ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คมนาคมขนส่ง

ส่วนในคอลมัน์ ASEAN Tips มีเรือ่งราว 
ท่ีน่าติดตาม โดยเฉพาะการก้าวย่างในยุค
มังกรผงาดสู่บทบาทผู้นำาในเวทีโลกของจีน
ประเทศคู่เจรจาอาเซียนท่ีประเทศไทยเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติจากความสัมพันธ์ท่ี
มีมายาวนาน 

และเรื่องราวการบริหารจัดการนำ้ า
อย่างเป็นระบบใน Expert Talk สานต่อ
ปณิธานโครงการ “แก้มลิง” ศาสตร์พระราชา 
แก้ปัญหานำ้าท่วมในลุ ่มนำ้ายม-น่าน และ
เจ้าพระยา 

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ผู ้อ ่านทุกท่าน
ประสบความสขุสวสัดตีลอดปี และกล่าวคำาว่า  
“สวัสดีปีใหม่”

In marking the New Year, I hope all 
TEAM GROUP members shower one 
another with good things. I also would like 
to encourage everyone to review their own 
goals at the start of 2018. Check if you would 
like to reduce anything, or add something 
to your life. Some of you might have not 
fulfilled all your new year resolutions in 
2017. But don’t get discouraged. Let’s work 
out new year resolutoins once more and do 
our best. Take actions to start good things 
at the beginning of the new year.

On 12 July 2018, TEAM GROUP 
will celebrate its 40th anniversary. So, the  
TEAM GROUP Newsletter team has 
dedicated this issue to the overall picture of 
TEAM GROUP’s business strategy, and the 
direction that our firm is heading towards. I 
provide information via ‘What’s Going On?’. 

‘Different Facets’ meanwhile, features 
TEAM GROUP executive who is in charge 
of providing consultancy to government 
infrastructure and public-utility projects. In 
‘Talk with TEAM’, Transport Minister Arkhom 
Termpittayapaisith gives an interview on 
transport-based regionalization.

 ‘ASEAN Tips’ presents an interesting 
story about the rise of China and its ASEAN 
partners on the global stage. Thailand has 
its role there thanks to its long ties with 
Beijing.

Water-management systems will be 
the theme of ‘Expert Talk’, which reflects 
the continued efforts to follow HM King 
Bhumibol Adulyadej’s “Monkey Cheek” 
philosophy in solving flood problems in the 
Yom, Nan, and Chao Phraya River Basins.

Last but not least, I wish you all “Happy 
New Year”. May you enjoy happiness 
throughout 2018.

2561 ปีแห่งการปฏิบัติ : เร่ิมต้นดีมีชัยไปกว่าคร่ึง
2018, Year of Action: a Good Beginning is Half the Work

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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40 ปี ทีมกรุ ๊ปได ้รับความไว ้วางใจให้เป ็นท่ีปรึกษา 
ในงานภาครัฐท้ังโครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่
อย่างมากมาย ท้ังงานทรัพยากรนำ้า งานคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ งานบริหารสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
งานอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน งานพัฒนาพื้นที่ 
และงานเทคโนโลยีก้าวหน้า ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นโครงการท่ีมี
ความสำาคัญและเป็นแกนในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
ด้วยประสบการณ์ท่ียาวนานและศักยภาพในการทำางาน ทีมกรุ๊ป
ขอเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้มี
ความยั่งยืนสืบไป

 TEAM GROUP has been a trusted consultant in the 

public sector’s projects of all sizes since its beginning. 

Its expertise encompass water resource development, 

transportation and logistics, environment, energy, building 

and infrastructure, area development, and advanced 

technology all of which play important roles in the 

country’s development and prosperity. For 40 years now, 

TEAM GROUP still continues to grow along with the 

sustainable growth of the nation. 

ทีมกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำาของประเทศไทย 
TEAM GROUP, One of Thailand’s Leading Consultants
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เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

 โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง สายชลบุร-ีหนองคาย  

ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวง

หมายเลข 359) ตอน 1 แนวเส ้นทางเริ่มต ้นบริเวณ 

ทางหลวงหมายเลข 331 และสิน้สดุบรเิวณทางหลวงหมายเลข 

3340 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ส่งเสริม 

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าในภาค 

ตะวันออกจากท่าเรอืแหลมฉบังไปยังจงัหวดัปราจนีบุร ีเชือ่มโยง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ ซ่ึงการศึกษาและการ

ออกแบบโครงการดังกล่าวจะช่วยสนบัสนนุยทุธศาสตร์การค้า 

ชายแดน การขนส่งสินค้า การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ในภาคตะวันออก ลดต้นทุนการขนส่ง รวมท้ังเป็นเส้นทาง 

ที่มีความสะดวกและปลอดภัย 

 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการสำารวจและ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม ออกแบบรายละเอียด 

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน 

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เบ้ืองต้น รวมท้ังถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่พฒันาบุคลากรในด้าน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

Client: Department of Highways

 The Chon Buri-Nong Khai Motorway: Section Chon 

Buri (Laem Chabang Port)-Prachin Buri (Highway No. 

359) Section 1 starts from Highway No. 331 and ends at 

the Highway No. 3340 at an approximate distance of 50 

km.  This motorway will boost the economy and transport 

activities in the eastern region from Laem Chabang 

Port to Prachin Buri Province while also connect the 

Aranyaprathet Special Economic Zone. The project will 

support the strategies of border trading, freight transport, 

and economic development of the eastern region. Apart 

from being safe and convenient, the motorway will also 

reduce transportation cost.

 TEAM GROUP was entrusted with the survey and 

analysis of basic engineering data, detailed design, 

environmental impact assessment, public participation, 

and public relations, initial land acquisition scheme, as well 

as technology transfer and human resource development.

งานสำารวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย 
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 ส่วนที่ 2
Survey and Detailed Design of Chon Buri-Nong Khai Motorway: Section Chon Buri (Laem 
Chabang Port)-Prachin Buri (Highway No. 359) Section 1 Part 2
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เจ้าของโครงการ : ส�านักงานการจัดการคุณภาพน�้า 

                  ส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร

 โครงการสำารวจและออกแบบระบบรวบรวมนำ้าเสีย  

(เพิ่มเติม) พื้นท่ีเขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพนำ้า

ดินแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการศึกษาเดิมท่ีเกี่ยวข้อง 

ทำาการสำารวจและออกแบบระบบรวบรวมนำ้าเสีย (เพิ่มเติม) 

ในพื้นท่ีเขตห้วยขวาง เพื่อรวบรวมนำ้าเสียส่งเข้าโรงควบคุม

คุณภาพนำ้าดินแดง ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีเขตห้วยขวางท้ังหมด  

และพื้นที่ใกล้เคียง รวมแล้วประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาความเหมาะสม

คัดเลือกระบบรวบรวมนำ้าเสียท่ีเหมาะสม และออกแบบ 

รายละเอียดระบบรวบรวมนำ้าเสียท่ีได้รับการคัดเลือกจาก 

การศึกษาความเหมาะสม รวมทั้งจัดทำาเอกสารประกวดราคา  

และประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประชุมประชาชนเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ ์

ในรปูแผ่นพบัและสือ่วดีทัิศน์

Client: Water Quality Management Office, Drainage and  

    Sewerage Department, BMA   

 The survey and detailed design of Wastewater 

Collecting System (Additional System) from Huai Khwang 

District to Din Daeng Wasterwater Treatment Plant Project 

has the objectives in reviewing the existing studies and 

undertaking the survey and detailed design of wastewater 

collecting system (additional system) in Huai Khwang and 

adjacent area covering a total of 15 sq.km.

 TEAM GROUP was assigned to undertake the 

feasibility study, system selection, and detailed design 

of the selected wastewater collecting system as well as 

bidding document preparation, public relations, and public 

participation. Project leaflets and video presentation were 

also provided by TEAM GROUP.

งานสำารวจและออกแบบระบบรวบรวมนำ้าเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพนำ้าดินแดง
Survey and Detailed Design of Wastewater Collecting System (Additional System)
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เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

 โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมต่อ 3 สนามบินแบบ 

ไร้รอยต่อ เป็นการรวม 3 โครงการที่เกี่ยวข้องคือ โครงการ

ระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงพญาไท-

สุวรรณภูมิ (ARL) โครงการระบบรถไฟเช่ือมท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท 

(ARLEX) และโครงการรถไฟความเร็วสูง (HSR) สาย

กรงุเทพฯ-ระยอง เพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานหลกัในการพัฒนา 

เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ช่วยให้การเดนิทาง 

และขนส่งระหว่างจงัหวดัในเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก  

รวมถึงจังหวัดหรือประเทศอื่นๆ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ช่วยสนับสนุนการเชื่อมต่อ 3 สนามบิน อันได้แก่ สนามบิน

ดอนเมอืง สนามบินสวุรรณภมิู และสนามบินอู่ตะเภา ทำาให้ผูใ้ช้

สนามบินสามารถเดนิทางระหว่างสนามบิน หรอืจากสนามบิน 

เข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการ

พัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ด้วยทรัพย์สินของโครงการ และ

พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนช่วยลดมลพิษและอุบัติเหตุ 

จากการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ

 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการ และจัดทำารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

Client: State Railway of Thailand

 The Project on High Speed Rail Connecting Three 

Airports integrates three related rail projects namely, the 

Phaya Thai-Suvarnabhumi Section of the Airport Rail Link 

(ARL), the Don Mueang-Bang Sue-Phaya Thai extension 

of the Airport Rail Link (ARLEX), and the Bangkok-Rayong 

High Speed Rail Project. The Project is aimed to be the 

major transport infrastructure in the EEC supporting the 

transportation within the EEC area and connecting to 

other provinces and countries. It will also boost the transit 

oriented development (TOD) along the project alignment 

as well as promote the safe and environmentally-friendly 

mode of transportation.

 TEAM GROUP provided the services on feasibility 

study and EIA of the project.

งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
Feasibility Study and EIA for High Speed Rail Connecting Three Airports
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เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง
 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในงานระบบจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ปัจจุบันระบบไฟฟ้าของ กฟน. 
(115, 69, 24, 12 กโิลโวลต์ และระบบแรงดนัตำา่) ส่วนใหญ่เป็น
สายอากาศ โดยมีหม้อแปลงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ติดตัง้อยู่บนเสา 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และทัศนียภาพ 
ท่ีสวยงาม กฟน. จงึได้ดำาเนนิการปรบัปรงุระบบการจ่ายไฟฟ้า
จากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
 งานการออกแบบเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมบริหารโครงการและควบคุมงานสำาหรับ 
การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการรัชดาภิเษก 
แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการรัชดาภิเษก-
พระราม 9 (Zone A) ระยะทางประมาณ 14.30 กิโลเมตร 
และโครงการรัชดาภิเษก-อโศก (Zone B) ระยะทางประมาณ 
8.20 กิโลเมตร 
 ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการสำารวจระบบ
สาธารณปูโภคและสภาพกายภาพปัจจบัุน รวมท้ังจดัทำาแผนท่ี 
ภูมิศาสตร์ สำารวจและรวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้าปัจจุบัน  
ทั้งในระบบสายอากาศและระบบสายใต้ดิน ออกแบบปรับปรุง
ระบบจ่ายไฟแรงสงู แรงกลาง และแรงตำา่ จากระบบสายอากาศ
เป็นสายใต้ดนิ จดัทำาเอกสารประกวดราคาของผูร้บัจ้างก่อสร้าง
และท่ีปรึกษางานบริหารโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
การขออนุญาตก่อสร้าง การพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอทาง
เทคนคิของผูเ้ข้าประมลูงานก่อสร้าง การบรหิารโครงการ และ
การควบคุมงานก่อสร้าง

Client: Metropolitan Electricity Authority

 Metropolitan Electricity Authority (MEA) is responsible 

for the distribution of electricity in Bangkok, Nonthaburi 

Province, and Samut Prakan Province. At present, most 

of MEA’s electricity systems (115, 69, 24, 12 kV and 

low-voltage system) are distributed via overhead cables. 

For security and aesthetic reasons, the MEA is currently 

replacing the overhead cable system with underground 

cable system.

 The Overhead Cable Replacement with Underground 

Cable System: Ratchadaphisek Project is divided into two 

sub-projects namely, Ratchadaphisek-Rama 9 (Zone A) 

at the distance of 14.30 km. and Ratchadaphisek-Asoke 

(Zone B) at the distance of 8.20 km.

 TEAM GROUP was entrusted with the survey of 

current infrastructure system and physical condition; 

geographic map; survey and collecting data of both 

overhead and underground cable systems; and design for 

the replacement of overhead high-voltage and medium-

voltage cable systems with underground cable system. It 

was also responsible for bidding document preparation, 

cost estimation, construction permit application, 

technical proposal evaluation, project management, and 

construction supervision.

งานออกแบบเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมบริหารโครงการและควบคุมงาน  
สำาหรับการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการรัชดาภิเษก
Detailed Design, Project Management, and Construction Supervision for Overhead Cable 
Replacement with Underground Cable System: Ratchadaphisek Project
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ทีมกรุ๊ปกับงานบริการท่ีปรึกษาโครงการภาครัฐสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน
TEAM GROUP and the Public Sector Projects

คุณชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ
Mr. Charnchai Gawgirdwiboon, Senior Executive Vice President – Government Sector

 โครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสักตอนบนของ
ส�านักงานพลังงานแห่งชาติ เม่ือปี 2521 ที่ทีมกรุ๊ป
รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือจุดเริ่มต้นของทีมกรุ ๊ป 
ท�าให้เราเติบโตต่อเน่ืองมาจวบจนปัจจุบัน เป็นที่รู้จัก
ในฐานะหน่ึงในบริษัทที่ปรึกษาครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย 
 The Upper Pasak Dam Project, entrusted 
by the National Energy Administration in 1978, 
was our first public sector project and the start 
of TEAM GROUP as an environmental impact 
assessment and feasibility study consultant. 
From then on, we have continued to grow 
until us now being one of Thailand’s largest 
consulting groups.

