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ทีมกรุป๊ เราภมูใิจท่ีได้มีส่วนร่วมในโครงการ
พฒันาประเทศมาอย่างยาวนานตลอด 40 ปี 
เติบโตก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ด้วยความเช่ือม่ัน
ในความสามารถว่าเราทำาได้ คน ระบบ และ
เทคโนโลยี เป็นปัจจยัสำาคญัของกจิการ ซ่ึงผม
รำาลกึถงึวนัวาน แนวคดิและจดุเริม่ต้นจากอดตี 
สูปั่จจบัุน ไว้ในคอลมัน์ “บอกเล่าเก้าสบิ”

TEAM GROUP Newsletter ในฉบับนี้ 
นำาเสนอภาพรวมขององค์กร ด้านการดำาเนนิ
ธุรกิจงานบริการท่ีปรึกษาภาคเอกชน และ
สำาหรบัในยุคท่ี “เวลา” ไม่ใช่แค่ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
แต่เป็นเรือ่งของการ “เสยีโอกาสทางธรุกจิ” แนวคดิ 
ในเรือ่ง “เมืองการบิน” หรือ “Aerotropolis” 
จะพลกิรปูแบบการพฒันาเมือง ช่วยส่งเสริม
นโยบาย Thailand 4.0 และขบัเคลื่อนพืน้ที่
เขตระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ให้ประสบ 
ความสำาเร็จ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับประเทศ รวมถึง 
บทสัมภาษณ์ของคุณโชคชัย ปัญญายงค์  
รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ในคอลัมน์ “คุยนอกกรอบ”

ผมขอถอืโอกาสนีแ้จ้งให้ทราบว่า บรษัิท
ทีม คอนซัลติง้ เอนจเินยีร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จำากดั หรอื ทีมกรุป๊ (TEAMG) ลงนามในสญัญา
แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงนิ (FA) กบั บริษัท 
แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำากดั หรอื  APM 
เพือ่นำาบรษัิทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยมพีธิลีงนามในสญัญาและ
แถลงข่าวไปเมือ่วนัท่ี 7 มนีาคมท่ีผ่านมา ท้ังนี้
เพือ่เสรมิสร้างรากฐานองค์กรให้ม่ันคง ขยาย
ธุรกิจให้เติบโต ท่ีสำาคัญคือยกระดับองค์กรสู่
สากล ดังวิสัยทัศน์ท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2563

สุดท้ายนี้เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย
สงกรานต์ปีนี ้ ผมขอให้ทุกคนมีความสขุ ได้อยู่
กบัครอบครวั ญาตพิีน้่อง คนท่ีเรารกั พากนัไป
เท่ียว ทำาบุญ เดนิทางปลอดภยัท้ังไปและกลบั

 For over 40 years, TEAM GROUP 
has been part of the country’s 
development thanks to the capacity 
of our personnel , system, and 
technologies. The beginning of TEAM 
GROUP, its principles, and values are 
recounted in “What’s Going On?”.  
 In th is issue, “Our TEAM” 
showcases the highlighted projects 
from the private sector clients. 
 In the era when ‘time is not just a 
cost but it is also a loss of opportunities’, 
“Expert Talk” presents the idea of 
Aerotropolis, the new concept of city 
development that will drive the Eastern 
Economic Corridor or EEC toward its 
success. The concept is also anticipated 
to promote the Thailand 4.0 policy. “Talk 
with TEAM” summarizes an interview 
with Deputy Secretary General, Office 
of Infrastructural Management, the 
Eastern Economic Corridor Office of 
Thailand, Mr. Chokchai Panyayong, 
about the prospect of the EEC.  
 In a bid to strengthen its foundation 
and achieve a steady growth toward 
its Vision 2020 “To be a regional 
leader in integrated consulting and 
related businesses”, TEAM Consulting 
Engineering and Management Co., Ltd. 
(TEAMG) has recently appointed Asset 
Pro Management Co., Ltd. (APM) as its 
financial advisor in preparation for listing 
in the Stock Exchange of Thailand or 
SET. The contract signing ceremony 
and press release session took place 
on 7 March 2018. 
 For this coming Songkran Festival 
which is the Thai traditional New Year, I 
wish all readers a happy time with your 
families and friends, and safe trips for 
those who travel during the holidays. 

ยกระดับองค์กรสู่สากล
Strengthen the Organization Toward Global Standard

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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 การดำาเนินธุรกิจบริษัทท่ีปรึกษาแบบบูรณาการของบริษัท
ทีมฯ นัน้ ได้มีการขยายตวั เจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด  
และเพื่อให้มีความย่ังยืน จึงได้วางวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจ
โดยยึดถือหลักการทำางานแบบ 4 เครื่องยนต์เป็นหลัก จากเดิม
ท่ีได้ทำางานให้แก่เจ้าของงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นั้น ได้มุ่งเน้น 
การขยายฐานธุรกิจไปรับงานภาคเอกชน งานต่างประเทศ และ
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะงานภาคเอกชน ท่ีมคีวามคล่องตัวในการปฏบัิตงิาน  
มุ่งเป้าหมายในการทำางานที่มีคุณภาพสูงให้แล้วเสร็จตามกำาหนด
เวลา มีความยืดหยุ่นในการปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ 
ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายทางธุรกิจของเจ้าของ
งานนั้น บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทีมงานท่ีมีความคล่องตัว  
มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของงาน 
ท่ีเป็นภาคเอกชน พร้อมท้ังได้พฒันาเทคโนโลยีในการทำางาน เพ่ือให้ 
สามารถดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำา สามารถ
ให้ผลเป็นข้อมูลให้เจ้าของงานภาคเอกชน สามารถนำาไปใช้ใน 
การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว รอบคอบ และรัดกุม ทันเวลา  
สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอมา

เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งใน 
ความสำาเรจ็ของเจ้าของงานภาคเอกชน และความสำาเรจ็ดงักล่าวนัน้  
ได้ส่งผลให้เราสามารถขยายตลาดธุรกิจภาคเอกชนมาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณ ท่ีเจ้าของงานภาคเอกชนได้ให้ความไว้วางใจ
ให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าไปให้บริการท่ีปรึกษาแบบบูรณาการ 
ดังกล่าว และขอปวารณาตัวว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการทำางาน เพื่อพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งๆ 
ขึ้นไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และได้รับ
การสนับสนุนจากเจ้าของงาน ท่ีเป็นภาคเอกชนเพิ่มมากย่ิงข้ึน 
อย่างสืบเนื่องต่อไป

 Through its integrated consulting services, TEAM 
GROUP has been steadily growing. With its four 
engines’ strategy, its client base comprises the public 
sector, private sector, international market, and related 
businesses. At the initial stage, public sector was its major 
customer base. As it continues to thrive, TEAM GROUP is 
now focusing more on private sector, international market, 
and related businesses. The private sector, in particular, 
needs an agile and high quality output in a timely manner. 
Resilience is also one of the private sector’s qualifications; 
they are prompt to change and adjust in order to achieve 
their goal.  
 In response to such needs, TEAM GROUP is proud 
to provide a capable and flexible team of staff in a bid 
to deliver satisfactory services. We have equipped our 
team with advanced technologies in order to provide an 
accurate information to clients to ensure that they have 
adequate data for decision, and an advantage over their 
competitors.
 We are so proud to have been part of our clients’ 
success, and that is what encourages us to continue to 
deliver more quality services.
 In this opportunity, we would like to extend our 
sincere thanks for the continued support and trust you 
have given us, and look forward to a sustained credence 
for years to come.

ทีมกรุ๊ปขยายฐานการให้บริการสู่ภาคเอกชน
Boost up Our Strength through Private Sector’s Works

 (Chawalit Chantararat)
President
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เจ้าของโครงการ : บริษัท โกรเฮ่ สยาม จ�ากัด

 บรษัิท โกรเฮ่ สยาม จำากดั ผูผ้ลติเครือ่งสขุภณัฑ์ช้ันนำา 

ของโลกมีความประสงค์ท่ีจะปรบัปรงุและขยายโรงงานท่ีจงัหวดั 

ระยอง โดยการก่อสร้างโรงงานใหม่เพ่ือขยายกำาลงัการผลติ รวมถงึ 

ก่อสร้างท่ีจอดรถใหม่ และปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ภายในโครงการ

 ทีมกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผูอ้อกแบบรายละเอยีด 

ท้ังทางด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบเครือ่งกล 

งานระบบไฟฟ้า งานระบบสาธารณปูโภค และระบบระบายนำา้  

ท้ังในส่วนโรงงานเดิมและส่วนโรงงานใหม่ ให้สอดคล้องกับ

ข้อกำาหนดของรฐัและเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล นอกจากนี ้

ยังดำาเนนิการในส่วนของการประกวดราคา ครอบคลมุท้ังการ 

เตรยีมเอกสาร การประมาณราคา รวมท้ังงานบรหิารและควบคมุ

การก่อสร้างเพือ่ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกำาหนด

Client: Grohe Siam Limited

 Grohe Siam Limited, one of the world’s leading 

sanitary ware manufacturers, wishes to improve and 

expand its factory in Rayong Province to increase 

the manufacturing capacity. The project covered the 

construction of new factory and car park area, and 

improving of the existing public utility systems.

 TEAM GROUP was entrusted with the tasks of 

detailed design for architectural, structural, mechanical 

and electrical systems, public utility and drainage 

systems, design for both the existing and new factory as 

well as construction cost estimation and bidding document 

preparation. TEAM GROUP was also in charge of the 

construction supervision and management to ensure that 

the works meet the regulated standards.

การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานโกรเฮ่ จังหวัดระยอง
Detailed Design and Construction Supervision for New Grohe Factory, Rayong Province
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เจ้าของโครงการ : บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพ่ือ

บรรเทาปัญหาการจราจรภายในกรุงเทพมหานคร และพื้นท่ี 

ต่อเนือ่ง เป็นการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลมุมาก

ยิ่งขึ้น เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ 

รองรบัการเดนิทางภายในเขตเมอืงตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก  

โดยเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม 

รัชมงคล ท่ีสถานศูีนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ไปตามแนว

ถนนวฒันธรรม ออกสูถ่นนพระราม 9 ท่ีบรเิวณหน้าท่ีทำาการ

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าไปทาง 

ทิศตะวนัออก ผ่านแยกพระราม 9-ประดษิฐ์มนธูรรม แล้วเข้าสูถ่นน 

รามคำาแหง ผ่านมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ราชมังคลากฬีาสถาน  

ผ่านแยกลำาสาล ีแล้วเข้าสูส่ถานคีลองบ้านม้าซ่ึงเป็นสถานใีต้ดนิ

สถานีสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถานียกระดับ ระยะทาง

รวมประมาณ 13 กม. 10 สถาน ีซ่ึงในส่วนของสญัญาก่อสร้าง 

ท่ีอยู่ใต้ดนิ (สญัญา 1, 2) มีลกัษณะสญัญาแบบ Design & Build

 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อ 

การประมูลงาน ถอดปริมาณ ออกแบบงานโครงสร้างใต้ดิน 

งานอุโมงค์ งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและเครื่องกล และ 

จัดทำาแบบเพื่อการประมูลของสัญญา 1, 2 อีกท้ังหลังจาก 

ช.การช่าง ประมูลงานสัญญาที่ 1 และ 2 ได้ ทีมกรุ๊ปยังได้รับ

ความไว้วางใจให้ดำาเนินการออกแบบในช่วงการก่อสร้างของ

งานทั้งสองสัญญานี้ด้วย

Client: CH. Karnchang PLC.
  The Orange Line is a part of the Mass Rapid Transit 
Authority of Thailand (MRTA)’s Mass Rapid Transit Master 
Plan in the Bangkok Metropolitan Region, which seeks 
to ease traffic problems in Greater Bangkok and develop 
a more comprehensive network of public transport. 
Designed for east-west travel, the Orange Line will feature 
both underground and elevated sections. It will stretch 
from the MRT Chaloem Ratchamongkhon Line’s Thailand 
Cultural Centre Station, move along the Wattanatham 
Road, go past the MRTA headquarters, and head toward 
Rama IX Road. It will move eastwardly past the Rama IX-
Pradit Manutham Intersection to Ramkhamhaeng Road, 
and go past Ramkhamhaeng University and Rajamangala 
Stadium to reach the Lam Sali Intersection. The Khlong 
Ban Ma Station will be the last station on ground level. 
From there, the Orange Line will be elevated. The entire 
length will be about 13 km., covering 10 stations. For 
underground section (Contracts 1 and 2), it is a design 
and build contract.
 TEAM GROUP was entrusted with tender document 
and tender drawings preparation, quantity take off, and 
underground structure, tunnel, architectural, electrical, and 
mechanical work design. In addition, after CH. Karnchang 
was awarded with a bid for Contracts 1 and 2, TEAM 
GROUP was entrusted with the detailed design work 
during construction phase for both contracts.

การออกแบบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1, 2 
Detailed Design and Tender Document Preparation for MRT Orange Line: Contracts 1, 2  
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เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ�ากัด

 โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลนของบริษัท กัลฟ์ บีแอล 

จำากัด ตั้งอยู่บนพื้นท่ีประมาณ 11.8825 ไร่ ในพื้นท่ีของ

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำาบลบ้านเลน อำาเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการผลิตกระแส

ไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรช่ัน มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด

ประมาณ 137 เมกะวตัต์ ไอนำา้สงูสดุประมาณ 30 ตนัต่อช่ัวโมง 

หรือนำ้าเย็นสูงสุดประมาณ 5,500 ตันความเย็น เพื่อจำาหน่าย

ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ อนัเป็นการส่งเสรมิให้ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็

เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้า

จากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP) ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และช่วยแบ่งเบา

ภาระด้านการลงทุนของรฐัในระบบการผลติ และระบบจำาหน่าย

ไฟฟ้า 

 ภายหลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี 12 

เมษายน 2559 โครงการมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงจำานวนเซลล์ของ

หอหล่อเย็น การเปลี่ยนแปลงผังองค์ประกอบโครงการ และ

การเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

 ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการศึกษา จัดทำา 

รายงาน วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

กำาหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมท่ีเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 

Client: Gulf BL Co., Ltd.

 Located on a land of 11.8825 rai in Ban Wa  

(Hi-Tech) Industrial Estate, Ban Len Sub-district, Bang 

Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Ban 

Len Co-generation Project of Gulf BL Co., Ltd. has the 

highest capacity of 137 MW, 30 tons/hour of steam, or 

5,500 refrigeration tons of cool water, for distributing to 

the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 

and various factories as part of EGAT’s Small Power 

Producer (SPP) development project. This will also help 

reduce the government sector’s power production and 

distribution cost.

 After the project’s EIA report was approved on 12 

April 2016, there were changes in project details, e.g. 

number of cooling tower cells, project composition, and 

chemicals used in production process.

 TEAM GROUP was entrusted with the EIA study, 

report and analysis, as well as specifying prevention 

measures for impact which may arise from these changes. 

การศึกษาและจัดท�ารายงาน การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน
Study for Revision of Ban Len Co-generation Project EIA Report due to Project Variation
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การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ LIFE Asoke Rama 9
Project Management and Construction Supervision of LIFE Asoke Rama 9 Project

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จ�ากัด

 โครงการ LIFE Asoke Rama 9 เป็นหนึ่งในโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้ชื่อ Life ของบริษัท เอพี เอ็มอี 3  

จำากัด ตั้งอยู ่ ท่ีถนนอโศก-ดินแดง มักกะสัน ราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย 

จำานวน 1 อาคาร  2 ทาวเวอร์ ได้แก่ ทาวเวอร์ A สงู 42 ช้ัน และ

ทาวเวอร์ B สูง 46 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) มีจำานวน

ท้ังสิน้ 2,250 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยั 2,248 ห้อง  

และห้องชุดพาณิชย์ (ร้านค้า) 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 915 คัน  

และท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 60 คัน พร ้อมสิ่งอำานวย 

ความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายนำ้า และพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ยัง 

สามารถเลอืกเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั หรอืระบบขนส่งมวลชน  

ทั้งเรือโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 อยู่ห่างจาก

โครงการประมาณ 250 เมตร และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์  

สถานีมักกะสัน อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 300 เมตร  

เริ่มการก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำาเนินการบริหาร

โครงการ จัดทำาราคากลาง จัดประกวดราคางานก่อสร้าง  

รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้

Client: AP ME3 Co., Ltd.

 LIFE Asoke Rama 9 is a LIFE condo project by 

AP ME3 Co., Ltd. Located on Asoke-Dindang Road, 

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok, it features one condo 

building with two towers - Tower A of 42 floors and Tower B  

of 46 floors, plus one basement (equipment room). The 

total 2,250 units comprise 2,248 condo rooms and 2 

commercial units, with facilities such as swimming pools 

and green area, etc. Parking spaces are available for 915 

cars and 60 motorcycles. Other than private vehicles, the 

condo can be accessed via ferry system and rail system. 

The MRT’s Phra Ram 9 Station is 250 meters while the 

Airport Rail Link’s Makkasan Station is 300 meters from 

the project. Starting in 2017, the project construction will 

be completed in 2020. 

 TEAM GROUP was entrusted with the mission of 

managing this project, specifying its standard price, calling 

for bids, and supervising the construction to ensure that 

the works would meet the schedule.
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ทีมกรุ๊ปกับงานท่ีปรึกษาแบบบูรณาการในภาคเอกชน
Private Sector - an Upsizing Market

ดร.อภิชาติ สระมูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน
Dr. Aphichat Sramoon, Senior Executive Vice President - Private

ตั้งเป้า ก้าวไปอย่างมุ่งมั่น
 เมื่อปี 2552 ทีมกรุ๊ปได้เริ่มกำาหนดทิศทางและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นเข็มทิศให้องค์กรก้าวเดินไป โดยมียุทธศาสตร์  
4 เครือ่งยนต์ คืองานท่ีปรกึษาภาครฐั งานท่ีปรกึษาภาคเอกชน 
งานท่ีปรกึษาต่างประเทศ และงานธรุกจิเกีย่วเนือ่ง โดยในส่วน
ของงานท่ีปรึกษาภาคเอกชนได้มีการปรับสัดส่วนของรายได้
เป็นร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
 “เรามีลูกค้าจากภาคเอกชนอยู ่บ ้างแล้ว และเมื่อมี
การกำาหนดวิสัยทัศน์ 2020 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
4 เครื่องยนต์ ทำาให้ทีมกรุ๊ปเริ่มจริงจังในการเพิ่มรายได้จาก 
งานท่ีปรกึษาภาคเอกชนมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เราเริม่ออกหา 
ลูกค้ารายใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับรักษาฐานลูกค้าเก่า ทำาให้  
ณ ปัจจุบันเรามีสัดส่วนของรายได้จากองค์กรภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ 20 เท่ากับว่าเรากำาลังขยับเข้าใกล้เป้าหมาย
ของเรา” ดร.อภิชาติกล่าว
 การท่ีจะได้สัดส่วนรายได้จากภาคเอกชนตามเป้าหมาย 
ท่ีวางไว้ไม่ใช่เร่ืองง่าย เนือ่งจากงานภาคเอกชนมักจะเป็นงาน 

Set Goal and Move Forward 
 Back in 2009, TEAM GROUP first set up its 
direction and goal as a compass for moving forward. The 
strategy is to drive with four engines including the public 
sector, private sector, international market, and related 
businesses. Twenty-five percent of revenue is expected 
from the private sector.
 “In fact we have already had some clients from the 
private sector, and later when we set up our 2020 Vision 
and the Four Engines strategy, we started to seriously 
penetrate the private sector market. By seeking new 
clients while keeping our existing client base, present 
revenue from the private sector is about 20 percent, the 
amount closer to our target,” Dr. Aphichat said.
 It’s not an easy task, however, to achieve the targeted 
income as the private sector’s project values are relatively 
small when compared to that of the public sector. In 

 “การอยูกั่บท่ีก็เท่ากับการก้าวถอยหลงั” ดังน้ันการ
ประคับประคองให้มีฐานลกูค้าเท่าเดิม หรอืรายได้เท่าเดมิ
คงไม่เพยีงพอ องค์กรจะต้องมีการเตบิโต เพือ่ให้องค์กร
ก้าวหน้าและอยูร่อดได้” 
 ด้วยแนวความคิดท่ีจะเติบโตและก้าวเป็นหน่ึงใน
บริษัทท่ีปรึกษาชั้นน�าในระดับภูมิภาค สมดังวิสัยทัศน์ 
2020 ของทีมกรุ๊ปที่ตั้งไว้ว่า “To be a Regional 
Leader in the integrated consulting and related 
businesses” ท�าให้ทีมกรุ ๊ปเริ่มขยายตลาดการให้
บริการ จากองค์กรภาครัฐสู่องค์กรภาคเอกชน
 “If you are standing still, you are moving 
backward.” Organizations need to grow and 
expand, only maintaining customers on hand 
is not enough to move forward.” 
 In pursuing its 2020 Vision “To be a Regional 
Leader in the integrated consulting and related 
businesses”, TEAM GROUP is expanding its 
services to clients in the private sector.
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ท่ีมมูีลค่าไม่สงูมากนกั ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีไม่ต่อเนือ่งเหมอืนกบั 
งานภาครัฐ โดยท่ัวไปแล้วองค์กรเอกชนองค์กรหนึ่งจะมี 
งานจ้างบริษัทท่ีปรกึษาเพยีง 1 โครงการ ใน 2-3 ปี แต่ข้อดกีค็อื  
ลูกค้างานภาคเอกชนมักจะเรียกใช้บริษัทท่ีไว้ใจและมั่นใจ 
ในคุณภาพของงาน และทีมกรุ๊ปก็เป็นหนึ่งในนั้น 
ความท้าทายของงานภาคเอกชน
 งานภาคเอกชนเป็นตลาดท่ีมีบริษัทท่ีปรึกษาให้บริการ
จำานวนมาก จึงเป็นความท้าทายของทีมกรุ๊ปในการทำางาน 
เป็นอย่างยิ่ง
 “สิง่สำาคญัคอืเราต้องตอบโจทย์ลกูค้าให้ได้ ลกูค้าภาคเอกชน 
กบัลกูค้าภาครฐัมคีวามแตกต่างกนั ลูกค้างานภาคเอกชนจะ 
มุง่เป้าไปท่ี “เวลา” และ “ผลสมัฤทธิ”์ เพราะเป็นสิง่ท่ีเกีย่วพนักบั 
ต้นทุน ค่าเสยีโอกาส ซ่ึงแตกต่างจากลกูค้าภาครฐัท่ีมักจะให้
ความสำาคัญกับระเบียบวิธีการในการทำางานที่ถูกต้องมากกว่า
 “การปรับตัวนั้นเป็นสิ่งจำาเป็น เราจะช้าไม่ได้ เพราะต้อง
ทำางานแข่งกับเวลาท่ีลูกค้าต้องการ และต้องได้คุณภาพท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐาน และคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไป”
 ด้วยความต้องการท่ีแตกต่างไปจากฐานลกูค้าเดมิในภาครฐั 
ท่ีเคยชิน ทำาให้ทีมกรุป๊ต้องปรบัตวั ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัให้พฒันา 
องค์กรให้มคีณุภาพในการให้บรกิารเทียบเคียงกบับรษัิทระดบัโลก 