  ในปีท่ีทีมกรุ ๊ปก้าวเข้าสู ่ป ี ท่ี 40 ของการให้บริการ  
TEAM GROUP Newsletter ฉบับนี้ จึงขอนำา “มุมมอง” 
ของคุณชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ มาบอกเล่าเรื่องราวของทีมกรุ๊ป 
กับงานของภาครัฐ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การดำาเนินงาน 
ในปัจจุบัน ตลอดจนเป้าหมายในอนาคต  
 จากโครงการแรกทีม่ทีมีงานชาวไทยล้วนๆ เพียงไม่กี่คน
ทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงลงได้อย่างเป็นท่ีพอใจของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ทีมงานของเรายังคงความอุตสาหะ ทุ่มเท 
อย่างหนกั มกีารเตรยีมตวัให้พร้อมอยู่เสมอ รวมท้ังการมีเครอืข่าย 
พันธมิตรท่ีเข้มแข็ง ทำาให้ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจาก 
หลายหน่วยงานในภาครฐั ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ  
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กรมชลประทาน กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง รวมท้ังรฐัวสิาหกจิ 
เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด 
(มหาชน) สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมไปถึงภาคเอกชน
จำานวนมาก ทำาให้เราต้องก่อตั้งบริษัทในเครือในสาขาความ

 To mark this 40th year of business, Mr. Charnchai 
Gawgirdwiboon, TEAM GROUP’s Senior Executive Vice 
President – Government Sector, shared his view on 
public sector projects from past to present, and on future 
prospects.
 With just a handful of staff, all of whom are Thai, 
the first project was satisfactorily successful. From then, 
we dedicated more staff to be at the ready for coming 
opportunities. With a strong network of alliances, we 
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ชำานาญด้านต่างๆ เพื่อให้รองรับงานได้อย่างเหมาะสม  
ส่งผลให้ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นท่ีปรกึษาโครงการด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการขนาดยักษ์ หรือ Mega 
Project ของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเรว็สงู  
ทางด่วน สนามบิน และศูนย์ราชการ 
 สิ่งท่ีสร ้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก ่
หน่วยงานภาครฐั เกิดจากความโดดเด่นของการเป็นท่ีปรกึษา
แบบครบวงจร (Integrated Consultant) สามารถให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่ลูกค้าได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลา
สรรหาผูใ้ห้บรกิารหลายราย นบัตัง้แต่การรเิริม่วางแนวคดิการ 
พฒันาโครงการ การจดัทำาแผนแม่บท การศกึษาความเหมาะสม  
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบ การควบคุม
การก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการ
และบำารุงรักษาหลังการส่งมอบ ในด้านของการให้บริการ 
(Service Area) ทีมกรุ๊ปยังประกอบไปด้วยบริษัทในกลุ่มที่มี
ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ (Specialization) แตกต่างกนัไป  
ไม่ว่าจะเป็นด้านวศิวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม การบรหิารจดัการ 
และฝึกอบรม การเงินและการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในฐานะท่ีได้เคยร่วมงานกับท้ังโครงการของภาครัฐ
และภาคเอกชน คุณชาญชัยเข้าใจดีถึงความแตกต่างของ
ลูกค้าท้ังสองกลุ่ม ในแง่ของกระบวนการจัดจ้างท่ีปรึกษา 
สำาหรับภาครัฐนั้น เนื่องจากมีการกำากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
มีกฎหมายรองรับในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเข้มข้น  
ดังนั้นกระบวนการสรรหาและจัดจ้าง จึงต้องมีขั้นตอนของ
การแข่งขนัและการคดัเลอืกท่ีชัดเจน เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส
และยุตธิรรม รวมท้ังมีกรรมการตรวจรบังานเม่ืองานแล้วเสรจ็  
ส่วนลูกค้ากลุ่มเอกชนนั้น อำานาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ตัวผู้บริหาร ดังนั้นการคัดเลือกท่ีปรึกษาอาจจะเชิญมาเพียง 
1 - 2 ราย และพิจารณาจากความเหมาะสมด้านราคา  และใช้
ความเชือ่ถือและความพึงพอใจตอ่ผลงานของบริษัททีป่รึกษา
เป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจ

were entrusted with projects from various government 
agencies and public enterprises namely, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, Ministry of Transport, Royal 
Irrigation Department, Department of Public Works and 
Town & Country Planning, Electricity Generating Authority 
of Thailand, Metropolitan Waterworks Authority, Port 
Authority of Thailand, Airports of Thailand PCL., Office of 
Transport and Traffic Policy and Planning, State Railway 
of Thailand, as well as many private organizations. 
Subsidiaries were later established to provide different 
types of expertise in response to expanding demands from 
clients, thus bringing about much more public sector work, 
particularly in mega projects such as rail-based transport, 
motorways, airports and government complexes.
 As an integrated consultant providing a one-stop 
service, TEAM GROUP wins admiration and contentment 
from public sector clients. Our services are varied: from 
project formation, master planning, feasibility studies, 
environmental studies, design, to construction supervision 
and project management, as well as operation and 
maintenance. Areas of our expertise cover specializations 
in engineering, architecture, management and training, 
finance and investment, information technology, public 
relations, and public participation. With that, our clients 
need not waste their time and effort in recruiting many 
consultants for their projects. 
 From his experience in both government and private 
projects, Charnchai has a comprehensive insight into 
their different characteristics. Working for government 
agencies involves meticulous supervision due to the 
strict rules and regulations, in particular on the bidding 
process. Upon completion, the handling of a project needs 
the long process of inspection and consideration from 
related committees to ensure transparency and fairness. 
These processes are shorter and easier for the private 
sector as the decision making authority usually lies in 
top management only. While only one or two bidders are 
invited to submit their proposals, the selection is based on 
cost-orientation and the trustworthiness of the bidders. 
 In the past, due to the lack of experienced staff, 
what the public sector needed from a consultant was a 
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 ย่ิงกว่านั้น แม้ในอดีตภาครัฐมักเคยมีความต้องการให้ 
ท่ีปรึกษาดำาเนินโครงการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การวางแนวคิด 
การศึกษา-ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหาร
โครงการ ไปจนถงึการปฏบัิตกิารและบำารงุรกัษา เนือ่งจากขาด
บุคลากรและความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ แต่ปัจจบัุนบทบาท
ของท่ีปรึกษาในภาครัฐค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริการ 
เฉพาะด้าน เนื่องจากหน่วยงานราชการมีผู้เช่ียวชาญของ
ตนเองในหลายสาขาจึงไม่จำาเป็นต้องใช้ท่ีปรึกษาในด้านท่ีมี
บุคลากรอยู่แล้ว หรือมีความจำาเป็นในเรื่องของงบประมาณ
ท่ีจำากัด จึงต้องทำาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเลือก
เฉพาะโครงการท่ีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุดก่อน  
ในขณะท่ีลกูค้าภาคเอกชนมีท้ังอำานาจเบ็ดเสรจ็ในการตดัสนิใจ 
ต้องการความรวดเรว็ในการดำาเนนิโครงการ และมงีบประมาณ
เพยีงพอ อีกท้ังยังขาดผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลายสาขา จงึมักจะ 
ต้องการใช้ที่ปรึกษาแบบครบวงจรมากกว่าในภาครัฐ
 คุณชาญชัยกล่าวเสริมว่า “ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มใด ทั้ง
ภาครฐั ภาคเอกชน และลกูค้าต่างประเทศ ทีมกรุป๊ก็ให้บรกิาร
ด้วยมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด ภายใต้ค่านิยมหลักคือ SQT  
ท่ีเรายึดถอืมานบัแต่เริม่ต้น ประกอบด้วยการให้บรกิารด้วยใจ  
(Service) เน้นคุณภาพ (Quality) และการท�างานเป็นทีม 
(Teamwork) เพื่อส่งมอบบริการท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า”
 เม่ือถามถึงโครงการท่ีประทับใจ คุณชาญชัยกล่าวว่า  
“ทุกโครงการมีความประทับใจและภาคภูมิใจ โดยเฉพาะ
โครงการขนาดยักษ์ หรอื Mega Project ซ่ึงมักจะเป็นโครงการ
ท่ีประชาชนให้ความสนใจและเฝ้าจบัตา เพราะได้รบัผลกระทบ 
โดยตรง เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-

one-stop service, starting from project formation, project 
studies, construction supervision, to project management 
and maintenance. The situation has changed now, 
government agencies have teams of experts to work on 
their own projects. So, consultants are employed only 
in particular areas of service. More importantly, with 
budget constraints, projects are undertaken in phases 
and only those that yield most return on investment will 
be implemented first. By contrast, private organizations 
generally have abundant budgets and an easier process 
of decision-making, and prefer a timely implementation 
of projects. However, they usually lack experts in the 
required fields, so a consultant with total solutions or a 
one-stop service is necessary for them. 
 Charnchai added that “TEAM GROUP delivers the 
same standard of services to all groups of clients, be 
they from the public sector, private sector, or from foreign 
countries. This stems from the ‘SQT’ value that we have 
adhered to since the beginning. S is for Service, Q for 
Quality, and T for Teamwork. With that value, we provide 
the most satisfactory services to our clients.”
 When asked about the most impressive project, he 
said “Every project is my pride, in particular the mega 
projects which are of interest to members of the public 
who are directly affected. Such projects as the Green 
Line Rail (Mo Chit-Lam Luk Ka), the Bangkok-Phitsanulok 
High-speed Rail, and the Red Line Rail (Bang Sue-
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ลำาลูกกา โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
โครงการรถไฟฟ ้าสายสีแดง บางซ่ือ-รังสิต-ตลิ่ งชัน  
ทุกโครงการจะต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญและทีมงานในแต่ละสาขาเป็น
จำานวนมาก การทำางานต้องทำาเป็นทีม มีการประสานงานกัน
อย่างใกล้ชิด เพือ่ให้เกดิปัญหาน้อยท่ีสดุ ท้ังในด้านของเทคนคิ 
ความปลอดภยั มูลค่าการลงทุน ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของ
การเวนคืนและการมอบสิทธิต่างๆ”  
 อย่างไรก็ตาม ในการทำางานย่อมต้องมีปัญหาและ 
ข้อขัดข้อง สำาหรบัโครงการขนาดยักษ์นัน้ ปัญหาสำาคญัคอื การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นของผลกระทบด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการและที่ปรึกษา
จะต้องหาทางป้องกันและแก้ไข สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
โครงการมีปัญหาน้อยที่สุดและสามารถเดินหน้าไปได้ทันตาม
กำาหนด ไม่หยุดชะงกัหรอืต้องล้มเลกิไป ท่ีผ่านมาทีมกรุป๊ได้มี 
ส่วนสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของโครงการเพื่อ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด
 เป็นท่ีทราบกันดีว่าปัจจุบันรัฐบาลกำาลังดำาเนินการร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ทีมกรุป๊เองได้มีการเตรยีมความพร้อมและ
วางกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิให้รองรบัยุทธศาสตร์ชาต ิแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 รวมท้ังนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public-
Private Partnership) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก โดยเน้นทำาการตลาดและผลิตงานด้วยความ
โปร่งใส ในโครงการด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ การพัฒนาเมือง ท่าเรือ  
ท่าอากาศยาน พลงังาน สิง่แวดล้อม ไฟฟ้าพลงันำา้ การบรหิาร
จัดการทรัพยากรนำ้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 นอกจากนี้ ทีมกรุ๊ปยังมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและรักษาความ
สมัพนัธ์ท่ีดกีบัเจ้าของงาน สร้างเครอืข่ายพนัธมติรใน Service 
Areas และความเช่ียวชาญด้านต่างๆ เพือ่ร่วมมอืกนัท้ังในด้าน
การตลาด และการจัดหาและพัฒนาบุคลากรในการผลิตงาน
 คุณชาญชัยกล่าวท้ิงท้ายถึงความเช่ือมั่นในงานท่ีปรึกษา
โครงการภาครฐัว่าจะเป็นแกนน�าในการต่อยอดสร้างโอกาสให้ 
ทีมกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจจากภาคเอกชนและจากต่างประเทศ  
รวมท้ังมีการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนทีมกรุ๊ปให้ก้าวไปข้างหน้าด้วย 4 เครื่องยนต์ 
ได้แก่ งานท่ีปรึกษาภาครัฐ งานท่ีปรึกษาภาคเอกชน งาน 
ท่ีปรึกษาในต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Rangsit-Taling Chan) need a large number of experts and 
staff, teamwork efforts, and close coordination in order 
to avoid problems on the aspects of technique, safety, 
cost, and environmental impact. The public participation 
is also important, especially on land acquisition and 
compensation issues.”
 As the Twenty-year National Strategy is being 
drafted, we are getting ready to align with the coming 
strategy as well as the 12th National Economic and 
Social Development Plan, the Thailand 4.0 Policy, the 
public-private partnership scheme, and the development 
of the Eastern Economic Corridor. With transparency, 
we focus on areas of infrastructure and logistics, special 
development zones, urban development, ports, airports, 
energy, environment, hydro-power plants, and water 
resource efficiency management.
 In addition, TEAM GROUP strives to maintain a 
sound relationship with clients, build alliances in all service 
areas, and develop human resource to achieve higher 
capacity in delivering impressive services.
 In conclusion, Charnchai expressed his confidence 
that the public sector projects will pave the way for the 
Group’s trustworthiness in the private sector and for 
international clients. It will also help to expand related 
businesses so that the four engines – public sector, 
private sector, international, and related businesses – will 
concertedly drive TEAM GROUP towards achieving our 
vision in a sustainable manner.
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยในโลกยุคภูมิภาคาภิวัตน์ 
Infrastructure Development in the Regionalization Movement

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport

 ทุกวันน้ีโลกเราก�าลังเข้าสู ่ยุคภูมิภาคาภิวัตน์ 
คือ การรวมตัวกันในภูมิภาคโดยเริ่มจากภาคเอกชน 
ปฏิสัมพันธ์ของสังคม การเมือง จากน้ันจึงมีนโยบาย 
ตอบสนองต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ เป็นกระบวนการจากล่างขึน้บน  
(bottom-up process) แตกต่างจากการรวมกลุม่แบบ
ภมูภิาคนิยม (regionalism) ทีเ่ป็นการร่วมมือกนั โดยมี
จดุเริม่ต้นจากภาครฐั ซ่ึงเป็นกระบวนการจากบนลงล่าง  
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อกันทางภูมิภาคน้ีจะต้อง
มีโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือก็คือ โครงข่ายคมนาคม ที่
เช่ือมโยงพรมแดนระหว่างประเทศและครอบคลุมกัน 
ทุกภูมิภาค ซ่ึง ณ ขณะน้ีคงไม่มีใครอธิบายเรื่องแผน 
การด�าเนินงานได้ดีไปกว่า คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 The world is approaching a regionalization 
movement, which derives from the congregation of 
various parties in the private sector. The movement 
is endorsed and supported by the government 
sector at a later stage. It is a bottom-up process. 
Unlike regionalization, regionalism is a coordination 
of neighboring countries initiated by the public 
sector in a top-down manner. Regionalization 
needs infrastructural support, especially with the 
transport network. Mr. Arkhom Termpittayapaisith, 
the Minister of Transport, is one of the people who 
has the most comprehensive view of transport 
plans and implementation in the region.

  “การเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องใหม่  
ประเทศไทยได้คิดถึงการเช่ือมต่อการเดินทางกับประเทศ 
เพื่อนบ้านมากว่า 20 ปีแล้ว แต่จะเป็นการร่วมมือจากภาครัฐ
ลงมา ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คงจะเป็นการร่วมมืออนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำ้าโขง ประกอบไปด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2535 และความ
ร่วมมือภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ท่ีเกิดขึ้นในปี 2536 
ซ่ึงนอกจากการลงนามในกรอบความร่วมมือแล้ว ยังมีการ
สร้างเส้นทางคมนาคมให้เชือ่มโยงถงึกนัด้วย” คณุอาคมกล่าว 
 การเช่ือมโยงภมิูภาคให้เป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนั จะต้องมี 
การดำาเนนิการในหลายๆ ด้าน ประเดน็แรกท่ีคณุอาคมกล่าวถงึ  
คอื การเช่ือมต่อทางถนนท่ีได้ดำาเนนิการมาอย่างยาวนาน ซ่ึง
ในการเช่ือมต่อทางถนน ประเทศไทยมีการเชือ่มต่อกบัประเทศ

 “Connectivity is not new in Thailand, we have 
thought about transport connectivity with our neighboring 
countries for over 20 years. However, said connectivity 
was a top-down process. The most significant initiatives 
have been the Greater Mekong Sub-region Economic 
Cooperation, which includes Thailand, Myanmar, Lao 
PDR, Cambodia, Vietnam, and the southern part of 
China, inaugurated in 1992; and the Indonesia Malaysia 
Thai Growth Triangle (IMT-GT), which started in 1993. 
Incorporated in this framework was transport connectivity 
among those countries.” Arkhom said. 
 Many factors are essential for the success of regional 
connectivity. Firstly, the connecting roads and bridges 
which have long been established. From Thailand, there 
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เพือ่นบ้านอย่างเมียนมา กมัพชูา และมีสะพานข้ามสู ่สปป.ลาว  
ท่ี จ.หนองคาย มุกดาหาร เชียงราย นครพนม และ 
ในอนาคตจะมีการสร้างสะพานที่ จ.บึงกาฬ 
 ประเด็นท่ีสอง คือ เรือ่งกฎระเบียบการผ่านข้ามแดน ซ่ึงต้อง 
ดำาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะเป็นเรื่องท่ีค่อนข้าง 
ละเอียดอ่อน ท้ังเรื่องของประเภทและจำานวนรถท่ีจะ 
ผ่านข้ามแดน การกำาหนดเส้นทางและขอบเขตท่ีจะอนุญาต 
ให้รถจากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามาในประเทศ  
นอกจากนี้จะต้องมีการสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก และ
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าตามจุดสำาคัญต่างๆ ท่ีสำาคัญ ประเด็น 
เรื่องใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ท่ีแต่ละประเทศใช้ระบบการขับข่ี
ต่างกนั (ระบบพวงมาลยัซ้าย/ขวา) ทำาให้ต้องกำาหนดมาตรการ
อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัย
 ประเด็นที่สาม คือการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อให้ 
การเดินทางและขนส่งสินค้าต่อเนื่องเช่ือมโยงอย่างเป็น 
รูปธรรม ท้ังในระหว่างประเทศท่ีจะมีการพัฒนารถไฟไทย-
สปป.ลาว-จีน (One Belt One Road) รถไฟสิงคโปร์-ไทย-
คุนหมิง และในประเทศไทยก็จะพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ 
ให้ครบทุกสายทาง โดยในปี 2561 จะมีการพัฒนารถไฟทางคู่
สายใหม่ เช่น เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย และเส้นทางบ้านไผ่-
มกุดาหาร-นครพนม ซ่ึงท้ังสองเส้นทางจะสามารถเช่ือมต่อกบั
เพือ่นบ้านอย่างประเทศเวยีดนาม และ สปป.ลาว ได้ในอนาคต 
 นอกจากนี้ รั ฐบาลยังมีแผนในการก ่อสร ้างรถไฟ
ความเร็วสูง ซ่ึงจะเป็นแกนหลักของการเดินทาง จากนั้น 
จะมีการสร ้างรถไฟในเมืองและรถไฟระหว ่างภูมิภาค 
มาเช่ือมต่อเป็นโครงข่ายย่อย (feeder) และในแต่ละ
ภู มิภาคก็จะมีการวางแผนพัฒนาเมืองในจุดเ ช่ือมต ่อ 
ท่ีสำาคัญ เป็นชุมทาง โดยทุกสถานีจะมีการออกแบบพ้ืนท่ี
รอบสถานีให้ผสมผสานระหว่างศูนย์พาณิชยกรรม ร้านค้า  
ท่ีพักอาศัย แหล่งงาน หรือท่ีเรียกว่า Transit Oriented 
Development (TOD) เช่นเดียวกับท่ีสถานีรถไฟบางซ่ือ  
ซ่ึงเป็นสถานีกลางท่ีเชื่อมต่อระบบการเดินทางภายในเมือง 

are connecting roads to Myanmar and Cambodia, and 
bridges to Lao PDR which are available in Nong Khai, 
Mukdahan, Chiang Rai, and Nakhon Phanom provinces. 
A new bridge in Bueng Kan Province is being planned.
 Secondly, the rules and regulations involved in border 
crossing. This needs a gradational process as it is a 
sensitive issue. Factors associated with border crossing 
are the types and quantity of vehicles, routing and 
boundaries allowed for foreign vehicles, as well as related 
facilities and freight transit stations. More importantly 
is the driving license issue, as some countries have a 
right-hand driving direction. To ensure safety, a careful 
consideration of the measures involved is necessary. 
 Thirdly, the rail transport development initiatives for 
sustainable travel and freight transport, internationally and 
domestically. There are the Thai-Lao-China rail line under 
the One Belt One Road initiative, and the Singapore-
Thai-Kunming rail project on international transportation. 
Domestically, the double-track railway system is planned 
to be accessible across the country. In 2018, two double-
track railway lines are to be developed, namely, Den Chai-
Chiang Rai, and Ban Phai-Mukdahan-Nakhon Phanom. 
Both lines will also extend to neighboring countries like 
Vietnam and Lao PDR in the future.
 In the pipeline is the high-speed rail, which will serve 
as the transportation backbone of the country while the 
inter-city rail and urban rail will serve as a feeder network. 
Under the Transit Oriented Development (TOD) concept, 
each station will incorporate commercial, business, and 
residential facilities. A major transit station will also be 
established in each region similar to the Bang Sue Grand 
Station, which serves as the center for urban, inter-city, 
and international mass transit systems.
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ระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบพร้อมกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
 “สิง่ท่ีทำาไปพร้อมๆ กบัการพฒันาคอืการแก้ปัญหาเรือ้รงั
ของรถไฟ ท้ังเรือ่งความล่าช้าไม่ตรงเวลา และความไม่สะดวก
สบาย ดงันัน้ รฐับาลชุดนีจ้งึลงไปท่ีปัญหา เพือ่ท่ีจะดำาเนนิการ
แก้ไขความล่าช้า ความไม่สะดวกสบาย และความปลอดภัย 
โดยการเพิ่มทางคู่ เพื่อท่ีจะไม่ต้องรอสับหลีก การแก้ปัญหา
เรื่องจุดตัด โดยการก่อสร้างทางลอด ทางข้าม และก่อสร้าง
รั้วตลอดแนวรถไฟ เพื่อไม่ให้เกิดทางลักผ่าน และก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ” คุณอาคมกล่าว 
 ดังนั้น เมื่อมีโครงข่ายรถไฟที่ครอบคลุมและเชื่อมถึงกัน
ท่ัวท้ังภมูภิาคแล้ว คุณอาคมยงัได้กล่าวถงึการขนส่งสนิค้าจาก
ภูมิภาคอาเซียนไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกผ่านทางท่าเรือ
แหลมฉบัง ประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีตั้งอยู่
กึ่งกลางของภูมิภาค จึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้า โดยผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังท่ีกำาลังจะพัฒนา
ในขั้นที่ 3 (ปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ 2) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการรองรบัตูส้นิค้า และเรอืขนส่งได้มากข้ึน และเช่ือมโยงไปสู ่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นโครงการ Eastern Seaboard ภาค 2  
นั่นเอง 
 คณุอาคมอธบิายว่า “โครงการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณชายฝ่ัง
ทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard Development 
Program (ESB) ที่พัฒนาขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เป็นโครงการที่
ประสบความสำาเรจ็เป็นอย่างสงู เนือ่งจากสามารถพฒันาพ้ืนท่ี
ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมหนัก  
อุตสาหกรรมรถยนต์ หรือที่เรียกว่า First S-Curve ซึ่งช่วย
สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นท่ี และช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า การพัฒนาในครั้งนั้น 
ยังได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีท้ังทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 2 รถไฟ และสนามบิน 
เพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 “In parallel, the chronic problems in rail services 
need to be solved such as tardiness and inconvenience. 
The current government is developing various measures 
to solve these problems, and also increase safety by 
constructing double-track railways to avoid rail shunting, 
building underpasses or overpasses at railroad crossings, 
and erecting fences along the railways right-of-way to 
prevent accidents.” Arkhom said.
 Located in the center of the region, Thailand has a 
geographical strength to be a hub of freight transshipment. 
Laem Chabang Port will serve as a gateway for freight 
transport from ASEAN to other parts of the world, 
especially when the third phase of the Port has been 
developed (currently it is in the second phase). The 
enhanced capacity of the port will improve the services 
for the increasing amount of freight and ships. It will also 
promote the Eastern Economic Corridor (EEC), which, 
in a way, is the second phase of the Eastern Seaboard 
Development.
 “The Eastern Seaboard Development Program 
(ESB), which was initiated about 30 years ago, achieved 
great success. The eastern coastal area has become a 
vital industrial zone serving heavy industries, such as car 
manufacturing, also known as the first S-curve industries. 
It also promoted jobs for local people, and consequently 
boosted the country’s economy. The ESB incorporated 
infrastructure development projects such as the inter-city 
motorway, Laem Chabang Port: Phase 2, railway lines, 
and airports in a bid to increase freight transport efficiency.
 “The EEC will focus on five industries using advanced 
technology (new S-curve) including robotics, aviation and 
logistics, biofuel and biochemical, digital technology, and 
the medical hub. The key success factor of the EEC is 
certainly the highly efficient infrastructure systems.”
 The EEC infrastructural development will cover: 
1) The Single Rail Transfer Operator, or SRTO, 
where more freight trains can access the port and 
thus decrease number of trucks and reduce logistics 
costs. 2) Development of Phase 3 of Laem Chabang 
Port to increase transshipment capacity. 3) Increased 
capacity for U-Tapao International Airport from 300,000 
passengers-trips/year to 60 million passengers-trips/
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 “สำาหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) นี้ จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New 
S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย ์
ครบวงจร การทำาให้ EEC ประสบความสำาเร็จจะต้องม ี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย”
 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบั EEC จะประกอบ
ไปด้วย 1) การจดัทำาโครงการพฒันาศนูย์การขนส่งตูส้นิค้าทาง
รถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator: 
SRTO) โดยเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟจากสถานแีหลมฉบังเข้าไป
ภายในท่าเรือ ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณรถบรรทุกบนโครงข่าย 
ถนนและช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 2) การพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบังข้ันท่ี 3 เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการรองรบัตูส้นิค้าและ
สามารถเปลี่ยนถ่ายสินค้าได้ (Transshipment) 3) การพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จาก 
300,000 คน-เที่ยว/ปี เป็น 60 ล้านคน-เที่ยว/ปี พร้อมกันนี้ 
ยังมีการจัดตั้ งศูนย ์ซ ่อมทางการบินของไทย ซ่ึงจะ 
ส่งเสริมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของ EEC และ
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนเครื่องบินตามมา  
4) การพัฒนารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน (อู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ-
ดอนเมือง) ประกอบด้วยโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูและสถานรีบัส่งผูโ้ดยสารอากาศยาน 
ในเมือง (แอร์พอร์ตเรลลิงก์) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ 
เช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือแอร์พอร์ตเรลลิงก ์
ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท-ดอนเมือง และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง 5) การพัฒนาทางหลวง
พเิศษระหว่างเมอืง ทางหลวง และทางหลวงชนบท เน้นการ
แก้ไขปัญหารถติด โดยการลดบริเวณที่เป็นคอขวด เพิ่มช่อง
จราจร เพื่อให้การเดินทางขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 เมือ่ถามว่าทุกอย่างท่ีกล่าวมานีจ้ะให้คนไทยได้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมเมื่อไร คุณอาคมกล่าวว่า 
 “ทุกอย่างต้องใช้เวลา ตอนนี้ทุกโครงการอยู่ในข้ันตอน
การด�าเนินการ ประมาณปี 2565 คงจะพอได้เห็นโฉมใหม่
ของการเดินทางและขนส่งสินค้าไทย ซ่ึงปัจจัยส�าคัญท่ีจะ
ท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จคือนโยบายของรัฐบาลท่ีจะ 
ขับเคลือ่นและลงทุนแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างจรงิจงั และมีความ
ต่อเนื่อง ซึ่งหากพ้นรัฐบาลนี้ไป ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ท่ีรัฐบาลก�าลังผลักดันอยู่นี้ จะเป็นตัวบทกฎหมายท่ีจะบังคับ
ให้รัฐบาลต่อๆ ไป ด�าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้ ท�าให้
ประเทศไทยสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนือ่ง ม่ันคง และยัง่ยืน”