addition, private sector’s projects do not continue in 
phases, and on average private organizations usually 
have only one project in two or three years. On the other 
hand, the strength of this group lies in the fact that most 
of the private organizations look for quality of work from 
reliable consultants, and TEAM GROUP is one of these.
The Challenge
 One of the challenges from the private sector is that 
they have abundant consultants on hand.
 “Most importantly, we need to be responsive to what 
clients need. Clients from the private sector and the 
public sector differ in their requirements. While the private 
sector clients focus on “time” and “result” because they 
relate to their costs of investment and opportunity, the 
public sector clients give more importance to rules and 
regulations conformity.
 “Adaptability is prerequisite in addition to speed. We 
have to work in the time frame set by the clients. Works 
submitted must have a satisfactory standard and be worth 
the value of the money spent.” 
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โอกาสที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
 ท่ีผ ่านมางานของภาคเอกชนจะมีตั้งแต่งานศึกษา 
ความเหมาะสม ออกแบบ งานบรหิารและควบคุมงานก่อสร้าง 
งานศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นงานนคิม
อุตสาหกรรม โรงงาน อาคารท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนยีม หรอื
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ แต่ ณ ขณะนี้ 
ประเทศไทยกำาลังพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ทำาให้มีโครงการขนาดใหญ่ในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP)  
หรือโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะแบบ Design & Build และนี่
เป็นโอกาสท่ีเปิดกว้างให้ทีมกรุ๊ปเข้าไปมีบทบาทในโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน
 “แต่ก่อนโครงการท่ีมีการลงทุนมูลค่างานมหาศาลจะเป็น
งานของภาครฐั แต่เม่ือภาครฐัเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
ร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อย่างเช่น โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีส ้ม ก็ทำาให้โอกาส 
เปิดกว้างขึ้น”
 ทีมกรุ๊ปได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีส้ม ซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีมีมูลค่างาน 
ค่อนข้างสูง โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู ้ออกแบบ 

 With different requirements from other groups of 
clients, TEAM GROUP needs to change. It is a challenge 
that drives our organization to be on a par with world-class 
consultants.
Greater Opportunities
 Previously, most private sector projects encompassed 
feasibility study, design, construction management and 
supervision, EIA focusing on building development such 
as industrail estate, factories, residences, condominiums, 
etc., most of which were not large-scale projects. At 
present, with the government’s policy of Thailand 4.0, 
many projects are undertaken by way of a co-investment 
scheme among public and private sectors or the so-called 
Public Private Partnership (PPP) as well as Design & Build 
Construction Contract.
 “In the past, large-scale projects, or mega projects, 
were normally owned by government agencies, but later 
when private organizations were allowed to join in the 
investment, i.e. the MRT Pink Line, MRT Orange Line, 
we now have greater opportunities”.
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รายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาให้กับ 
ภาคเอกชนที่รับเหมาก่อสร้างโครงการ 
 “เรามัน่ใจว่า ในบรรดาบรษัิทท่ีปรกึษาสญัชาตไิทยด้วยกนั 
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างใต้ดิน ซ่ึงถ้าถามหาบริษัท 
ในประเทศ ช่ือของ “ทีมกรุป๊” จะอยู่ในอันดับต้นๆ ท่ีคนในวงการ 
ที่ปรึกษานึกถึง” ดร.อภิชาติกล่าว 
 อย่างไรก็ตามโครงการของภาคเอกชนขนาดใหญ่มีมา
ไม่บ่อยครั้งนัก จึงทำาให้ทีมกรุ๊ปจะต้องหา “โอกาส” อื่นๆ ที่มี
ศักยภาพและมีความต่อเนื่องมาทดแทนกัน 
	 “เรามีประสบการณ์ในงานภาครัฐ	 เรามีผู้เชี่ยวชาญท่ี
พร้อมให้บริการในงานท่ีปรึกษาแบบครบวงจร	 ท่ีเหลืออยู่
คือเราต้องเช่ือมตัวเองกับลูกค้า	 สร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ลูกค้า	 และพัฒนาตนเอง	 เพื่อพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ	สอดคล้องกบัหลกั	SQT	(Service,	Quality,	and	
Teamwork)”

  TEAM GROUP was entrusted with the detailed design 
and bidding document preparation for the MRT Orange 
Line, a project with high investment costs.
 “I am confident that among Thailand-based 
consultants, TEAM GROUP is in the forefront of experts 
in underground structures. People looking for a consultant 
for this type of work will certainly think of TEAM GROUP.”
 Still, there are not many large-scale projects from the 
private sector, so we need to find other “opportunities” 
that have more potential to sustainably fill the gap.
	 “With	experience	in	public	sector	work	and	experts	
on	hand,	we	are	prompt	to	deliver	a	one-stop	service.	We	
only	have	to	strengthen	ties	with	clients,	build	confidence	
for	them,	and	have	sustainable	development	in	order	to	
provide	high	quality	services	in	compliance	with	our	core	
values	-	Service,	Quality,	and	Teamwork.”
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 เมือ่พระราชบัญญติัเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก  
(อีอซี)ี ผ่านการเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.)  
เท่ากับว่าประเทศไทยได้เดินหน้าเต็มก�าลังเข้าสู ่ยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งก้าวต่อไปก็คือ การเร่งด�าเนินการ
โครงการต่างๆ ในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก
ให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาท่ีได้ก�าหนดไว้ ในฉบับนี้  
TEAM GROUP Newsletter ได้รบัเกียรติจากคณุโชคชยั  
ปัญญายงค์ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน  
คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ในประเดน็ของการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
พืน้ท่ีออีซี ีและกุญแจความส�าเรจ็ของการพฒันาพืน้ท่ีออีซีี 
 Thailand is driving in full force toward 
Thailand 4.0 after the draft Eastern Economic 
Corridor Act was approved by the National 
Legislative Assembly of Thailand. The Act paves 
way for projects in the EEC to start and accelerate 
in the set time frame. In this issue, TEAM GROUP 
Newsletter talks with Mr. Chokchai Panyayong, 
Deputy Secretary General, Office of  Infrastructural 
Management, Eastern Economic Corridor Office of 
Thailand about private sector investment in the 
EEC and its key success factors. 

 “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(อีอีซี) เป็นโครงการท่ีจุดประกายให้ประเทศไทยพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่ง” คุณโชคชัย ปัญญายงค์ กล่าว
 อีอซีีเป็นหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์ของวสิยัทัศน์เชิงนโยบาย  
“ไทยแลนด์ 4.0” โดยเป็นการพฒันาเชงิพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อยอด 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Seaboard เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ที่ทำาให้ประเทศไทยม ี
อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นท่ีน่าพงึพอใจ โดยเฉพาะ 
ในช่วง 20 ปีแรก สามารถทำาให้อัตราการเติบโตเฉลี่ย 
ของจีดีพีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 แต่ในช่วง 10 ปีหลัง อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยเหลือเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น นับจากนั้นมา
ประเทศไทยไม่ได้มีโครงการลงทุนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีขนาดใหญ่

 “The EEC project will fuel Thailand for the jump-start 
of fast-track development.” Chokchai said. 
 As a part of Thailand 4.0 Policy, the EEC stemmed 
from the Eastern Seaboard Development, a development 
scheme which, 30 years ago, boosted the Thai economy, 
especially with a GDP growth of 7% in the first 20 years 
of the development. After that the rate dropped to only 
3% annually. Unfortunately, no other area development 
projects of such scale were initiated after that. The 
government, seeing the potential of the location, did some 
rethinking of the area development in a bid to revitalize 
the economy. 

“อีอีซี” จุดประกายความหวังเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตไปอย่างมั่นคง
EEC - A New Hope for a Thriving Economy

คุณโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Mr. Chokchai Panyayong, Deputy Secretary General, Office of  Infrastructural Management, 
Eastern Economic Corridor Office of Thailand
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อีกเลย รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้
กลับเฟื่องฟู
 “เราจะปล่อยให้ประเทศไทยหลุดจากวงจรการพัฒนา
เศรษฐกจิ หรอืตามการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศอ่ืนๆ ไม่ทัน
ไม่ได้ พืน้ท่ีจงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุร ีและระยอง มีความเหมาะสม 
ท่ีสุดท่ีจะเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์โครงการอีอีซี เนื่องจากม ี
ความพร้อมมากท่ีสุด ท้ังในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด  
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมถึงการคมนาคมทางบก ทางราง  
ทางนำา้ และทางอากาศ ซ่ึงจะทำาให้การพฒันาเชิงพืน้ท่ีเดนิหน้าได้ 
อย่างรวดเรว็ และประหยัดงบประมาณในการลงทุนจำานวนมาก”
 ไม่เพยีงแต่ประเดน็ของโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความพร้อม
ในการพัฒนาต่อยอดเท่านั้น ตำาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศใกล้เคียง เช่น เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว 
เวียดนาม รวมถึงจีนและอินเดีย 
กุญแจแห่งความสำาเร็จของอีอีซี
 การท่ีจะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีอีอีซีจะต้อง
พัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย 
 1. โครงสร้างพื้นฐานท่ีพอเพียงและมีความเช่ือมโยงกัน 
ทั้งทางถนน ทางราง ทางนำ้า และทางอากาศ ซึ่งในพื้นที่อีอีซ ี
มีโครงสร้างพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว แต่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