year, and development of MRO facilities which not only 
support the aviation industry but also promote the airplane 
part manufacturing. 4) Development of high-speed rail 
connecting three airports (U-Tapao-Suvarnabhumi-Don 
Mueang), which integrates three related rail projects, 
namely, the Phaya Thai-Suvarnabhumi Section of the 
Airport Rail Link (ARL), the Don Mueang-Bang Sue-Phaya 
Thai extension of the Airport Rail Link (ARLEX), and the 
Bangkok-Rayong High Speed Rail Project. 5) Inter-city 
motorways, highways, and rural roads development, 
which focuses on traffic problem solutions by reducing 
bottleneck areas and increasing the number of traffic lanes 
to enhance freight transport capacity.
 When asked about the completion of all the plans, he 
answered “We need time. At the moment, every project 
is in progress. Around 2022 we will see a new era of 
transportation. The key success factors are the strong 
commitment of the government in solving problems, as 
well as the continuity of the plans. That is why we need 
the 20-year National Strategy, which will be an instrument 
to regulate succeeding governments to follow these plans 
and bring sustainable development to Thailand.”
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จีน-ประเทศคู่เจรจาอาเซียน : ย่างก้าวในยุคมังกรผงาด
The Dragon Arisen
Pradap Pibul.

 ปี 2561 นบัได้ว่า “มังกร” ตืน่มาแล้ว 40 ปี ตามการรเิริม่ 
ของผูน้ำาสงูสดุ เติง้ เสีย่วผงิ ช่วงนัน้จนีขะมักเขม้นทุ่มเททรัพยากร 
สร้างตนเองให้ทัดเทียมประเทศท่ีพฒันา ด้วยหลกัการ 1 ประเทศ  
2 ระบบ ตอบรบัทุนนยิม ผลลพัธ์ท่ีได้แม้ว่าจนีไม่มี สตฟี จอบส์  
แต่ม ี แจ๊ค หม่า ผู้เขย่าวงการค้าโดยใช้เทคโนโลยี 4.0 ท่ีสำาคญั 
“มงักร” พร้อมแล้วทีจ่ะผงาดเยี่ยงอภิมหาอำานาจบนเวทีสากล
ด้วยลีลาที่ “โดดเด่น สง่า และผาดโผน”
 ความโดดเด่นปรากฏเม่ือจนีเปิดตวัโครงการ “เปลีย่นเกม”  
ระดบัยักษ์ใหญ่ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทางหรอืบีอาร์ไอ” ปลายปี 2558  
เปลีย่นแนวคดิการเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ทุกสายตาจับจ้อง 
มองว่ามทีีเดด็อะไร อาเซียนนัน้คุน้เคยกบัเรือ่งนีเ้พราะโหมโรง
ดำาเนินการตามแผนแม่บทการเช่ือมโยงฯ มาเกือบสิบปี  
จนกระท่ังได้รบัความสนใจและความร่วมมือจากคูเ่จรจาท้ังหลาย  
จนกลายเป็นนโยบายยอดนยิมซ่ึงทุกการประชุมสดุยอดจะต้อง
กล่าวเน้นยำ้าถึงความสำาคัญ
 และจีนก็ได้สนับสนุนตลอดมา แต่ก็เหนือความคาดคิดที่
จนีประกาศใช้นโยบาย “บีอาร์ไอ” เพือ่เช่ือมโยงเอเชียกบัยุโรป 
ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เปิดตัวให้โลกรับรู้และผลักดัน
 “...สร้างความอยูด่กีนิดีให้ส�าเรจ็ เพือ่ชัยชนะของระบอบ 
คอมมวินสิต์ท่ีมอีตัลกัษณ์แบบจนียุคใหม่ ในการฟ้ืนฟอูารยธรรม 
จนีให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง...”
 บีอาร์ไอ หรือข้อริเริ่มเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม 
และเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุม 
60 ประเทศ จากจนีถงึอติาลผ่ีานตะวนัออกกลางและแอฟรกิา
ตะวันออก ประกอบด้วยระเบียงเศรษฐกิจ 6 เส้นทางบก 
เชือ่มกนัด้วยถนนและทางรถไฟความเรว็สงู ซ่ึงจนีสร้างไปแล้ว  
20,000 กม. ได้แก่ จนี/รสัเซียตะวนัตก มองโกเลยี/รสัเซียตะวนัออก  
เอเชียกลาง/ตุรกี แหลมอินโดจีน/สิงคโปร์ ปากีสถาน และ 
เมียนมา/บังกลาเทศ/อินเดีย และหนึ่งระเบียงเศรษฐกิจทาง
ทะเลสิงคโปร์/เมดิเตอร์เรเนียน
 นอกจากนี้จีนยังได้เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนเกม” กระชับ
ความสัมพันธ์กับอาเซียนและโลกภายนอก ภายใต้นโยบาย

 2018 marks forty years of the “Dragon awaken“, started 
under the initiative of supreme leader Deng Xiaoping. Over 
these past years, China has committed huge resources in 
nation-building to catch up with the developed world, based 
on the one country-two systems principle. The result might 
not have produced the Chinese “Steve Jobs“, but China 
has Jack Ma who has shaken up global commercial circles 
with 4.0 technology. Most importantly, it’s now the era of 
“Dragon arisen” with China stepping onto the international 
stage as a superpower: predominantly, majestically, and 
daringly.
 Towards the end of 2015, and China introduced a 
“game changer” project: the Belt Road Initiative (BRI), 
which has transformed the mindset on “connectivity”. The 
issue has become very familiar among ASEAN nations 
from nearly a decade of them implementing relevant 
master plans, and has drawn great interest and support 
from all dialogue partners, so much so that “connectivity” 
has become a brand-name, and its significance has been 
highlighted in every ASEAN Summit declaration since 2010. 
China has been backing ASEAN. And unexpectedly, China 
has also put forward its own BRI connecting Asia to Europe, 
which President Xi Jinping launched with a Big Bang, and 
adopted as a top-priority policy tool “for achieving the 
wellbeing of the people, as a victory for the communist party 
with Chinese identity in the new era, and the restoration of 
Chinese culture to its past glory.”
 BRI covers 60 countries linking China to Europe via 
the Middle East and Eastern Africa. The six economic 
corridors are connected by roads and high-speed trains, 
of which China has already constructed 20,000 km. of 
track: China/Western Russia; Mongolia/Eastern Russia; 
Central Asia/Turkey; Indochina/Singapore; Pakistan 
and Myanmar/Bangladesh/India. One maritime corridor 
connects Singapore to the Mediterranean.
 China, moreover, launched the second “game changer” 
project to strengthen ties with ASEAN and beyond: the 
development of the Guangdong-Hong Kong-Macao 
Greater Bay Area (GBA); elevating Hong Kong as the 
world’s financial hub - with Yuan currency for transactions; 
promoting Macao to become a key tourist destination and a 
platform for fostering cooperation with Portuguese-speaking 
nations; and building Guangdong into an area of industrial 
excellence using cutting edge technological processes. 
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พฒันาเขตภาคใต้ในพ้ืนท่ีอ่าวกวางตุง้-ฮ่องกง-มาเก๊า ด้วยการ 
ปรับฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกและส่งเสริม
การทำาธรุกจิด้วยเงนิหยวน มาเก๊าเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 
และเวทีความร ่วมมือกับประเทศท่ีพูดภาษาโปรตุเกส 
และมณฑลกวางตุ ้งเป็นพื้นท่ีปฏิรูปโดยเน้นการผลิตด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลำ้ายุค 
 ในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนจะก้าวข้ึนเป็นผู้นำาบนเวทีโลก
อย่างสง่าและม่ันใจ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะได้รับเลือก 
ให้เป็นผูน้ำาอกีวาระหนึง่ เศรษฐกจิมีการปรบัตวัให้สมดุล คาดว่า 
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 6 (โออีซีดี) เงินเฟ้อร้อยละ 1.9 
(2560) หนี้ครัวเรือน ร้อยละ 44.83 ของรายได้ประชาชาติ 
(บลูมเบิร ์ก) และหนี้สินท่ียังสูงมากของภาคส่วนท่ีมิใช่
การเงินจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จีนยังยึดนโยบาย
ต่างประเทศท่ีสร้างสรรค์ อาทิ การแก้ปัญหาโลกร้อน  
และความร่วมมืออันดีกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
 จีนเป็นคู่เจรจาอาเซียนมากว่า 25 ปี เป็นประเทศแรก 
ท่ีภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความมั่นคง แสดง 
ความพร้อมท่ีจะลงนามในพิธีสารจัดตั้งเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน  ส่วนอาเซียนเป็น
คู่ค้าอันดับ 3 รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐ
 ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตั้งแต่ปี 2518  
มสีายใยท่ี “ใกล้ชดิแน่นแฟ้น มีพลวตัสงู มีการขยายความร่วมมือ 
เชงิลกึในทุกมิต.ิ..” จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ทั้งสินค้าส่งออกและ
นำาเข้า ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 10
 สำาหรับนักธุรกิจไทยท่ีต้องการติดต่อกับจีน ฮ่องกงมี
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงตั้งอยู่ท่ีตึกสาทรสแควร ์
เพื่อส่งเสริมการค้าและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางติดต่อในภูมิภาค 
นอกจากนี้สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนม ี
ท่ีทำาการท่ีอาคารโฟร์ซีซ่ัน ส่วนฝ่ายไทย สภาธุรกิจไทย-จีน 
ทำาหน้าที่เป็นองค์กรคู่ประสาน 
 จีนเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลในทุกมิติเพื่อเช่ือมโยงเอเชียกับ
ยุโรป สิ่งท่ีท้าทายอาเซียน นอกจากการแข่งขันทางการค้า 
การลงทุนแล้ว วิธีแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ด้วยท่วงทีท่ีผาดโผน 
มีผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในการประชุม 
สดุยอดอาเซียน-จนี ปีท่ีแล้ว สถานการณ์เป็นไปในทิศทางท่ีดี
 10 ปีข้างหน้า คาดว่าจนีจะมีเศรษฐกจิใหญ่ท่ีสดุแซงหน้า
สหรัฐและยุโรป อาเซียนจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจีน 
ในทุกมิติ แต่ก็พร้อมท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ด้วยวิสัยทัศน์ 
2568 ไทยเองจะเชื่อมโยงกับจีนด้วยรถไฟความเร็วสูงและ
ระเบียงเศรษฐกิจ 6 เส้นทาง ตามเส้นทางสายไหม
 ศตวรรษท่ี 21 การแข่งขนัจะเข้มข้นข้ึน และความเสีย่งสงูข้ึน 
ต่อการถูกควบรวมกิจการ จีนเป็น 1 ใน 9 ประเทศ และ  
2 กลุม่ประเทศคูเ่จรจา อาเซียนและไทยจะต้องใช้ความชาญฉลาด 
ในการประสานผลประโยชน์ เพราะมิใช่เฉพาะมังกรท่ีผงาด
แต่ดินแดนภารตะก็ก�าลังเบิกบานและอาทิตย์อุทัยฉายแสง
สว่างไสว