 “If we don’t start now, there will be no second chance 
and we will be left behind. Other countries will surpass us. 
The eastern provinces of Chachoengsao, Chon Buri, and 
Rayong are the best location as they are equipped with 
infrastructures such as highways, motorways, double-
track railways, ports, and airports. Therefore, the region’s 
development can be faster and with less investment cost.”
 Not only the infrastructure, but the location of the 
EEC is also an advantage as it has the potential to be a 
transportation and economic hub of neighboring countries 
which include Myanmar, Cambodia, Lao PDR, Vietnam, 
as well as China and India. 
EEC Key Success Factors 
 To attract investors, we need to focus on the following 
development:   
 1. Infrastructure Systems: All roads, railways, ports, 
and aviation facilities, which are already available in the 
area, need to be developed to ensure sufficiency and 
connectivity. 
 2. Human Resource Development: In a bid to 
efficiently respond to the business sector’s current 
requirements, Thailand needs to produce a greater 
vocational-level workforce. Educational development 
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  2. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซ่ึง ณ ตอนนี้
ประเทศไทยกำาลังขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษา  
การพฒันาโครงการดา้นการศกึษาในพืน้ที่ออีีซเีป็นอกีสิ่งหนึ่ง
ที่ทางรัฐบาลกำาลังศึกษาและดำาเนินการอย่างเร่งด่วน 
 นอกจากนี้ เราจะต ้องพัฒนาบุคลากรให ้ มีความรู  ้
ความสามารถและมีทักษะก้าวข้ามไปอีกข้ัน กล่าวคือ โลก
อนาคตท่ีเครื่องจักรกลและสมองกลจะเข้ามามีบทบาท 
ในแวดวงธรุกจิมากข้ึน กจ็ะเป็นแรงเสรมิให้ต้องพฒันาบุคลากร 
ให้มีความรู้ความสามารถไปอีกระดับหนึ่งเช่นกัน
 3. กฎระเบียบ สิทธิพิเศษ หรือข้อยกเว้นต่างๆ ที่ช่วยให ้
การทำาธรุกจิคล่องตวั การลดภาษี การลดข้ันตอนของกฎระเบียบ  
หรือการอำานวยความสะดวกในการติดต่อกับราชการ 
 4. ห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain สามารถจัดซื้อ
จัดหาวัตถุดิบได้สะดวก สามารถส่งจากแหล่งผลิตได้อย่าง
รวดเร็ว หรือมีอยู่ในพื้นที่ 
 “ข้อ 1-3 รฐับาลเป็นผูด้ำาเนนิการ ซ่ึงต้องดำาเนนิการให้เรว็ 
ท่ีสดุ แต่การท่ีลงทุนจำานวนมาก ภาครฐัอาจจะมเีงนิไม่มากพอ 
ท่ีจะลงทุนในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนีร้ฐับาลจงึนำาแนวคดิ “การร่วม 
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน” หรือ Public Private 
Partnership (PPP) มาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน” 
คุณโชคชัยกล่าว 

that is appropriate to the area is one of the issues being 
studied and accelerated by the government.
 In addition, the involvement of robotic systems and 
artificial intelligence in industry will encourage human 
resource development to a higher level.
 3. Rules and Regulations: Related rules, regulations, 
privileges, and exemption should be considered to ensure 
convenience and agile process.   
 4. Supply Chain: Raw materials must be available or 
easily accessible through an efficient supply chain.
 “The government is responsible for items one to 
three which are priorities. However, a large amount of 
investment is also needed, therefore, the scheme of Public 
Private Partnership (PPP) is the answer to investment on 
infrastructure to facilitate the supply chain.” Chokchai said.  
Five PPP Projects
 Five infrastructure projects that involve private sector 
investment are: 
 High-speed Rail: One of the most important links 
between the EEC and the economic center of Bangkok 
is the high-speed rail, which will facilitate not only tourists 
but also businesspeople and transit passengers. 
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5 โครงการหลักที่เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
 รฐับาลได้เปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
สำาคัญ ดังนี้ 
 โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการสำาคัญท่ีเช่ือม
พื้นท่ีอีอีซีกับพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ เป็นการอำานวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว นกัธรุกจิ  
รวมทั้งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง 
 ท่าอากาศยานอู ่ตะเภา คาดการณ์ว ่าในอีก 6 ปี  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองจะ 
ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ การพัฒนา 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาข้ึนเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณชิย์อีกแห่ง 
จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรองรับผู้โดยสารท่ีเดินทางมา 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ยังมีแนวคิดพัฒนาพ้ืนท่ี 
ให้เป็น “เมืองการบิน” (Aerotropolis) คือเมืองท่ีมีศนูย์กลางการค้า 
และเศรษฐกจิอยู่ท่ีท่าอากาศยาน ซ่ึงการบรหิารท่าอากาศยานนัน้ 
เป็นความรู้และวิธีการจำาเพาะ สิงคโปร์และดูไบเป็นเมืองท่ี 
ประสบความสำาเรจ็ในการพฒันาพืน้ท่ีรอบสนามบินจนสามารถ 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างก้าวกระโดด 

 U-Tapao Airport: It is estimated that in the next 
six years, both Suvarnabhumi Airport and Don Mueang 
Airport will reach full capacity and unable to be further 
expanded. The development of U-Tapao Airport as 
another commercial airport in the region has become 
necessary. The region around the airport is also potential 
for development into an Aerotropolis or an airport-
centered development concept where business and 
economic activities are centered at the airport. 
 Laem Chabang Port and Map Ta Phut Port: These 
two ports are major deep-sea ports of Thailand. The 
capacity expansion of both ports and their systems will 
catalyze logistics activities and drive Thailand toward 
being the transportation hub of the region.
 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Facility: 
Many companies are interesting in investment in the MRO, 
which will help promote development even further.
	 “All	of	the	said	infrastructures	already	exist,	what	
is	needed	is	further	development	and	modernization.	
With	cooperation	from	the	private	sector,	the	economy	
will	certainly	see	a	more	sustainable	future.	I	believe	
that	within	the	next	six	years,	we	will	witness	significant	
changes,	in	particular	the	high-speed	rail,	which	will	be	
a	key	connection	between	the	two	important	economic	
centers	–	Bangkok	and	the	EEC.	This	will	drive	Thailand	
toward	a	thriving	economy.”	Chokchai	concluded.

 ท่าเรอืแหลมฉบัง และท่าเรอืมาบตาพดุ เป็นท่าเรอืนำา้ลกึ 
ท่ีขนส่งสินค้าทางทะเลหลักของประเทศ ซ่ึงการพัฒนา
ศักยภาพให้ท่าเรือสามารถรองรับตู้สินค้าได้มากขึ้น รวมถึง 
พัฒนาระบบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการขนส่งสนิค้าของภมิูภาค
 ศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน ตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจ 
เข้ามาลงทุน ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการพัฒนา
 “ท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้น	 จะเห็นได้ว่าเรามีพื้นฐานท่ีด ี
อยู่แล้ว	เพียงต่อยอดให้ไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
สอดคล้องกับยุคสมัยและรองรับอนาคต	 ร่วมมือกับภาค
เอกชน	 พัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน	 คาดว่าภายใน 
ระยะเวลา	6	ปี	เราจะเห็นความเปลีย่นแปลง	โดยเฉพาะการเปิด 
ให้บริการรถไฟความเรว็สงู	ซ่ึงจะเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกจิส�าคญั 
ของประเทศท้ังสองแห่ง	 คือ	 กรุงเทพฯ	 กับพื้นท่ีของอีอีซี	
เป็นการประสานพลังให้ประเทศไทยก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง”	 
คุณโชคชัยกล่าวทิ้งท้าย
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อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : 
ทะยานสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้าง
Enhancing the ASEAN Competitive Edge: Toward Open Skies
Pradap Pibul.

 เม่ือต้นศตวรรษ ผู้นำาอาเซียนได้ทุ่มเทสติปัญญาให้กับ 
การสร้างประชาคมท่ีรวมตวักนัในทุกมิต ิพร้อมแข่งขันและย่ังยืน 
บนพื้นฐานของกฎระเบียบที่ชัดเจน สิบห้าปีผ่านไป อาเซียน
สถาปนาประชาคมอาเซียนได้สำาเร็จ มีกฎบัตรและพิมพ์เขียว
การรวมตัวในทุกด้าน เพื่อจะตามโลกท่ีเปลี่ยนแปลงด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทันท่วงที
 อาเซียนเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ทบทวนกฎข้อบังคับและกฎหมาย และ 
ชักนำาให้ประชาชนใกล้ชิดกัน ตลอดจนทยอยให้สัตยาบัน 
ความตกลงหลายฉบับท่ีได้ลงนามกันไปช้านานและสำาคัญต่อ
พฒันาการโลจสิตกิส์การขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน ในปี 2561 นี้  
การกระชับความร่วมมือทางการบินเป็นจุดเด่น โดยเฉพาะ 
สำาหรบัไทยยิง่มคีวามสำาคญัเนือ่งจากการบินเป็นปัจจยัหลกัต่อ 
ความสำาเร็จของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก หรืออีอีซี
 ผูน้ำาอาเซียนส่งเสรมินโยบายท้องฟ้าเปิดมากว่าสองทศวรรษ  
และได้ลงนามความตกลงทางอากาศสามฉบับ ได้แก ่  
ความตกลงพหุภาคีเปิดเสรีทางอากาศอย่างสมบูรณ์ ใน 
การขนส่งสิ่งของ ผู้โดยสาร และการบริการ ซ่ึงเน้นสิทธิ
เสรีภาพท่ีสาม สี่ และห้า ในการขนส่งสิ่งของและผู้โดยสาร
ระหว่างเมืองต่างๆ ในอาเซียนและอนุภูมิภาค ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว
ได้รับการลงสัตยาบัน โดยสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ

 At the turn of the century, ASEAN leaders devoted 
their effort on building an integrated, competitive and 
sustainable community, ‘which is rules-based.’  By 2015, 
the ASEAN Community was established with a written 
charter and comprehensive integration blueprints, keeping 
up with a world confronted with a series of disruptive 
technology.  
 ASEAN rose to the challenges pursuing the 
connectivity strategy aimed at upgrading infrastructure, 
revising laws and regulations and bringing peoples closer. 
Numerous agreements were ratified, many were signed 
a long time ago and necessary to maintain an effective 
and efficient logistics and value supply chain. This year, 
consolidating the air transportation sector is of key 
importance. For Thailand, it’s even more significant as 
aviation is one of the central pieces for the success of 
the Eastern Economic Corridor or EEC.
 ASEAN leaders have been promoting an open 
sky policy for nearly two decades, as reflected in the 
roadmap for integration of the air travel sector. The 
ASEAN model is less liberalized than those of the more 
developed countries and structured on three important 
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  อาเซียนบัดนีพ้ร้อมท่ีจะย่างก้าวไปสูก่ารเปิดท้องฟ้า และ 
เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายขัน้ตอนต่อไปสมาชกิอาเซียนมพีนัธะ 
ท่ีจะต้องปฏิบัติตามกรอบการรวมตัวเป็นตลาดการบินเดียว
รับรองเม่ือปี 2554 ซ่ึงครอบคลุมถึงการเปิดการบริการ 
ทางอากาศอย่างเสรี การปรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ทางอากาศ ตลอดจนการบริหารเที่ยวบินให้สอดรับกัน
 ในยุคปัจจุบัน ระบบนเิวศทางอากาศและสนามบินในโลก
และภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไทยจำาเป็นท่ีจะต้อง 
วางแผนไว้สำาหรบัอนาคตเพือ่เตรยีมรบัตลาดท่ีนบัวนัจะขยาย
ใหญ่โตข้ึน สหรฐัอเมรกิาบรหิารเท่ียวบินวันละประมาณ 50,000 
เที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ฟิวชั่น ฮับคาสท์  
หรือ โททัล เทอบูเลินส์ สนามบินสุวรรณภูมิรับเท่ียวบิน 
เพียงประมาณวันละ 800 เที่ยว ก็เป็นปัญหาที่หนักหน่วงแล้ว 
 อาเซียนได้ส่งสญัญาณท่ีชัดแจ้งว่ามุ่งม่ันท่ีจะเปิดท้องฟ้า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	การพัฒนาสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นเสาหลักของโครงการอีอีซี	 จึงนับว่า
เป็นก้าวที่ส�าคัญของไทยในการทะยานไปสู่ตลาดการบินเดียว
ของอาเซียน

air transport agreements - the Multilateral Agreement on 
the Full Liberalization of Air Freight Services (MAFLAFS), 
the Multilateral Agreement on Air Services (MAAS), and 
the Multilateral Agreement on the Full Liberalization of 
Passenger Air Services (MAFLPAS).
 These agreements are the building blocks for the 
creation of the ASEAN Single Aviation Market (ASAM), 
or open skies, focusing on transportation of goods and 
passengers with unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom 
Rights between any of the ASEAN cities and sub-
regions. These documents, signed in 2009/2010, were 
ratified by ‘all ASEAN Member States’ just last year. In 
2011, the ASEAN-China Air Transport Agreement was 
also ratified, except by Brunei and Indonesia who have 
yet to endorse one last protocol. To broaden regional 
aviation networks, ASEAN has already been negotiating 
with India, South Korea, Japan, the US, and the EU.
 ASEAN therefore is now prepared to move ahead 
toward a single aviation market. The next step is to 
implement the ASAM framework adopted by the Transport 
Ministers Meeting in 2011. The measures include air 
services liberalization, the alignment of aviation safety and 
security standards and practices, and the harmonization 
of air traffic management.     
 Thailand is an active player in the ASEAN aviation 
arena. However, with the fast changing regional and global 
aviation and airport ecosystem, Thailand needs to keep up 
with the best practices and stay ahead of its competitors. 
Thailand needs to plan far into the future to accommodate 
growing demand. The US deploys Fusion, Hubcast, Total 
Turbulence as well as other digital applications to handle 
50,000 flights daily. Suvarnabhumi Airport, managing 
800 flights daily and over 51 million passengers annually, 
has already found the situation a stress. 
 Ratification	of	the	three	air	transport	agreements	
‘is	a	clear	signal’	that	ASEAN	is	determined	to	move	
toward	open	skies	as	a	means	of	enhancing	 its	
competitive	edge.	As	a	center	piece	of	 the	EEC	-	
U-Tapao	International	Airport	would	represent	Thailand’s	
monumental	step	toward	the	ASEAN	Single	Market.
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จากอดีต สู่ปัจจุบัน วันนี้ TEAM GROUP ปีที่ 40
TEAM GROUP in Its 40th Year
Dr. Prasert Patramai

 จดุเริม่ต้นของทีมฯ บรษัิท ทีม คอนซัลติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์  
แมเนจเมนท์ จำากดั เริม่จากการมีแนวคิดท่ีเป็นบวก ผนวกกบั 
การคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดอย่างมีกลยุทธ์ โดยคำานึงถึง 
เรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีจะออกมาประกอบวิชาชีพ
วิศวกรที่ปรึกษา
 เริ่มจากบริษัทเล็กๆ มีกันไม่กี่คนช่วยกันฝ่าฟันปัญหา
อุปสรรค มุ ่งม่ันว่าจะพัฒนาให้เป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้าน
วิศวกรรม One of the Best ในประเทศไทย 
จาก TEAM สู่ TEAM GROUP
 เรายึดหลักการทำางานเป็นทีมท่ีดีและมีส่วนร่วม นั่นคือ
ที่มาของชื่อบริษัท TEAM 
 นอกจากมีความมุ่งม่ันทางวชิาชพี วิชาการแล้ว ท่ีสำาคญั
เรามี Accountability นั่นคือ ความสำานึกรับผิดชอบ ที่จะทำา 
และทำาให้เป็นผลสำาเร็จ โดยใช้จริยธรรมนำาชีวิต ซ่ือสัตย์  
รกัในงาน รบัผดิชอบในหน้าท่ี มีจติมุ่งม่ันสูค่วามเป็นหนึง่ เคารพ 
ต่อกฎระเบียบและสิทธิของผู้อื่น ตรงเวลา
 ดังนั้นคำาว่า Accountability จึงเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยม
องค์กร S Q T ที่ถือปฏิบัติกันมา ในเรื่อง S-Service ที่ต้องมี  

 With just a few positive-thinking staff, TEAM 
Consulting Engineering and Management Co., Ltd.  
started its business with creativity, strategic thinking, and 
ethics. Through thick and thin, the company grew and 
emerged as TEAM GROUP, one of the best consulting 
groups in Thailand. 
 Teamwork and engagement are the principles that 
bring about the name of TEAM.  At TEAM, accountability 
derived from morality, honesty, responsibility, devotion, 
and discipline, is a key success factor. Accountability 
has always been a part of our core value of SQT which 
focuses on quality service and on-time delivery.
People, System, and Technology Are Keys
 Adopting the policy of Thailand 4.0, two significant 
features of human resource - work skills and people skills, 
are embraced. Those with work skills are proficient and 
capable in the area of their expertise while those with 
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Q-Quality ก็เป็นอีกเรื่องท่ีสำาคัญ เราทำางานด้านวิชาชีพ 
คุณภาพของงานต้องได้มาตรฐาน และต้อง T-On-time  
เสร็จทันเวลา
คน ระบบ เทคโนโลยี ปัจจัยสำาคัญของกิจการ
 Thailand 4.0 ในการดำาเนนิชีวติท้ังในปัจจบัุนและอนาคต 
ทรพัยากรบุคคล ต้องม ี2 สิง่ท่ีจำาเป็น คอื 1) เก่งงาน  2) เก่งคน  
นั่นคือ เก่งงาน จากความชำานาญด้านเทคนิค พื้นความรู้ใน
สาขาท่ียึดเป็นวชิาชีพ เก่งคน ก็ในเรือ่งของการบรหิาร เก่งคดิ  
เก่งจัดการ ประสาน การทำางานร่วมกับคนอื่น การเจรจากับ
ลูกค้า 
 ส่วนเรื่องระบบ กระบวนการในการทำางานยิ่งจำาเป็น 
โดยเฉพาะในองค์กรท่ีมีคนจำานวนมาก หากไม่มกีจ็ะไปคนละทิศ 
ละทาง ไม่เป็นทีม ระบบท่ีดจีะช่วยจดัการให้ทุกอย่างสามารถ
ติดตามจัดการได้ วิธีปฏิบัติผมคิดค้นขึ้นมาจากประสบการณ์
การทำางานจริงๆ ท่ีต่อมาก็คือ ระบบ PDCA แม้แต่ระบบ
คุณภาพ ISO เราก็นำามาใช้
 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ทีมฯ เป็นผู้นำาทั้งในเรื่อง
ความคิด และนำามาใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่แรกเริ่ม และ
พัฒนาก้าวหน้ามาตลอด เช่น การนำาโปรแกรมช่วยออกแบบ
ด้วยคอมพวิเตอร์ AutoCAD มาใช้แทนการร่างด้วยมอื รวมถงึ 
ท่ีเราเป็นผู้นำาในขณะนี้ก็คือการนำา BIM และ Drone มาใช้ 
ในการต่อยอดทางธุรกิจ
อนาคตของกลุ่ม TEAM
 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลกรอบด้าน เพือ่ให้ไปถงึ
จุดหมาย เราจึงมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงองค์กรและ
โครงสร้าง เพือ่ตอบสนอง Vision 2020 ขบัเคลือ่นองค์กรด้วย 
4 เครื่องยนต์ หรือ 4 แนวทางหลัก คือ งานบริการที่ปรึกษา
ภาครัฐ (G) งานบริการท่ีปรึกษาภาคเอกชนในประเทศ (P) 
งานบรกิารท่ีปรกึษาต่างประเทศ (I) และธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง (R)
 ทีมฯ หรือ ทีมกรุ๊ป เติบโตก้าวหน้ามาถึงวันนี้ 40 ปี ด้วย
ความเชือ่ม่ันในความสามารถว่าเราทำาได้ และคงพฒันาธรุกจิ
ต่อเนื่องท้ังในและต่างประเทศ ขยายงานภาคเอกชน โดย 
มุง่เน้นการพฒันาพืน้ท่ี Urban Development ระบบโลจิสตกิส์  
Aviation ด้านพลังงานและSolar Energy และด้านอื่นๆ  
ที่มีศักยภาพสูง 
	 รวมทั้งขยายโอกาสทางธุรกิจ	พัฒนา	Related	Services	
ที่มีอยู่สู่	Related	Businesses	 รองรับการขยายตัวของอีอีซี	 
นโยบายไทยแลนด์	4.0	 ให้บริการท่ีมุ่งเน้นการท�างานท่ีมี
คณุภาพ	เป็นองค์กรท่ีพฒันาแล้ว	จากผูน้�ากลุม่บรษัิทท่ีปรกึษา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของคนไทยท่ีให้บริการ	One-Stop	Service	 สู่ 
การเป็นผู ้น�าในธุรกิจท่ีปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

people skills are capable of management, communication 
and negotiation.
 System plays an important role in an organization. 
Efficient systems ensure smooth operation and sound 
process. At TEAM, various systems are employed for 
different purposes; among others are PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) for planning, operating, and monitoring; and 
ISO for quality assurance.  
 TEAM is one of the leaders in using advanced 
technologies for delivering services, from a designing 
program like the AutoCAD to Building Information 
Modeling or BIM, and the use of Drone to enhance its 
capacity.
Our Future
 In this transformation era, TEAM needs to modernize 
its organization and structure in order to achieve its Vision 
2020 through the four engines, namely the government 
sector, private sector, international market, and related 
businesses.
 For 40 years now, TEAM GROUP has been steadily 
growing with confidence in its expertise and capacity. 
We continue to develop and expand into private sector 
by focusing on area development, urban development, 
logistics, aviation, energy and solar energy, as well as 
other expertise that we are highly capable.  
	 Our	related	services	are	also	upgraded	into	related	
businesses	in	response	to	the	EEC	development	and	
the	Thailand	4.0	policy,	meanwhile	we	are	still	moving	
forward	to	being	one	of	the	largest	consulting	groups	and	
providing	one-stop	service	in	integrated	consulting	and	
related	businesses	in	ASEAN.
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เมืองการบิน : รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก
Aerotropolis: A New Form of Urban Development
Dr. Chariya Punyaprabhasara