 In the next five years, China could confidently 
and majestically play a leading role in the regional and 
international arena. President Xi Jinping has been reelected 
for a second term. The economy has not hard landed, and 
will continue to expand at around six percent (OECD); 
inflation is at 1.9 percent (2017); household debt 44.83 
percent (Bloomberg); and non-financial sector debt will 
be seriously addressed. China has adopted a constructive 
policy on global issues, such as climate change or positive 
cooperation with countries around the world.
 China became an ASEAN dialogue partner 25 years 
ago, and was the first to accede to the Treaty of Amity 
and Cooperation as well as show its readiness to sign the 
protocol on the establishment of a nuclear free zone. China 
is ASEAN’s largest trading partner, and ASEAN now ranks 
as China’s third after the EU and the US.
 Thailand-China diplomatic ties date back to 1975. The 
relationship is “...close, strong and dynamic with intensive 
cooperation expanded in all dimensions...”.  China is 
Thailand’s largest trading partner, we are number ten for 
the Chinese. The Thai business community can contact 
China through the Hong Kong Trading Development Office 
at Sathorn Square building. Recently, the China Council for 
the Promotion of International Trade opened its office at 
the Four Seasons building, its counterpart is the Thailand-
China Business Council.
 China has extended its influence in multi-dimensions 
to link Asia and Europe. The main challenges for ASEAN 
are not only the intensified economic competition, but also 
the security issues in the South China Sea, in which China 
daringly enhances its interest. However, at last year’s 
ASEAN-China Summit, the situation developed in a more 
positive direction.
 In the next ten years, the Chinese economy is expected 
to surpass that of the US and the EU. ASEAN will encounter 
the impact of Chinese influence in various cooperative 
endeavors, which ASEAN is ready to face under the ASEAN 
Vision 2025. The high-speed train linking Thailand with 
China and the six BRI economic corridors will have made 
impressive progress.
 In this 21st century, competition will be intense, and 
there will be higher risk from merger or acquisition. China 
is one among nine in two groups of countries with ASEAN 
dialogue partnership status. ASEAN and Thailand will have 
to wisely and smartly pursue their interests, for not only 
has the “Dragon arisen” but also the Bharat land of India 
is blossoming, and the Japanese sun brightly shines.
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สู่ทศวรรษใหม่ 40 ปีแห่งความภาคภูมิ 
Stepping into Our New Decade with Pride
Dr. Prasert Patramai

 ความเช่ือม่ันในความสามารถของคนไทยท่ีมีไม่น้อยกว่า 
ชาวต่างชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทท่ีปรึกษาของ 
คนไทย เม่ือปี 2521 ท่ีมีทีมงานเพยีงไม่กีค่น ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค 
ในแต่ละช่วงเวลา มาถงึวนันีข้ึ้นปีท่ี 40 แล้ว บรษัิท ทีม คอนซัลติง้  
เอนจิเนียร์ จำากัด ขณะนั้น ปัจจุบันก็คือ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง 
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด หรือ ทีมกรุ๊ป ในวันนี้ 
 เหลียวหลังแลหน้า ท่ีมาท่ีไปของทีมกรุ ๊ป ผมอยากให้ 
พวกเราร่วมภาคภมิูใจกบัความก้าวหน้าเติบโตมาถงึทุกวนันี ้กเ็พราะ  
“พลงัทีม” ทีมเวิร์กท่ีเกดิจากความร่วมมือ ทุ่มเทในการทำางานของ
พวกเราชาวทีมทุกคน และอุดมการณ์ท่ีจะพัฒนาวิชาชีพวิศวกร 
ท่ีปรกึษาสญัชาติไทย เป็นความจรงิ พสิจูน์ได้แล้วจากความไว้วางใจ 
ให้รับผิดชอบโครงการพัฒนาของหน่วยงาน องค์กร และบริษัท 
ชั้นนำา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมายหลายโครงการ 
 ความภมิูใจในวนันี ้คอื ทีมกรุป๊ เป็นกลุม่บรษัิทท่ีปรกึษาคนไทย 
ที่ใหญ่ที่สุด ให้บริการแบบบูรณาการครบวงจร 9 ด้านหลัก ได้แก่ 
การคมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรนำ้า การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน พลังงาน การบริหารจัดการและฝึกอบรม การวางแผน
พฒันาพ้ืนท่ี และการให้บรกิารเทคโนโลยีก้าวหน้า ตัง้แต่งานศกึษา
ความเหมาะสม งานสำารวจ งานออกแบบรายละเอียด ตลอดจน
งานควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ
 จากจดุเริม่ต้นของโครงการแรก คอื งานศกึษาความเหมาะสม 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป่าสักตอนบน ของสำานักงาน
พลังงานแห่งชาติ ถัดมาคือการสำารวจและออกแบบโครงการ
ชลประทานแม่สาว ที่ อ.ฝาง และงานสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ
เขื่อนเชี่ยวหลาน ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันคือเขื่อนรัชชประภา 
 ช่วงต้นงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นงานหลักท่ีเลี้ยงทีมฯ เป็น 
ท่ีโดดเด่น อาจกล่าวได้ว่าเราเป็นท่ีหนึง่ รวมถงึการอพยพโยกย้าย

The conviction that Thais are as capable as foreigners led 
to the establishment of a Thai consulting firm in 1978. At its 
inception, the firm had just a few staff, and was known as TEAM 
Consulting Engineers Company Limited. The firm has since 
overcome various obstacles. Growing during the past 40 years, 
the firm is today known as TEAM Consulting Engineering and 
Management Company Limited or TEAM GROUP.  

A look back into TEAM GROUP’s origin may make me sound 
like an old man reflecting on the past. But I have mentioned 
our firm’s background here in the hope of making you all 
proud about how far TEAM GROUP has come. Teamwork has 
successfully created “TEAM power”. Cooperation and dedication 
from TEAM members have paid off. Our vision to develop Thai 
consulting engineers has now materialized. The proof is plenty, 
as organizations from not just government but also the private 
sector have turned to TEAM GROUP for services. Entrusted 
into our care are various development projects of government 
agencies and leading companies. 

TEAM GROUP is now the biggest Thai consulting 
firm in Thailand. Our services cover nine main areas, 
namely: Transportation and Logistics; Water Engineering; 
Environmental Management; Environmental Engineering; 
Building and Infrastructure; Energy; Management & Training; 
Area Development; and Advanced Technology. TEAM GROUP 
has handled feasibility studies, surveys, detailed designs, and 
construction supervision and project management. 

Our first project was to conduct a feasibility study and 
environmental impact assessment for the National Energy 
Administration’s Upper Pasak Project. Coming next were the 
survey and design for the Mae Sao Irrigation Project, which is 
based in Chiang Mai’s Fang District, and the environmental work 
for the Electricity Generating Authority of Thailand’s Cheow Lan 
Dam Project, which is known today as the Rajjaprabha Dam.
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ถิน่ฐานสร้างนิคมใหม่แบบบูรณาการท่ีได้ดำาเนนิการให้แก่โครงการ
เขื่อนไฟฟ้าพลังนำ้า นำ้างึม 2 และโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 
 ด้านแหล่งนำ้าชลประทาน เป็นงานสร้างช่ือทำาให้เราเติบโต
ประสบความสำาเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้ และงานโครงการที่ใช้เงินกู้ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ทำาให้เรามีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุด 
ในงานด้าน International จนได้ออกไปพัฒนาโครงการ 
ในต่างประเทศ ท่ีอยากจะกล่าวถงึคอื โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันำา้  
นำา้งมึ 2 โครงการไฟฟ้าพลงังานนำา้ไซยะบุร ีใน สปป.ลาว ประเทศ
เพื่อนบ้านของเรา ซ่ึงเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจเพราะเป็นบริษัทไทย
บรษัิทเดยีวท่ีมีผลงานและความสามารถด้านนี้ 
 งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ระบบขนส่งมวลชนทางราง โครงข่ายรถไฟฟ้าท้ังในเขตเมือง
และชานเมือง รวมถึงรถไฟความเร็วสูง เราก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วม  
จึงนับเป็นความภาคภูมิใจท่ีได้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดมา
 ยุทธศาสตร์ 4 เครื่องยนต์ ท่ีกล่าวมา งานส่วนใหญ่เป็น
งานบริการท่ีปรึกษาให้แก่ภาครัฐ ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยน 
เอกชนมีการลงทุนทำาโครงการขนาดใหญ่และเข้ามามีบทบาท
ในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึนในรูปแบบความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ท่ีเรียกว่า PPP หรือ Public-
Private Partnership ตลาดจึงเปิดกว้างให้เราขยายฐานไป
ทำางานบริการท่ีปรึกษาให้แก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และจาก
โอกาสท่ีได้ไปทำางานในต่างประเทศ ทำาให้ตลาดงานบริการ 
ท่ีปรึกษาให้แก่หน่วยงานในต่างประเทศกว้างขวางขึ้นด้วย  
โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตสูง 
 จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมยาวนานได้นำามาต่อยอดกับงาน 
ในปัจจุบันและอนาคต สู ่งานบริการในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องท่ี
ไม่ใช่งานท่ีปรึกษา หรือ Related Business ทำาให้เราสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายอย่างเบ็ดเสร็จ 
(Total Solutions) ได้แก่ การบริหารจัดการและฝึกอบรม การ
ออกแบบด้วยโมเดล 3 มิติ (BIM) การถ่ายภาพทางอากาศและ 
ทำาแผนท่ี (Drone-based Survey) และการตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั 
การเปลี่ยนแปลงทางธรณีเทคนิค
 ทิศทางขององค์กร เราให้ความสำาคัญกับคนทำางานและการ
ทำางานเป็นทีม ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าทันสมัยและบรรลุ
เป้าหมายอย่างมั่นคง มีการปรับองค์กรตามทิศทางท่ีจะไป วาง
ยุทธศาสตร์ธุรกิจสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เช่น 
รองรับการขยายตัวของ Eastern Economic Corridor (EEC) 
นโยบาย Thailand 4.0 รวมท้ังวางยุทธศาสตร์ของธรุกจิในอาเซียน
ให้สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 วันนี้ผู ้บริหารรุ่น 2 และ 3 สืบสานงานต่อจากผู้บริหาร 
รุน่แรก ซ่ึงยังคงท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษาให้ค�าแนะน�า และถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ ่น เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีสืบต่อกันมา
และเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งท่ีช่วยสร้างทรัพยากรบุคคล 
ท่ีทรงคุณค่าและน�าพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ จนเติบโต 
มาถึงทุกวันนี้

In the beginning, environmental works were our flagship. It 
can also be said that we are the No. 1 in this field nowadays. 
We have proven to be outstanding in the relocation of people to 
a new integrated estate, too, as shown in our services for the 
Nam Ngum 2 Hydropower Dam Project and the Hongsa Power 
Plant Project. 

Our contributions to irrigation projects later built up our 
reputation further, paving the way for our continued success. As 
some projects are funded by international loans or financial aid, 
our fame has spread overseas. As a result, we have successfully 
expanded our business to foreign countries. Among our overseas 
projects, which I would like to mention here, are Nam Ngum 2 
Hydropower Project and Xayaburi Hydropower Project in Lao 
PDR. These projects in our neighboring nation give TEAM 
GROUP enormous pride because it shows that we are the only 
Thai firm with the ability to handle such projects.

On top of this, TEAM GROUP has contributed to 
infrastructure and logistic development, mass transit, suburban 
metro projects; and high-speed train projects. We are so proud 
that our growing businesses have constantly supported Thailand’s 
sustainable development and prosperity. 

To date, TEAM GROUP has mainly provided consulting 
services to the government sector. But the situation is now 
changing as more private companies have engaged in mega 
projects, and played a role in infrastructure projects via the 
Public-Private Participation (PPP). To TEAM GROUP, this fact 
presents an opportunity to provide more consulting services to 
the private sector. Given that we have already established our 
presence overseas, we have also had greater opportunities to 
provide consulting services to overseas-based organizations, 
particularly those in the fast-expanding ASEAN market.

TEAM GROUP’s extensive experience has been used to 
support our current work and our future. At present, we have also 
stepped into a related business so as to provide total solutions to 
our customers. These solutions are Building Information Modeling 
(BIM), drone-based surveys, and instrumentation installations.

TEAM GROUP has accorded importance to its human 
resources, teamwork, and efforts to keep pace with trends 
for the purpose of achieving its goals and business security. 
TEAM GROUP is also well ready to adjust itself to Thailand’s 
national strategies. For example, TEAM GROUP has actively 
responded to the Eastern Economic Corridor (EEC) initiative as 
well as the Thailand 4.0 policy. In regard to the ASEAN market, 
TEAM GROUP has prepared well to compete efficiently against 
multinational firms. 