 เป็นท่ีทราบดีว่าสินค้าหรือบริการท่ีมีมูลค่าสูงจะพึ่งพา 
การขนส่งหรอืการเดนิทางทางอากาศ ดงันัน้ การวางแผนพฒันา
อุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าและการบริการ ท่ีสอดคล้องกับ 
การวางแผนพัฒนาสนามบิน เพ่ือให้สามารถใช้ศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของสนามบิน (Airport Leveraging) เช่ือมโยง
แหล่งผลติ แหล่งบรกิาร และตลาดในห่วงโซ่อปุทานได้อย่างต่อเนือ่ง  
คล่องตัว และรวดเร็ว จะช่วยยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ห่วงโซ่ธรุกจิและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจบัุน 

ทีปั่จจยัเวลา “ไม่ใช่แค่ต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่เป็นเรือ่งการเสยีโอกาส 
ทางธุรกิจด้วย” 
 เมืองการบิน (Aerotropolis) คือ การพัฒนาพื้นท่ีรอบ
สนามบิน เพือ่ให้เกดิการวางแผนพฒันาท่ีสามารถเกือ้กลูและ 
ใช้ประโยชน์จากการมีสนามบินเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
โดย Prof. J. Kasarda ท่ีปรกึษาด้านเมอืงการบินระดบัโลกกล่าวว่า  
ขนาดอิทธิพลของการพัฒนา Aerotropolis ในประเทศต่างๆ 
สามารถครอบคลมุรศัมีพ้ืนท่ีในระยะ 40-90 กม. ห่างจากสนามบิน 
ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพการเป็น Hub ของสนามบิน และประสทิธภิาพ
ของระบบเชือ่มต่อการคมนาคมขนส่ง 
 ดงันัน้ การประกาศพืน้ท่ีสนามบินอู่ตะเภาและพ้ืนท่ีโดยรอบ
ประมาณ 6,500 ไร่ เป็นเขตส่งเสรมิระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก  

โดยใช้ชื่อว่า เมืองการบินภาคตะวันออก ท่ีมีวงเงินลงทุน  

 As we all know, high valued goods and services 
rely on air transport. In industrial and commercial 
business planning, it is necessary to take into account 
the concomitant airport development plan to enhance 
airport leveraging, and thus facilitate connectivity, speed, 
and agility in the value chain, including manufacturers, 
service providers and the market. Time is not just a cost 
but it is also a loss of opportunities.
 An aerotropolis is an urban development of areas 
around an airport. It is aimed at leveraging land use where 
airport is in the center. According to Professor John D. 
Kasarda, a world-class consultant on airport business, an 
aerotropolis can stretch up to 40-90 kilometers outward 
from the airport depending on each airport’s potentiality 
as a hub and the efficiency of transportation connectivity. 
 U-Tapao Airport and its boundaries of approximately 
6,500 rai are now being promoted as the EEC Aerotropolis. 
The development budget of Baht 200,000 million will be 
allocated during the next 5 years for all infrastructures. 
The Bangkok-Rayong High-speed Rail will seamlessly 
connect three airports - Don Mueang, Suvarnabhumi, and 
U-Tapao; ports and multi-modal transport development 
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2 แสนล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า รวมถงึการลงทุนสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
ต่างๆ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพ-ระยอง ท่ีเช่ือม
สนามบินพาณชิย์ท้ัง 3 แห่ง คอื ดอนเมอืง สวุรรณภมู ิและอูต่ะเภา  
เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ โครงการพัฒนาท่าเรือ โครงการ
คมนาคมขนส่งในหลากหลายรปูแบบ (Multi-Modal Transport) 
ได้แก่ รถไฟทางคู ่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง โครงการเตรยีม
ความพร้อมด้านสาธารณปูโภคและระบบการสือ่สารโทรคมนาคม 
จะเป็นแกนสำาคัญ (Backbone) ของการพัฒนาเมืองการบิน 
หรอื Aerotropolis Corridor ท่ีจะสนบัสนนุการใช้ประโยชน์จาก
การพฒันาสนามบินเพือ่พฒันาเมอืงการบินในพืน้ท่ีอีอีซี ให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุ 
 การวางแผนพัฒนาเมืองการบินท่ีมีตัวอย่างการพัฒนาใน
ประเทศต่างๆ จะเริม่เห็นผลสำาเรจ็ในระยะเวลา 3-5 ปี เป็นต้นไป 
ดงันัน้ ปัจจัยท่ีต้องให้ความสำาคญัในการวางแผนและพฒันานบัแต่
วนันี ้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 1) ด้านการพัฒนาพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง การวางผังพัฒนา
สนามบิน การพฒันาเมือง อตุสาหกรรม ธรุกจิและการค้า ผงั
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผงัระบบสาธารณปูโภค การสือ่สารโทรคมนาคม 
การจัดสาธารณูปการและมาตรการด้านความปลอดภัย ท้ังใน
สนามบินอู่ตะเภา และพื้นท่ีโดยรอบท่ีเป็นแกนกลางของการ
พฒันา (Airport City Core) และในพ้ืนท่ีในรศัมีท่ีได้รับอทิธพิล
จากการพัฒนาสนามบิน ประกอบด้วย เมืองการบินช้ันใน (Inner 
Aerotropolis) และเมอืงการบินช้ันนอก (Outer Aerotropolis) 

 2) ด้านการบริหารจัดการ ท่ีหน่วยงานในระดับนโยบาย
และปฏบัิตกิาร ได้แก่ สนามบิน สายการบิน หน่วยงานส่วนกลาง 
จงัหวดั ท้องถิน่ กลุม่อุตสาหกรรมและธรุกจิ และชุมชน จำาเป็น
ต้องมีการวางแผนและดำาเนนิงานอย่างบูรณาการและสอดคล้อง
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุร่วมกนั (Optimization) 

 3) ด้านการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจสิตกิส์ และระบบสือ่สารโทรคมนาคม  
ท่ีจะต้องเช่ือมต่อ ท้ังในระดบัน่านฟ้า (Air Route Connectivity) และใน 
ระดบัพืน้ดนิ (Surface Connectivity) ท่ีจะต้องรวดเรว็และคล่องตวั 
ในการเปลีย่นถ่ายการขนส่ง การเดนิทาง และการตดิต่อสือ่สาร 
 ดงันัน้ การนำาเสนอคณุค่า (Value Proposition) ของเมืองการบิน 
ให้ชัดเจนเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะดึงดูดนักลงทุน โดยศักยภาพ 
ความได้เปรียบของอีอีซี ท่ีสามารถต่อยอดและได้รบัประโยชน์จาก
เมอืงการบินได้เด่นชัดในระยะแรก คอื การส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
ท่ีมคีณุภาพ เช่น การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ การท่องเท่ียวของกลุม่ 
นักธุรกิจ การจัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา ท่ีจะเป็น 
Quick Win Strategy รวมถงึการพฒันาฐานเศรษฐกจิใหม่จาก 
การขับเคลือ่น Thailand 4.0 ท่ีใช้เทคโนโลยีสงู ต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมเดมิ (First S-Curve) การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-Curve) เพ่ือยกระดบัมูลค่าเพิม่ในห่วงโซ่ธรุกจิให้สงูข้ึน

	 เมืองการบินจึงเป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองท่ีจะ 
ขับเคลือ่น	EEC	ให้ประสบความส�าเรจ็	เพือ่สร้างเศรษฐกจิและ
สงัคมท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนให้แก่ประเทศไทย

such as double-track railways and motorways, as well as 
public utility systems and ICT, will be the ‘backbone’ of 
the Aerotropolis Corridor that will maximize the benefits 
of the EEC Aerotropolis. 
 Aerotropolis development generally takes about 3-5 
years before it starts to yield. Aerotropolis planning and 
development should at least covers the following factors:   
 1) Area Development; which involves planning 
and development of the airport, airport city, industries, 
business and commercial areas, infrastructures, utilities, 
telecommunications, and safety in the Airport City Core, 
in this case covering U-Tapao Airport and its boundaries, 
the Inner Aerotropolis and the Outer Aerotropolis which 
are influenced by airport development.
 2) Management; which needs integrated planning 
and development from all agencies involved, both at the 
policy level and operational level, such as airport authority, 
airlines, central agencies, provincial and local agencies, 
clusters of industries and businesses, and communities, 
in order to optimize the benefits.
 3) Infrastructure Connectivity; which involves both air 
route and surface connectivity for transportation, logistics, 
and telecommunication systems. Speed and agility are 
significantly needed for freight transport, traveling, and 
communications.  
 The value proposition of the aerotropolis is the key 
factor that will attract investors into the EEC. At an initial 
stage, the competitive advantage of the EEC counts on 
the promotion of value-based tourism such as health and 
wellness, business cum tourism, and MICE, as a quick-
win strategy. The Thailand 4.0 policy will also drive the 
economy through advanced technology, the First S-Curve 
industries, and the New S-Curve industries, and thus 
increase the business value chain.
	 Aerotropolis	is	an	emerging	form	of	urban	development	
which	will	drive	the	EEC	forward	to	achieving	its	goal	in	
enhancing	the	economy	and	strengthen	the	Thai	society	
on	a	sustainable	basis.
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ช่องว่างเพื่อ “การท�าความดี”
A Choice for Integrity 
Dr. Anat Abhabhirama

 Many people think that the world is declining due to 
increasing problems like air pollution, wastewater, and 
bad traffic, as well as crimes toward other human beings 
and cruelties toward animals. Most people deal with the 
situation with anguish, depression, and complaints. They 
are unaware that they, themselves, can start changing 
the world to be a better place to live. 
 If you don’t know where to start, I suggest you begin 
with a desire for ‘self-respect’. Self-respect is a result of 
‘integrity’ or good deeds that you have done. You will be 
proud of yourself, and other people will praise and have 
respect for you. So start being benevolent and implant 
the integrity quality in yourself. Keep continuing until it 
becomes your permanent ‘habit’.
 From my own experience, in one of my company’s 
events, I asked for volunteers from participating 
employees to lend a hand in the activities. It was not a 
pleasant job, but many employees agreed to pitch in. After 
the event, I presented these volunteers with certificates 
of appreciation as ‘moral support’ for promoting them to 
continue serving others in volunteering activities.
 As a layman, you can easily commit kind deeds in 
your everyday life. For example, if you are a taxi driver, 
just be polite and give service with a smile. As a passenger 
on a mass transit system, you can give your seat to those 
who are vulnerable such as a child, an elderly person or 

 โลกทุกวนันี ้หลายคนบอกว่าอยู่ยาก ท้ังอากาศเสยี นำา้เสยี  
ขยะ รถติด และปัญหาอาชญากรรม ความโหดร้ายต่างๆ  
ทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันและต่อสัตว์ที่ไม่มีทางสู้ ซึ่งเกิดขึ้นไม่เว้น
แต่ละวัน คนส่วนใหญ่ได้แต่บ่นว่า ตัดพ้อ ท้อแท้กับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน โดยไม่ทันคิดว่าตัวเราเองนี่แหละท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้...
 เพียงแค่มองหา “ช่องว่าง” เพื่อการทำาความดี ก็จะเป็น
จุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆ ที่จะขยายผลต่อไปในสังคมของเราได้ 
 ช่องว่างท่ีว่านี ้ไม่ต้องเป็นช่องใหญ่ ไม่ต้องเป็นเรือ่งใหญ่ 
ไม่ต้องประกาศออกไปให้โลกรู ้เพยีงแค่เราพยายาม “มองหา”  
โอกาสท่ีจะทำาดีให้ได้ก็เพียงพอแล้ว และ “โอกาส” ในการ
ทำาความดีนั้น ก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง 
 หากถามว่าจะเริ่มต้นทำาความดีได้อย่างไร ผมขอแนะนำา
ให้เริม่ด้วยความรูส้กึท่ีต้องการ “นบัถอืตวัเอง” เสยีก่อน หากคณุ 
ต้องการนับถือตัวเอง คุณก็ต้องสร้าง “ความดี” ให้ปรากฏ ให้
เกิดความภาคภูมิใจ แล้วจากนั้นคนรอบข้างและคนในสังคม
ก็จะหันมายอมรับนับถือคุณด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อคิดได้แล้ว 
ก็ให้รีบลงมือทำา และปฏิบัติซำ้าๆ อย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็น 
“นิสัย” ดีๆ ที่จะติดตัวเราไปตลอด 
 จากประสบการณ์ตรงของผม ผมเคยขอความช่วยเหลอืให้
พนกังานในบรษัิทมาเป็นจติอาสาเพือ่งานกศุลงานหนึง่ แม้จะ 
เป็นงานท่ีไม่สนุก แต่ก็มีพนักงานยอมเป็นจิตอาสาหลายคน  
หลงัจากกจิกรรมผ่านพ้นไปอย่างราบรืน่ ผมได้ออกใบประกาศ
เกียรติคุณให้จิตอาสาทุกคน เพื่อเป็นการสร้าง “กำาลังใจ” 
สนับสนุนส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมุ่งม่ันท่ีจะทำาความดีอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  
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 a pregnant woman. Don’t waste your time on your smart 
phone; instead, look around for a chance to help others. 
If you are a celebrity or a public figure, it will be even 
easier. Let’s take Toon Bodyslam as an example, a rock 
star who ran in a marathon of more than two thousand 
kilometers’ distance for 55 days to raise money for 
hospitals around Thailand. He has now become one of 
Thailand’s greatest heroes, and many other people follow 
suit in what he has done. I believe Toon must be proud 
of himself and very happy. What he has done has given 
him a ‘graceful happiness’ - a happiness derived from 
being praised and respected by people for his heroic act. 
From Toon’s case, it is apparent that by being in the 
spotlight, your action can have greater impact on society. 
If it is constructive, it will spread widely in no time. On 
the other hand, if what you do is corrupt, it will certainly 
send a negative impact to a great number of people. The 
act can even destroy your fame so abruptly that you may 
have no place to stand in society.
	 I	believe	that	we	can	select	our	own	ways	of	life.	
You	can	‘choose’	to	be	benevolent	and	win	respect	from	
others,	and	thus	enjoy	the	graceful	happiness	by	finding	
‘a	choice	for	integrity’	and	continuously	committing	good	
deeds	as	a	permanent	habit.		

 จะเห็นได้ว่าคนตวัเลก็ๆ กส็ามารถทำาความดีในเรือ่งเลก็ๆ 
น้อยๆ ใกล้ตัวได้ไม่ยาก เช่น หากคณุเป็นคนขบัแท็กซ่ี แค่เพยีง
คุณยิ้มให้ผู้โดยสาร ขับรถอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร  
หรอืหากคุณเป็นผู้โดยสารรถประจำาทางหรอืรถไฟฟ้า เพียงแค่
คณุให้ท่ีนัง่แก่เดก็ สตรมีีครรภ์ และคนชราหรอืคนท่ีอ่อนแอกว่า 
ก็เป็นการทำาความดีท่ีใกล้ตัวและแสนจะง่ายดาย อย่ามัวแต่
นั่งก้มหน้าเล่นมือถือ ไม่สนใจคนรอบข้าง เพียงแค่มองดูและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นั่นก็คือความดีที่ได้ทำาลงไป 
 ย่ิงกว่านัน้ หากคณุเป็นคนในแสงไฟ เป็นคนมีช่ือเสยีงใน
สังคม ก็ยิ่งดีใหญ่ อย่างเช่น คุณตูน บอดี้สแลม ที่ออกวิ่งเป็น
ระยะทางถงึสองพนักว่ากโิลเมตร ในเวลา 55 วนั เพือ่หาเงนิช่วย
โรงพยาบาลจนกลายเป็นฮีโรขวัญใจคนไทยไปแล้ว ผมเชื่อว่า 
คุณตูนเองมีความสุขอย่างมากจากสิ่งท่ีเขาทำา เป็นความ  
“สขุสง่า” คอืความสขุท่ีคนนบัถอืเรา และสขุท่ีเรานบัถอืตวัเอง  
ซ่ึงมาจากการทำาประโยชน์ให้แก่สงัคม และนอกจากคณุตนูจะ
ได้กุศลแล้ว ยังเป็นการจุดประกายให้คนอื่นๆ ทำาความดีตาม 
ฮีโรของเขาได้อีกด้วย ทุกวันนี้หลายๆ คนลุกข้ึนมาวิ่ง 
การกุศลในแบบของตูนกันอีกมากมาย นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
เช่นเดียวกัน 
 กรณีของคุณตูน ทำาให้เห็นว่า ยิ่งคุณอยู่ในท่ีสูง อยู่ใน
ตำาแหน่งที่ใหญ่ อยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็น เมื่อคุณทำาความดี 
กจ็ะเป็นการสร้างผลกระทบท่ีดขีึน้ในสงัคมได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้าม หากคุณทำาไม่ดี ก็จะเป็น
ตวัอย่างท่ีไม่ดแีก่คนจำานวนมาก ย่ิงกว่านัน้ยังทำาให้ตนเองต้อง
เสยีช่ือเสยีง จนอาจจะถงึข้ึน “ไม่มีท่ีจะยืนในสงัคม” ไปเลยทีเดยีว 
	 ผมเช่ือว่าคนเราสามารถเลอืกชีวติของตัวเองได้	คณุมสีทิธ ิ
ท่ีจะ	 “เลือก”	 เป็นคนดีในสังคม	 เลือกท่ีจะนับถือตัวเอง 
และท�าให้คนอ่ืนมานบัถอืคณุได้	คณุสามารถมีความสขุ-สง่าได้
อย่างไม่ยากเย็น	ขอเพียงแค่	“หาช่องว่างเพื่อการท�าความดี”	 
ให้ได้อย่างสม�่าเสมอตลอดไป	
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ล่องใต้ เที่ยวทะเล ไปด�าน้�า ชมปะการัง ที่เซอตุล
Go South to the Seas of Satun

 หน้าร้อนปีนี ้ไปไหนมาไหน แนะนำาคณุๆ ไปเท่ียวทะเลทางใต้
ฝ่ังอนัดามนั โดยเฉพาะช่วงเดอืนมีนาคม-เมษายน ทะเลท่ีสวยงาม
และน่าเที่ยวที่สุดต้องที่นี่... จังหวัดสตูล 
 “สตูล” หรือ “เซอตุล” มาจากภาษามาลายู แปลว่า กระท้อน 
ซ่ึงเป็นช่ือผลไม้ท่ีมีชุกชุมอยู่ในพืน้ท่ี
 ระยะทาง 1,000 กโิลเมตร จากกรงุเทพฯ สูส่ตลู การเดนิทาง 
สะดวก แต่สตูลไม่มีสถานีรถไฟและสนามบิน ต้องไปต่อด้วย
รถยนต์ รถตู้ หากต้องข้ามไปยังเกาะต่างๆ ก็มีบริการรับฝากรถ
 หากเป้าหมาย คือ ดำานำา้ อาบแดด สถานท่ีในฝันกค็งหนไีม่พ้น  
หมู่เกาะตะรุเตา จุดรวมความงามตามธรรมชาติ ทั้งบนเกาะและ
ในนำ้าที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก
ทางธรรมชาติของอาเซียน  
 มัลดีฟส์เมืองไทย “เกาะหลีเป๊ะ” ท่ีนี่หาดพัทยาข้ึนช่ือว่า
สวยงามท่ีสดุ มีนกัท่องเท่ียวนยิมมาอาบแดด นอกจากนียั้งมหีาด
ซันไรซ์ และหาดซันเซ็ต จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม 
 หมู่เกาะอาดัง-ราว ีและ หมู่เกาะเภตรา เหมาะแก่การดำานำ้า 
ชมความสวยงามของปะการังหลากสีสันเสมือนสวนดอกไม ้
ใต้ท้องทะเล อีกทั้งดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปลาดาวสีฟ้า 
 จดุท่ีไม่ควรพลาด คอื ปราสาทหินพนัยอด unseen แห่งใหม่ 
ของเมืองใต้ รายรอบด้วยป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ เพราะได้รับ 
การดแูลและบรหิารจดัการท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์โดยชุมชนในพืน้ท่ี
อย่างน่าชื่นชม
	 มาเที่ยวสตูล	บอกเลยว่าไม่ผิดหวัง	ที่นี่แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ	
แต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม	 อาหารอร่อย	
ทั้งโรตี	ชาชัก	อาหารทะเลสดๆ	กินไปชมบรรยากาศวิวสวยๆ	ไป	
ฟินระดับ	10	แน่นอน	