Today, the second and third generations of TEAM GROUP’s 
executives have continued the work and aspirations of the 
first-generation management. They have passed on valuable 
advice and experience from generation to generation, fostering 
the corporate culture that complements our human-resource 
development and helps TEAM GROUP overcome all crises.
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“แก้มลิง” ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาน้ำาท่วม
ในลุ่มน้ำายม-น่าน และเจ้าพระยา
The Royally Initiated Kaem Ling Project: A Flood Solution for 
Yom, Nan, and Chao Phraya Basins
Prasit Akkakraisee

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถ 
บพติร มพีระราชดำารถิงึลงิท่ีอมกล้วยไว้ในกระพุง้แก้มได้คราวละ 
มากๆ และมีพระราชดำารัสอธิบายว่า ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่ง
กล้วยให้ ลงิจะรบีปอกเปลอืก เอาเข้าปากเคีย้ว แล้วนำาไปเกบ็ไว้ 
ท่ีแก้มก่อน ลงิจะทำาอย่างนีจ้นกล้วยหมดหวีหรอืเตม็กระพุ้งแก้ม  
จากนั้นจะค่อยๆ นำาออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง ต่อมา
จึงเกิดเป็น “โครงการแก้มลิง” เพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บนำ้า ไว้รอ
การระบายและนำาไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง
 กรมชลประทานได้นำาศาสตร์พระราชาในเรื่อง “แก้มลิง”  
มาแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีลุม่นำา้ยมและลุม่นำา้น่านเหนอื จ.นครสวรรค์  
บริเวณ จ.สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์ ซึง่เป็น
พืน้ท่ีลุม่ตำา่ประสบปัญหานำา้ท่วมทุกปี 
 ต่อมาได้พัฒนาพื้นท่ีลุ่มตำ่าท่ีมีนำ้าท่วมซำ้าซากเป็นพ้ืนท่ี
แก้มลิง เมื่อนำ้าล้นตลิ่งและเกิดนำ้าท่วมจะมีการผันนำ้าส่วนเกิน 
จากแม่นำา้ยมและแม่นำา้น่านเข้ามาเกบ็ไว้ช่ัวคราวในพืน้ท่ีแก้มลงิ  
เสมอืนลงิอมนำา้ไว้ในกระพุง้แก้ม และคายนำา้ออกมาเม่ือลำานำา้ยม 
และลำานำา้น่านมรีะดบันำา้ลดลง สามารถบรรเทาความเสยีหาย
ท่ีจะเกดิจากนำา้ท่วมตลอดลำานำา้ยมและลำานำา้น่าน รวมท้ังลุม่นำา้ 
เจ้าพระยาตอนล่าง

 Noticing that monkeys always store bananas in 
their cheeks, His Majesty King Bhumibol Adulyadej gave 
an explanation, Generally, when we give bananas to 
monkeys, they will quickly peel off the bananas and chew 
before storing in their cheeks. They will do this with all the 
bananas in the hands or until their cheeks are full with 
bananas. After that, they will gradually chew the bananas 
again and swallow them. This idea led to His Majesty’s 
Kaem Ling (monkey cheek) Initiative, which aimed at 
storing water in water retention areas and releasing it for 
use afterwards.
 The Royal Irrigation Department has adopted the 
Kaem Ling Initiative to solve the flooding problems in 
the Yom and Nan river basins above Nakhon Sawan 
Province-encompassing Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, 
and Nakhon Sawan provinces, which are flood-prone 
lowland areas.
 The overbank flow from the Yom and Nan rivers will 
be diverted to be temporarily stored into the Kaem Ling, 
similar to the bananas in monkey cheeks. Water will be 
later released from Kaem Ling when the water levels in 

รปูท่ี 1 / Picture 1

20 Expert Talk



 ในการพัฒนาพืน้ท่ีแก้มลงิ เหนอื จ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย  
พื้นที่แก้มลิงย่อยทั้งหมด 69 แห่ง ในเขต จ.สุโขทัย พิษณุโลก 
พจิติร และนครสวรรค์ ครอบคลมุพืน้ท่ี 153 ตำาบล 24 อำาเภอ 
ดังแสดงในรูปที่ 1 ทำาให้สามารถเก็บกักนำ้าไว้ชั่วคราวเพื่อรอ
การระบายได้ 2,049 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ี
แก้มลิงในเขตชลประทาน 723 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
แก้มลิงนอกเขตชลประทาน 1,326 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึง 
ในการควบคุมและบรหิารจดัการนำา้ดงักล่าวให้มีประสทิธภิาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ จำาเป็นต้องมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง
อาคารชลประทาน เช่น ประตูระบายนำ้า ถนนหรือคันคลอง 
ที่ใช้เป็นคันกั้นนำ้า สถานีสูบนำ้า เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 2 
 ท้ังนี้จะต้องมีกฎหมายหรือกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีแก้มลิงรองรับด้วย ซ่ึงคาดว่าจะใช้งบประมาณ
ในการลงทุนท้ังหมดประมาณ 29,000 ล้านบาท และ 
ค่าบรหิารจดัการและค่าบำารงุรกัษารวมท้ังค่าสบูนำา้ด้วยไฟฟ้า
อีกประมาณปีละ 1,350 ล้านบาท
 เม่ือการพฒันาพ้ืนท่ีแก้มลงิเหนอื จ.นครสวรรค์แล้วเสรจ็
จะส่งผลให้สามารถควบคุม ป้องกันการเกิดนำ้าท่วมซำ้าซากได้
เป็นอย่างดี ประชาชนกว่า 122,000 ครัวเรือนในลุ่มแม่นำ้ายม
และน่าน จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ท่ีส�าคัญยังเป็นการช่วยชะลอน�้าหลากก่อนเข้าสู่ลุ่มน�้า
เจ้าพระยาตอนล่างได้เป็นอย่างดี เกษตรกรในพื้นท่ีแก้มลิง
สามารถท�าการเพาะปลูกได้ต่อเนื่อง สร้างรายได้เพิ่มข้ึนถึง 
ปีละ 93,000 บาทต่อครวัเรอืน  ท้ังยังช่วยประหยัดงบประมาณ
ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีแก้มลิงท่ีเคยถูกน�้าท่วม
ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหาย  
ในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาคิดเป็นมูลค่า 5,500 ล้านบาทต่อปี

the Yom and Nan rivers are lower. This will mitigate the 
damage from floods in both river basins as well as in the 
Lower Chao Phraya River Basin.
 Kaem Ling areas above Nakhon Sawan Province 
comprise 69 sub-retention areas in Sukhothai, Phichit, 
Phitsanulok, and Nakhon Sawan provinces, covering 153 
sub-districts and 24 districts (Picture 1). A total temporary 
water retention capacity of 2,049 million cu.m. is divided 
into 723 million cu.m. for irrigation area, and 1,326 million 
cu.m. for non-irrigated area. Construction or improvement 
of irrigation structures, such as regulators, roads or 
embankments, and pumping stations, is essential to 
ensure effective and efficient water management (Picture 
2). 
 A total investment budget of 29,000 million baht is 
anticipated, plus the annual expenses of 1,350 million 
baht for management, operation & maintenance, and 
electricity for pumping. Also necessary are the laws and 
regulations on Kaem Ling area management.
 Upon the project completion, Kaem Ling areas 
above Nakhon Sawan Province will protect over 122,000 
households in the Yom and Nan river basins against the 
recurrent floods, thus bringing about better quality of life. 
 More importantly, the scheme will retard floodwaters 
flowing into the Lower Chao Phraya River Basin, enabling 
uninterrupted agricultural activities, and increasing annual 
income by 93,000 baht per household. It will also save 
the flood compensation budget of 3,000 million baht per 
year in the project area, and reduce the flood damage in 
the Chao Phraya River Basin, amounting to 5,500 million 
baht per year.

รปูท่ี 2 / Picture 2
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อยู่กับเทคโนโลยีให้มีความสุข
Living Happily (with Technology) Ever After
Dr. Anat Abhabhirama

 ในระยะปีหรอืสองปีหลงันี ้โดยเฉพาะเม่ือรฐับาลประกาศ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
เศรษฐกจิดิจทัิลเพือ่ให้ทันกบัความเปลีย่นแปลงของโลก ทำาให้
เทคโนโลยีใหม่ๆ “ถาโถม” เข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ 
หรือ “สมาร์ตโฟน” ท่ีแอปพลิเคชันด้านการสื่อสารช่วยให ้
การตดิต่อสือ่สารบนสือ่สงัคมออนไลน์หรอืท่ีเรยีกกนัตดิปากว่า  
“โลกโซเชียล” ทำาได้อย่างรวดเร็วภายในคลิกเดียว ยิ่งกว่านั้น 
ระบบการธนาคารยังมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด 
จนทุกวันนี้หลายคนแทบจะไม่ต้องทำาธุรกรรมใดๆ ที่ธนาคาร 
เพยีงแค่โหลดแอปพลเิคชันของธนาคารลงบนมอืถอืกส็ามารถ
ฝาก ถอน โอน จ่ายเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 สำาหรับคนรุน่ใหม่ท่ีคุน้เคยกบัการใช้คอมพวิเตอร์อยู่แล้ว  
สิง่เหล่านีย่้อมนำามาซ่ึงความพงึพอใจอย่างมาก ย่ิงมีแอปพลเิคชัน 
ใหม่ๆ ออกมาเท่าไร ก็ย่ิงดีและสะดวกมากขึ้นเท่านั้น แต่
สำาหรับคน “สูงวัย” หรือผู้ท่ีไม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์หรือ 
สมาร์ตโฟน เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ หรือท่ีเรียกกันว่า 
Disruptive Technology กลับทำาให้เกิดความวิตกกังวลกับ
การใช้ชีวิตในอนาคต ด้วยความเป็นห่วงต่างๆ นานา เช่น 
เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถนำาเงินที่มีอยู่ในธนาคารออกมาใช้ได้ 
หากไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัแอปพลเิคชันต่างๆ บนมือถอื หรอืต่อไป 
จะดูรายการโทรทัศน์อย่างไรหากต้องดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ 
ที่ตนเองนั้นใช้ไม่เป็น เป็นต้น 
 สำาหรับผู ้ท่ีกำาลังไม่สบายใจหรือกังวลกับโลกยุคใหม่
อยู่ในขณะนี้ ผมมีคำาแนะนำาง่ายๆ ให้นำาไปใช้ หลักสำาคัญ 
ประการแรกอยู่ที่ “การยอมรับความจริง” ว่านับวันเทคโนโลยี 
มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ก้าวหน้าขึ้น และมีการพัฒนาไปตลอด
เวลา จริงอยู่ที่เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นบางครั้งก็มาทำาให้สิ่งเก่าๆ  
หลายอย่างต้องล้มหายตายจากไป เช่น ฟิล์มถ่ายรูป มีกล้อง

 The disruptive technology which has spread rapidly 
during the past few years, especially when the government 
announced the Thailand 4.0 policy, has undeniably made 
our lives a lot easier. Smart phones, and the applications 
on them, help to boost and ease connections. Online 
communications can be made with just one click. Banking 
transactions can be done on smart phones round-the-
clock, seven days a week, thus reducing some of the time 
and cost of transportation.
 For the younger generations, it’s opportunities they 
look forward to; the more applications, the happier they 
feel. On the contrary, for ‘older people’ or those who are 
not computer literate, these changes have made some 
feel ‘confused’ and ‘disrupted’ - how can they withdraw 
their money, and if there is no TV broadcasting, will they 
be able to watch programs on the Internet?
 I have some easy advice for those who are worrying. 
First of all, you should ‘accept the fact’ that technology 
is unavoidable. In fact, it’s quite the opposite: they will 
be developed more and more through time. It’s true 
that new technology has replaced many of the old ways 
we were familiar with, for example, film cameras have 
been replaced by digital cameras, ‘YouTube’ is now 
a threat for TV programs, and books may one day be 
completely superseded by e-books. But in spite of some 
weaknesses, technology involves a lot of creativity, and 
brings advantages to our lives. Not only the above-
mentioned phone banking, but many other conveniences 
are available such as online shopping, which enables 
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ดจิทัิลมาแทนท่ี สือ่โทรทัศน์ถกูโปรแกรม YouTube แย่งพ้ืนท่ี  
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ก็ถูก E-book มาแทน แม้จะมีข้อเสียอยู่บ้าง 
แต่เทคโนโลยีเชิง “สร้างสรรค์” นั้นมีมากมาย ล้วนทำาให้ชีวิต
คนเราง่ายและสะดวกสบายย่ิงข้ึน เช่น การทำาธุรกรรมทาง
ธนาคารอย่างท่ีกล่าวข้างต้น หรือการจ่ายค่าสินค้าผ่านทาง 
แอปพลเิคชันบนสมาร์ตโฟน ทำาให้เราไม่จำาเป็นต้องพกเงิน
ติดตัวคราวละมากๆ ให้เกิดอันตราย หรือไม่ต้องฝ่าการ
จราจรไปธนาคารให้เสยีเวลา เราจงึควรทำาใจยอมรบัและสร้าง  
“ความเชื่อ” ว่าเทคโนโลยีนั้นจะทำาให้ชีวิตของเราดีขึ้น
 เมื่อยอมรับความจริงได้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 
ล้วนแต่ไม่เท่ียง ต้องมีการเปลีย่นแปลงท้ังสิน้ ดงันัน้จงึไม่ควร  
“ต่อต้าน” หรือ “ปฏิเสธความจริง” แต่ควรจะเข้าไปศึกษา 
หาความรู้ ทำาความเข้าใจกับสิ่งใหม่ๆ เหล่านั้น ต้องไม่มอง
เทคโนโลยีในแง่ “ลบ” เพราะเทคโนโลยีมีประโยชน์มากมาย 
เช่น แอปพลิเคชันสำาหรับสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง LINE 
หรอื Facebook นัน้สามารถเป็นเพือ่นแก้เหงาให้แก่ผูส้งูวัยได้ 
เป็นอย่างดี เป็นการใช้เวลาว่างให้ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ได้
อ่าน ได้เห็น ได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ช่วยป้องกนัการเป็นอัลไซเมอร์  
ทำาให้สามารถพึ่งตัวเองได้ ยิ่งกว่านั้นสื่อสังคมออนไลน ์
ยังทำาให้คนสงูวยัได้พบปะสงัสรรค์ พดูคยุกบัเพือ่นฝงูได้ตลอด
เวลา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนเก่าๆ หรือเพื่อนใหม่ๆ ที่รู้จัก 
บนโลกโซเชียล โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ดังนั้นจึงไม่ควร
ปฏิเสธ แต่ควรอยู่กับเทคโนโลยีให้ได้อย่างลงตัว
 นอกจากจะใช้ในการสื่อสารแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้ยัง
สามารถเชือ่มต่อกบัอุปกรณ์ภายในบ้าน เพิม่ความสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น ต่อเช่ือมรายการเพลงบน YouTube  
ท่ีเปิดจากสมาร์ตโฟนเข้ากบัลำาโพงภายในบ้าน  หรอืต่อเช่ือม
ภาพยนตร์จากแอปพลิเคชันบนมือถือเข้าสู่หน้าจอโทรทัศน ์
ที่บ้าน ดูจอขนาดใหญ่ได้อย่างสบายตา
 ผมมคีำาแนะนำาสำาหรบัผูท่ี้ยังไม่คุ้นเคยกบัเทคโนโลยี การ
เริ่มใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ 
ซ่ึงมีอยู่เป็นจำานวนมหาศาลนั้น ให้เริ่มค่อยๆ หัดไปทีละ
โปรแกรมหรือทีละแอปพลิเคชันจนคล่อง ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นาน
เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันพัฒนาให้การใช้งานสะดวกง่ายดาย
มากขึ้น เช่น Google หรือ YouTube  เมื่อใช้โปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันง่ายๆ ได้สักอย่าง ก็จะเป็นทางให้ต่อยอดไปใช้
โปรแกรมตวัอ่ืนๆ ต่อไปได้อย่างไม่ยากเย็น ท่ีสำาคญั ต้องทำาใจ
ยอมรบัสิง่ใหม่ ไม่ต้องรบีร้อน และเลอืกใช้เพยีงไม่กี่โปรแกรม
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรา ก็เพียงพอแล้ว
 ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจจะก่อกวนชวนให้
ยุ่งเหยิง จึงได้รับการขนานนามว่า Disruptive Technology 
แต่หากใช้อย่างมี “สติ” ใช้อย่างพอเหมาะพอควร ไม่หมกมุ่น
อยู่กับมันจนมากเกินไปกลายเป็นการ “เสพติด” ส่งผลเสียต่อ
ร่างกายแล้ว เทคโนโลยีเหล่านั้นจะสร้างประโยชน์มหาศาล 
ให้แก่ท่านอย่างแน่นอน

people to avoid carrying too much shopping and also 
cash in their pockets, and take the risk of being robbed.
 Secondly, you have to ‘believe’ that technology 
can make our lives easier. By accepting that change is 
a fact, and that it happens all the time, then instead of 
‘resisting’ or ‘denying’ the change, you should learn more 
about it, and try to understand new technology without 
‘bias’. Technology has so many benefits. Let’s take social 
media as an example; applications such as ‘LINE’ and 
‘Facebook’ can be good friends to the elderly. By spending 
time browsing on them, they will learn many new things, 
and thus lessen the risk of Alzheimer’s. Elderly people 
using social media can help themselves with opportunities 
to meet with people and friends, even when they are at 
home. So, don’t reject technology, but rather try to live 
happily with it.
 Apart from communications, technology can enhance 
home entertainment - music videos from YouTube, or 
movies opened from smart phone applications, can easily 
be connected to loud speakers or the television in your 
living room.
 My advice for those who are new to technology - just 
start from an easy website or program on the Internet or 
smart phone. It won’t take long to learn how to browse 
on ‘Google’ or ‘YouTube’. When you are familiar with one 
application, then you can continue with more applications 
very easily. Important tips - you have to open your mind 
and accept new things, don’t hurry, and choose only a 
few programs that can suit your needs.
 Technology can confuse and disrupt you, that’s 
why it is called ‘disruptive technology’. However, using 
it appropriately with ‘mindfulness’, you will find that 
technology can be advantageous.
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ขึ้นเหนือสัมผัสไอหมอกรับลมหนาว
The North Breeze

 เปิดทรปิต้นปี ไปไหนมาไหน แนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวให้คณุ  
เตรยีมกล้องกบัเสือ้กนัหนาวสวยๆ ไปสมัผสัอากาศหนาว ชมดอกไม้งาม 
กันที่ ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ที่นี่อากาศสบายทั้งปี กลางวันอุ่น  
ขนาดหน้าร้อนอากาศยังตำ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ตลอดเดือน
มกราคมมีดอกพญาเสือโคร่งให้ชมตลอดริมถนนรอบๆ แถมยังมี
ท่ีให้เท่ียวอกีเยอะ ท้ังไร่ชา สวนสตรอว์เบอร์รี ่และท่ีห้ามพลาดคอื 
โครงการหลวง ซึ่งเนรมิตทุ่งฝิ่นให้กลายเป็นแปลงเกษตร 
 หากชอบแบบลยุๆ อิงธรรมชาตต้ิองไป อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
ขับ ATV เส้นทางภเูขา ดอยกระเทียม ป่ายาง ผ่านหมู่บ้านสนัตชิน  
จากนั้นเข้าสู่ปาย เราขอแนะนำาให้พักรีสอร์ตที่มีสระว่ายนำ้า เพื่อ
พักผ่อนแหวกว่ายเล่นนำ้าท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา ปิดท้าย
ด้วยการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไปเดินชมวิว สัมผัสธรรมชาติ 
ถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานบุญโขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่ยาวเกือบหนึ่ง
กิโลเมตรที่บ้านแพมบกก่อนกลับ
 ขยับมาหน่อยค่อนไปทางอีสาน ไปสัมผัสไอหมอกรับลม
หนาวกนัท่ี อ.เชยีงคาน จ.เลย เมอืงเลก็ๆ รมินำา้โขงในจงัหวดัเลย 
แม้ว่าบางคนอาจจะเคยไปมาแล้ว แต่บรรยากาศและผูค้นท่ีน่ารักก ็
เชิญชวนให้ไปได้อีก โปรแกรมท่ีวางไว้สำาหรับคนนอนตื่นไม่เช้า
มากนัก รอออกไปใส่บาตรข้าวเหนียวท่ีมีของใส่บาตรตอนเช้า
พร้อมจำาหน่ายอยู่สองข้างทาง คนตื่นเช้าก็ข้ึนภูทอกไปสัมผัส
ทะเลหมอกหนา ชมพระอาทิตย์ข้ึน โลเคช่ันท่ีนีม่เียอะถกูใจคนรกั
การถ่ายภาพ ของกินเพียบเดินเที่ยวไปกินไป หรือจะปั่นจักรยาน  
นั่งจิบชากาแฟริมโขงก็ฟินไปอีกแบบ
 เสพบรรยากาศดีๆ แล้วอย่าลืมเช็กอินด้วยนะคะ เดี๋ยวจะตก
เทรนด์ 
 #ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง 

ข้อมูล: wherearegoing.com

 In this cool season, let’s get some fresh air up in the 
north.
 “Holidaymaker” has some advice for those who love the 
winter breeze - just pack your bag, get your camera, and go 
up north. At Doi Angkhang in Chiang Mai you will find very 
fine weather all year round. Even in summer, the temperature 
is usually lower than 20 degrees Celsius. In January, the wild 
Himalayan cherry blossoms bloom nicely along the sides of 
the road. An array of must-visits include the Royal Agricultural 
Station Angkhang where opium fields were transformed into 
agricultural plantations.
 For a more adventurous trip, Pai in Mae Hong Son is 
your destination. Drive your ATV up to this mountainous 
landscape past garlic fields, rubber plantations, and Santi 
Chon Village. A resort with swimming pool is recommended 
to experience swimming among nature. Complete your trip 
with a visit to Kho Su Ko Bridge, a bamboo bridge of almost 
one kilometer in length.
 Now let’s move a bit to the northeast. The sea of fog 
in Chiang Khan is an attraction of Loei Province. This small 
village on the Mekong River Bank has a lovely local market 
and its people are nice. For early birds, don’t miss the sea of 
fog over the Phu Thok Mountain. Giving food to the monks 
is a suitable choice for those who don’t like getting up too 
early. The fun activities here include photo-taking, shopping 
for local products, biking, or just taking in the Mekong view 
over the rim of a coffee cup.
 And don’t forget to ‘check in’ on the places you visit.

 Credit: wherearegoing.com

จุดชมวิวม่อนสน อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ l 
Mountain View, Doi Fa Hom Pok National Park, Chiang Mai

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน l Pai, Mae Hong Son

อ.เชียงคาน จ.เลย l Chiang Khan, Loei
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 นับตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 18 เทคโนโลยีได้กลายเป็น
หัวใจสำาคัญในการพัฒนาและกำาหนดรูปแบบของสังคมและ
เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีบางประเภทได้ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อ 
สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ แม้ว่าเทคโนโลยี
เช่นนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจ แต่มิได้มีผลกระทบในเชิง
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญเหมือน
เทคโนโลยีอีกประเภท ที่เรียกว่า Disruptive Technology
 Disruptive Technology เป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนา

จนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภาพรวมของธุรกิจและสังคม 

เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำางานของผู้คนแบบเดิมๆ  

รวมถงึนำามาซ่ึงค่านยิมใหม่ๆ ของสงัคม หากย้อนกลบัไปในอดตี  
เทคโนโลยีเช่นนี้ได้ถูกนำามาใช้และเปลี่ยนโลกมาบ้างแล้ว 
โดยเราอาจไม่สงัเกตเห็น เช่น หากไม่มเีทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ 
ทุกวันนี้การค้นคว้าหาข้อมูลอ้างอิงคงหนีไม่พ้นสถานศึกษา
หรือห้องสมุดชุมชน และหากไม่มีเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 
ทุกวันนี้ผู้คนคงยังใช้โทรศัพท์ต้ังโต๊ะและไม่สามารถทำาการ
ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างการเดินทาง สังคมคงยังเป็น 
แบบเดิมเหมือนเมื่อ 30-40 ปี ท่ีแล ้ว ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมคงไม่มีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีได้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว
 Disruptive Technology ได้รบัการพฒันาและค่อยๆ เข้ามา 
ในชีวิตประจำาวนัมากข้ึนเรือ่ยๆ แบบท่ีเราอาจไม่รูส้กึตวั ในช่วง  
3-5 ปีข้างหน้า เราอาจเห็นอุปกรณ์วัดความดันและระดับ
นำ้าตาลในเลือดชนิดท่ีฝังเข้าไปในผิวหนังของเราเพ่ือช่วย 
ยกระดับการรักษานอกโรงพยาบาล เราอาจได้รับข้อความ
ผ่านโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนมาจากตู้เย็นที่บ้านว่านำ้าผลไม้ที่
เราช่ืนชอบกำาลังจะหมดและมีลดราคาอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
ใกล้บ้าน เราอาจเห็นระบบพลังงานสะอาด เข้ามาทดแทน
ระบบพลงังานแบบดัง้เดมิ เราอาจเห็นหุ่นยนต์ท่ีสามารถรกัษา
ผู้ป่วย จ่ายยา ผ่าตัด หรือแม้แต่ให้คำาแนะนำาทางกฎหมายได้ 
และเราอาจมตัีบหรอืไตสำารองท่ีได้จากการตดัต่อและปลกูถ่าย
พันธุกรรมของเราเอง 
 เทคโนโลยีท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนเหล่านี้ ไม่เพียงจะส่งผลต่อ 
ภาคธรุกจิและอุตสาหกรรม หากแต่จะมีผลต่อการใช้ชีวติประจ�าวัน 
ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้น�าทาง
สังคม ท้ังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงบุคคลท่ัวไป  
ต้องท�าความเข้าใจถงึบทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้  
และเตรยีมตวัให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงท่ีจะมผีลกระทบต่อ
ความเป็นไปรอบตัวในอนาคตอันใกล้

 Since the late 18th century, technology has played a major 
role in developing and shaping our economy and society. Many 
new technologies have been developed. Such technology might 
efficiently benefit business perspectives and could be counted 
as initial developments for other future breakthroughs. However, 
they did not significantly impact our lifestyles and society, unlike 
the technology called “disruptive technology.”  
 Disruptive Technology is developed technology that can 
altogether transform business and society, restructure our 
daily and working lifestyles, and possibly establish new social 
values. In the past, various types of such technology have been 
deployed, and unnoticeably caused global changes. For instance, 
knowledge resource and referencing might have remained at 
schools or community libraries if there had not been Internet. 
Additionally, people would still have to rely on traditional corded 
phones, and could not communicate with each other during their 
commutes or trips, if there had not been wireless communication 
technology. Our society would not have changed from what it 
was 30-40 years ago. More importantly, activities in business 
and industry sectors would not have developed comprehensively 
new products that rely on disruptive technology.
 In fact, disruptive technologies have been developed, and 
are gradually being deployed in our day-to-day activities without 
us being aware. In the next three to five years, we might be able 
to have a device implanted under our skin that keeps gauging our 
blood pressure and glucose levels to leverage the telemedicine 
success rate. We could receive a text message from our fridge 
notifying us that our favorite juice is running out, and is on discount 
at nearby stores. We could have clean energy systems. We might 
not only experience self-learning robots, but also those which 
could be our legal consultants or, cure patients, prescribe and 
even conduct an operation. Furthermore, we might have livers 
and kidneys available for transplant from genetic re-sequencing.
 These imminent technologies not only affect business and 
industry sectors, but it also unavoidably impact our daily lives as 
well. It is therefore significant that society leaders, businesses, 
industries and individuals should be aware of their influential roles, 
and be ready to face epoch-making changes real soon.

ถึงเวลาทำาความรู้จักกับ Disruptive Technology
What is Disruptive Technology?
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น้ำาใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain

TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำา เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน”
 การศกึษาไม่ได้จำากดัเฉพาะในห้องเรยีน รูร้กัษ์พลงังานใช้อย่างรู้คณุค่า ทีมกรุป๊ โดยมูลนธิกิลุม่ทีมรวมใจ ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำา” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” ให้แก่เยาวชนระดับชั้น ป. 5-6 โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ี จ.นครนายก และ จ.นครสวรรค์ ท่ีทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ โดยน้อมนำาเอาคำาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
 นายพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้เกียรติเปิดโครงการที่ รร.วัดท่าด่าน 
จ.นครนายก โดยมีเยาวชนจำานวน 106 คน จาก รร.วดัท่าด่าน รร.วดัท่าชัย รร.วดัหุบเมย และ รร.วดัวงัยายฉิม เข้าร่วมกจิกรรม และได้
รบัเกยีรตจิากนายสายัณห์ คะเชนทร์ ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายจดัการธรุกจิสายงานระบบส่ง พร้อมคณะวทิยากรจาก กฟผ. มาร่วมกจิกรรม
และจดัการบรรยายให้ความรูแ้ก่เยาวชนร่วมกบัวทิยากรของทีมกรุ๊ป ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้ร่วมกจิกรรมฐานความรูเ้สรมิทักษะให้สามารถ 
นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 สำาหรับเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จัดที่ รร.วัดบ้านมะเกลือ มีเยาวชนเข้าร่วม 106 คน จาก รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน รร.วัดบ้าน
มะเกลือ และ รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และ 
นายวโิรจน์ สวุรรณสมัฤทธิ ์วศิวกรระดบั 11 ฝ่ายจดัการธรุกจิสายงานระบบส่ง กฟผ. ให้เกยีรตเิข้าร่วมกจิกรรม เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 
 TEAM GROUP Foundation in cooperation with the EGAT organized the “Youth Energy Conservation Project” for Grade 
5-6 students in schools under TEAM GROUP’s patronage in Nakhon Nayok and Nakhon Sawan Provinces.
  Mr. Peerawat Premchuen gave an opening speech at Wat Tha Dan School where 106 students from Wat Tha Dan 
School, Wat Tha Chai School, Wat Wang Yai Chim School, and Wat Hup Moei School attended the event on 17 November 
2017. In this occasion, Mr. Sayan Khachain from EGAT and a group of TEAM staff organized a workshop for the students.
 Similar activities were organized on 1 December 2017 at Wat Ban Makluea School in Nakhon Sawan Province attended 
by 106 students from Nakhonsawan School, Wichawadi School, Wat Ban Makluea School, Wat Khao Mano School, and Wat 
Sri Sawan Sangkharam School. There, Ms. Roongtip Koungyuttamongkol gave an opening speech and Mr. Virote Suwansamrit 
from EGAT joined in the event.

นายวิโรจน์ สวุรรณสมัฤทธิ์นายสายัณห์ คะเชนทร์ นางสาวรุง่ทิพย์ ควงยุตมงคล

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
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มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
 ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทยให้พัฒนาตนเอง ด้วยการมอบทุน 
การศกึษาให้แก่นักเรยีนท่ีเรยีนดแีต่ด้อยโอกาส และมอบเงนิทุนสนบัสนนุให้แก่ 10 โรงเรียนภายใต้การอุปถมัภ์ของทีมกรุ๊ปมาอย่างต่อเนือ่ง
ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยจดักจิกรรมมอบทุนการศกึษาภาคเรียนท่ี 2/2560 ในเขตพืน้ท่ี จ.นครนายก 4 แห่ง ได้แก่ รร.วดัท่าด่าน รร.วดัท่าชัย  
รร.วัดวังยายฉิม และ รร.วัดหุบเมย และในเขตพื้นท่ี จ.นครสวรรค์ 5 แห่ง ได้แก่ รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน รร.วัดบ้านมะเกลือ  
รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และ รร.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 และ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามลำาดับ
 และเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 ยังได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนให้แก่ รร.วัดนวลจันทร์ และศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ด้วย
 TEAM GROUP Foundation presented scholarships and supporting funds for semester 2/2017 to schools under the 
patronage of TEAM GROUP including four schools in Nakhon Nayok Province namely, Wat Tha Dan School, Wat Tha Chai 
School, Wat Wang Yai Chim School, and Wat Hup Moei School on 16 November 2017; and five schools in Nakhon Sawan 
Province namely, Wichawadi School, Wat Khao Mano School, Wat Ban Makluea School, Wat Sri Sawan Sangkharam School, 
and Nakhonsawan School on 30 November 2017. 
 And on 29 December 2017 scholarships and supporting funds were presented to Wat Nuan Chan School and Nuan 
Chan’s Pre-school Center.

จ.นครนายก/Nakhon Nayok Province

จ.นครสวรรค์/Nakhon Sawan Province

รร.วัดท่าด่าน l Wat Tha Dan School

รร.วิชาวดี l Wichawadi School รร.วัดเขามโน l Wat Khao Mano School รร.วัดบ้านมะเกลือ l Wat Ban Makluea School

รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม l Wat Sri Sawan Sangkharam School รร.นครสวรรค์ l Nakhonsawan School 

รร.วัดท่าชัย l Wat Tha Chai School

รร.วดัวังยายฉิม l Wat Wang Yai Chim School รร.วัดหุบเมย l Wat Hup Moei School
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ข่าวคราวความเคลื่อนไหว
TEAM GROUP in the News

เปิดตัวโรงงาน Grohe
 ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โกรเฮ่ สยาม 

จำากัด ให้ดำาเนินการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน 

โดย ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล ผู ้อำานวยการอาวุโส-

บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน Grohe New 

Zinc Manufacturing Facility in Klaeng แสดงความยินดี 

ฉลองเปิดโรงงาน GROHE แห่งใหม่ ท่ี อ.แกลง จ.ระยอง  

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 Dr. Pimpida Chanyarakskul, Senior Vice President: 

Account Group Leader, attended the opening ceremony of 

Grohe New Zinc Manufacturing Facility in Klaeng, Rayong 

on 8 November 2017 on behalf of TEAM GROUP, designer 

and construction supervision consultant of this facility.

เทคโนโลยี BIM/CIM
 ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ BIM ทีมกรุ๊ป 

รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ “BIM/CIM Implementation in the 

Private Sector: Case Studies in Thailand” ในงานประชุม

ทางวิชาการ The 6th International Symposium on Frontier 

Technology จดัโดย Kochi University of Technology, Japan  

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560

 Dr. Saratchai Ongprasert gave a lecture on “BIM/

CIM Implementation in the Private Sector: Case Studies 

in Thailand” at “The 6th International Symposium on 

Frontier Technology” organized by Kochi University of 

Technology, Japan during 5-6 November 2017.

บรรยายสถานการณ์นำ้า
 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป  

รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์นำ้าท่วมนำ้าแล้ง 

ความจริงวันนี้” จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ณ ห้อง Meeting 3 ศนูย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

 Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s President 

was a keynote speaker on “The Fact about Flood” in a 

seminar organized by the Engineering Institute of Thailand 

at Sirikit National Convention Center on 18 November 2017.

28 ชุมชนชาวทีม | Inside TEAM



ให้การต้อนรับ
 นายชวลิต จันทรรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมกรุ๊ป 

ต้อนรับ นายรอลฟ ดีเทอร์ ดาเนียล หุ้นส่วน UMI Asia 

(Thailand) Ltd. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและหารือโอกาส 

ทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 Mr. Chawalit Chantararat and TEAM GROUP’s 

executives gave a warm welcome to Mr. Rolf-Dieter 

Daniel and staff from UMI Asia (Thailand) Ltd. on 8 

November 2017.

 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป  

ได้ให้สมัภาษณ์แนะนำาการผลติวิศวกรท่ีสามารถทำางานได้จรงิ 

เป็น Practical Engineer ตอบโจทย์ความต้องการของงาน

ปัจจุบันและอนาคต แก่คณะ รศ. ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ท่ี ได ้ เข ้าพบปะหารือเพื่อสัมภาษณ์นำาข ้อมูลไปจัดทำา 

แผนยุทธศาสตร์ ในการจัดเตรียมและพัฒนาหลักสูตร 15 ปี 

พ.ศ. 2561-2575 ณ อาคารทีม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

 Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s President 

gave an interview on how to produce practical engineers 

to Assoc. Prof. Peerayuth Charnsethikul, Ph.D., Dean of 

the Faculty of Engineering, Kasetsart University and his 

staff on 21 September 2017.

ถ่ายทอดประสบการณ์
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พันธมิตรของทีมกรุ ๊ป

ในความร่วมมือทางวิชาการ โดยนายพิทยา ชินะจิตพันธุ์  

ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัพฒันาชุมชนเมอืง มหาวทิยาลยันวมินทรา 

ธิราช ขอบคุณผู ้เช่ียวชาญทีมกรุ ๊ปท่ีให้ความรู ้ถ ่ายทอด

ประสบการณ์แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขา

วิชาเทคโนโลยีระบบราง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีระบบราง โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  

ช่วงบางซื่อ-รังสิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

 Mr. Pittaya Chinajitphan, Director of Urban Community 

Development College, Navamindradhiraj University, one 

of TEAM GROUP’s academic alliances, expressed his 

appreciation to experts from TEAM GROUP that had 

given knowledge on rail system technology of the Red 

Line construction site to their diploma course students 

on 10 October 2017.
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รับรางวัล
 ทีมกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา คงคารัตน์ 

พนักงานบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำากัด ในเครือ

ทีมกรุ๊ป ท่ีได้นำาแนวคิดบริการการใช้ระบบ BIM อย่างถูกวิธี  

มีมาตรฐาน มาพัฒนาการทำางานในวงการวิศวกรรมสู่สากล 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ BIM Think ในการแสดง 

ผลงานการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ (ประเภทนักศึกษา) ใน

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ณ ศนูย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 Congratulations to Mr. Yuttana Kongcarat from 

Geotechnical and Foundation Engineering Co., Ltd., a 

member of TEAM GROUP, on the occasion that he was 

awarded the winner of BIM Think Project at the National 

Engineering 2017 event on 17 November 2017.

อบรม
 ทีมกรุ ๊ป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Project 

Management เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมเข้าใจกระบวนการ ความสำาคญั 

และความจำาเป็นในการบรหิารโครงการ โดยนายโกศล ฉันทิกลุ 

นายประสงค์ หวังรตันปราณ ีและ ดร.พรศกัดิ ์ศภุธราธาร ร่วมเป็น 

วิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม 

 A workshop “Project Management” given by  

Mr. Kosol Chantikul, Mr. Prasong Wangrattanapranee, 

and Dr. Pornsak Suppataratarn.
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 อบรม “การวางแผน และออกแบบท่าเรอื (Port Planning 

and Design)” เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน 

และการออกแบบท่าเรือ รวมถึงการนำาไปประยุกต์ใช้งาน 

โดย รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา พร้อมคณะ จาก

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 202 

อาคารอรุณสรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม 

 A seminar “Port Planning and Design” was given 

by Assoc.Prof. Dr. Chackrit Duangphastra, Director of 

Transportation Institute, Chulalongkorn University to provide 

knowledge on port planning, design, and implementation.

 หลักสูตร “TEAMwork สร้างพลังทีม สู่พลังแห่งความ

สำาเร็จ เพื่อให้ทราบแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ทีมงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานการทำางานอย่างเป็น

ระบบ อันนำาไปสู่เป้าหมายการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกนั โดยวทิยากร อาจารย์จลุชัย จลุเจอื และนายดลยวิชญ์  

หน่องพงษ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารทีม เม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2560

 A course “TEAMwork Building a Team Power 

for Success” was given by Mr. Junlachai Juljuea and  

Mr. Dolyawich Nongpong as a guideline for team relations 

and for exchanging knowledge and information for a more 

systematic coordination.  
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Moving Forward with Strong Synergy
Vision: To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting and related businesses

151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230, THAILAND
Tel: +66 2509 9000 Fax: +66 2509 9090  www.teamgroup.co.th  www.facebook.com/TEAMGroupConsulting

 Embracing the values of SERVICE, QUALITY, and TEAMWORK, our affiliates are eager to integrate their multidisciplinary expertise to deliver 
quality services in response to the diverse needs of the clients and ensure their optimum benefits.

Regional Network
 Firmly established as the largest integrated consulting group in Thailand, TEAM GROUP is now expanding into the 
regional markets, both in ASEAN and other Asian nations. 

The Four Engines of TEAM GROUP

 We provide the integrated consulting services from project 
formulation to implementation and maintenance in the areas of 
transportation and logistics, water engineering, environment, 
building and infrastructure, energy, management and training, 
area development, and advanced technology.

GOVERNMENTAL SECTOR

 We are entrusted by private enterprises of various scales in 
integrated consulting services including transportation and logistics,
water engineering, environmental management, environmental 
engineering, management and training, and communications and 
public participation, covering project formulation and development,
construction supervision, and project management to ensure efficient 
project implementation.

PRIVATE SECTOR

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

INTERNATIONAL MARKET
 We are prompt to deliver one-stop services in the related 
businesses including education and training, 3D design (BIM), 
drone-based aerial photography and mapping, energy-related 
business, and instrumentation.

RELATED BUSINESSES