	 #ปีท่องเที่ยววิถีไทย	เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน	

 This summer, let’s enjoy the beautiful beaches of Satun 
where many attractions and unseen wonders are waiting for 
you.
 The name “Satun” is derived from the word “Sertul”, in 
Bahasa Melayu language, meaning santol or Krathon (a kind 
of tropical fruit) which is abundant in the area.
 Satun Province is about 1,000 kilometers from Bangkok. 
As there is neither train station nor airport, the best way to 
get there is by car or bus.
 For lovers of swimming, diving, and sunbathing, Mu 
Koh Tarutao is your best destination. It is one of ASEAN’s 
Heritage Parks.
 Koh Lipe with its white sandy ‘Pattaya’ Beach is dubbed 
‘Thailand’s Maldives’. Sunrise and Sunset beaches are 
attractions of Lipe as they are locations for admiring the rising 
and setting sun.  
 Tourists also like to visit Mu Koh Adang-Rawi and Mu 
Koh Phetra National Parks where diving and snorkeling are 
major activities as colorful corals and fish are abundant.
 Most importantly, Prasat Hin Pun Yod, a spectacular 
‘unseen’ of Satun is one of the ‘must-visit’ destinations 
of this province. This limestone sinkhole is surrounded by 
scenic mangrove forest. Tourism attractions here are very 
impressively managed and conserved by local communities.
	 Your	Satun	trip	will	be	even	more	fun	with	mouth-
watering	local	food	like	the	Roti	and	Cha	Chak	(domestic	
Muslim-style	tea),	fresh	sea	food	and	above	all,	nice	people	
and	culture.	Just	pack	and	hit	the	road!
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 วันนี้พวกเราส่วนใหญ่คงเคยได้ยินคำาว่า Internet of 
Things ผ่านหูกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจยังสงสัยอยู่
ว่า Internet of Things นั้นหมายถึงอะไรกันแน่ แท้จริงแล้ว 
Internet of Things หรอื IoT คอืรปูแบบการประยกุต์ใช้อปุกรณ์
ต่างๆ ท่ีปกติเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว มาร่วมกับ 
เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีการทำางานปกติมักไม่ต้องเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เนต็ เช่น ตู้เยน็ เครือ่งปรบัอากาศ หรอืเครือ่งชงกาแฟ
 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของการทำางานจากท่ีมีอยู่เดิม 
จะมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่า (Sensor) ให้แก่อุปกรณ์เหล่านี้ 
เพือ่ตรวจจบัข้อมูลท่ีสนใจ เช่น ภาพเคลือ่นไหว พฤตกิรรม หรอื
แรงสัน่สะเทือน และอุปกรณ์ต่างๆ จะตดิต่อสือ่สารแลกเปลีย่น 
ข้อมูลระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงจะเรียนรู ้และ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบระหว่างอุปกรณ์ ทำาให้อุปกรณ์
ธรรมดาๆ สามารถนำาเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้งานอย่างท่ี
ไม่เคยมีมาก่อน บ่อยครั้งอุปกรณ์เหล่านี้จึงถูกเรียกว่า Smart 
Device หรือ Intelligent Device ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการทำางานร่วมกันของอุปกรณ์เหล่านี้ ทำาให้
เกดิบรกิารท่ีจะเปลีย่นแปลงรปูแบบชีวติของเราไปอย่างสิน้เชิง 
ตั้งแต่การจับจ่ายในห้างสรรพสินค้า การจราจรขนส่ง การทำา
เกษตรกรรม การวางแผนผังเมือง ไปจนถึงการติดตามรักษา
ผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล
 ขอยกตัวอย่างสถานการณ์ เพื่อให้เห็นภาพการทำางาน
ของ IoT ชัดเจนยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ก่อนตื่นนอน อุปกรณ์ที่คอย 
วัดชีพจร การเคลื่อนไหว และอุณหภูมิร่างกายซ่ึงติดไว ้
กับตัว จะทำานายเวลาตื่นนอนของพวกเราล่วงหน้าและส่ง
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านเพือ่ปรบัอากาศให้อุ่นข้ึน  
ค่อยๆ เปิดม่านรับแสง หรือเริ่มเตรียมชงกาแฟ ครั้นเมื่อ
เราเริ่มแปรงฟันหน้ากระจกในห้องนำ้า กระจกอัจฉริยะก็จะ
วิเคราะห์กิจกรรมของเรา และคาดการณ์เวลาท่ีเราจะออก
เดินทาง พร้อมบอกรายละเอียดเส้นทางท่ีดีท่ีสุดไปยังรถ 
ของเราก่อนท่ีจะออกจากบ้าน ในขณะท่ีเราอยู่บนรถและเดนิทาง 
ผ่านอุบัติเหตุ กล้องท่ีติดบนรถจะบันทึกภาพการจราจรและ
ส่งไปท่ีศูนย์ควบคุมการจราจร และด้วยการประมวลผลภาพ
การจราจรและตำาแหน่งท่ีได้จากรถหลายๆ คันในบริเวณนั้น  
กท็ำาให้รถคนัอืน่ๆ สามารถรูไ้ด้ทันท่วงที (Real-time) ว่ากำาลงั
เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
	 เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลย	ี
IoT	ที่อุปกรณ์ต่างๆ	จะท�างานร่วมกัน	และช่วยยกระดับชีวิต
ของผู้คนให้สะดวกสบายย่ิงขึ้น	 โลกของเราหมุนเร็วกว่าเดิม
และจะย่ิงหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆ	 การเรียนรู ้และปรับตัวให้ทัน 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 เพื่อเราจะได้สนุกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ท่ีจะ
พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 By now you may have heard the term ‘Internet of Things’, 
but what does the term actually mean? Internet of Things (IoT) is 
an evolution of common mobile and computer applications that 
can connect and communicate with other devices that normally 
function without the Internet such as a fridge, an air conditioner, 
or a coffee maker.
 To replace traditional tasks, each device will be embedded 
with sensors to measure values of interest such as motion, 
behavior and vibration. The devices would sense and share 
data via the Internet, as well as systematically learn and analyze 
the received data for offering services such as we have never 
experienced. That’s why these devices are sometime called 
‘smart devices’ or ‘intelligent devices’. The analysis outcomes 
of data shared among devices result in advanced services that 
could change our lifestyles in countless ways; ranging from our 
daily shopping to transportation, agriculture, city planning, and 
patient monitoring inside and outside of hospitals.
 Let us have a clearer understanding of how the Internet of 
Things works through this scenario. In the morning before our 
wake-up time, sensors on our clothes that keep monitoring our 
heart rate, movement and body temperature would predict our 
wake-up time and alert other devices in the house to prepare for 
our regular activities, for example, A/C temperature adjustment, 
a wider opening of curtains and automatic setup of our coffee 
maker. When we get up and brush our teeth in front of a smart 
mirror in our bathroom, the mirror, with sensors embedded, would 
synthesize our activities, predict the exact time we would leave 
our home, and send details of the best route to the smart navigator 
unit in our car. Supposing the car is passing by an accident 
along the way, a smart camera on the car could automatically 
capture the traffic condition and wirelessly transmit it to a traffic 
control center. An analysis of the traffic snapshots and locations 
from vehicles around that area would enable the traffic center 
to identify the location and severity of the accident in real time. 
Immediately, the traffic control center would notify police and 
activate traffic signs around the area to advise the best detour 
to other cars passing by.
	 The	above	scenario	is	just	an	example	of	the	Internet	of	
Things	concept.	Technologies	are	spinning	our	world	faster	and	
faster.	Our	best	recommendation	is	to	keep	learning	and	adapting	
to	the	world,	and	to	enjoy	the	coming	technologies	that	could	
soon	completely	change	our	lifestyles.

IoT ยกระดับชีวิตผู้คน ให้สะดวกสบาย
Internet of Things: A Lifestyle Evolution
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น้�าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain

เปิดโลกวิศวกร ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ
 มูลนธิิกลุม่ทีมรวมใจ และทีมกรุป๊ ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จดักจิกรรมโครงการ “ศกึษาแหล่งเรยีนรู้  
มุ่งสูวิ่ศวะ” ครัง้ท่ี 6 เปิดโลกวิศวกรสานฝันให้แก่เยาวชนนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนนครสวรรค์ (น.ว.) จ.นครสวรรค์ 
จำานวน 42 คน ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ผู้ช่วยผู้อำานวยการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 
บุคลากร ทีมกรุ๊ป ให้เกียรติมาต้อนรับและเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับวิศวกรรุ่นพี ่
ศิษย์เก่า น.ว. พนักงานทมีกรุป๊ทีม่ภีูมลิำาเนา จ.นครสวรรค์ ทีม่ารว่มให้ความรู้ความเข้าใจและแชร์ประสบการณ์เล่าสูก่ันฟัง และ
ทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

 On 2 February 2018, TEAM GROUP Foundation and TEAM GROUP in cooperation with the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) organized the activity “On the Path to Engineering Profession” for 42 Grade-11 students 
from Nakhon Sawan School. The students were warmly welcomed by Dr. Chadin Chutachindakate, Head of People 
Operation Center.  He and TEAM’s engineers who have their hometown in Nakhon Sawan gave a lecture and shared 
experience on being engineers to the students. The students later visited the North Bangkok Power Plant. 
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 On 18 January 2018, TEAM GROUP Foundation and TEAM GROUP led by Ms. Roongtip Koungyuttamongkol, 
Director, Branding and Communications, on the capacity of the Foundation Committee and Secretary, gave a warm 
welcome to executives, teachers, and students from the Educational and Cultural Exchange Program 2018 between 
Nakhon Sawan School and Suwon Information Science High School, Korea in their visit to the construction site of the 
Red Line Commuter Train. TEAM GROUP was entrusted with the survey, design, and construction supervision of the 
project by the State Railway of Thailand.

รับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อท�าขาเทียม

ศึกษาดูงานการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า
 มลูนธิกิลุม่ทีมรวมใจ ร่วมกบัทีมกรุป๊ โดยคุณรุง่ทิพย์ ควงยุตมงคล ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายภาพลกัษณ์และสือ่สารองค์กร ในฐานะ
กรรมการและเลขานกุาร มูลนธิิฯ ต้อนรบัคณะผู้บรหิาร คร ูและนกัเรยีน จำานวน 58 คน จากโครงการแลกเปลีย่นทางวิชาการและ
วฒันธรรม ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กบัโรงเรยีน Suwon Information Science High School ประเทศ
เกาหลีใต้ ท่ีมาเย่ียมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและวิศกรรมการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสแีดง 
ท่ีทีมกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในงานบรกิารท่ีปรกึษา สำารวจ ออกแบบ และควบคมุงาน และรบัฟัง
สรปุภาพรวมโครงการโดยผูเ้ชีย่วชาญทีมกรุป๊ท่ีให้เกยีรตมิาให้ความรู ้ถ่ายทอดประสบการณ์ ณ สถานท่ีก่อสร้างสถานกีลางบางซ่ือ  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 TEAM GROUP Foundation welcomes the donation 
of used aluminum for making prosthetic legs to the 
Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother.  For 
donation, please contact Ms. Kannika and Ms. Nattakarn 
at 0 2509 9000 ext. 2015-6.

 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ขอรับบริจาคกระป๋องเครื่องดื่ม  
ห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม ห่วงฝานำ้าดื่ม และฝาเครื่องดื่มแบบ
เกลยีวอะลมูเินยีม โดยรวบรวมนำาไปมอบให้แก่มูลนธิขิาเทียม 
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือนำาไปใช้ผลิต 
ขาเทียมต่อไป สนใจร่วมบริจาคได้ท่ี มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ  
คณุกรรณกิาร์ และคณุณฐักานต์ โทร 0 2509 9000 ต่อ 2015-6
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ท�าบุญเลี้ยงพระ 
 ทีมกรุป๊ ทำาบุญเลีย้งพระ เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2561 

ได้รับเกียรติจากคุณพีรวัธน์ เปรมช่ืน กรรมการบริษัท เป็น

ประธานในพธีิ โดยนมินต์พระสงฆ์ 9 รปู จากวดับุญศรมุีนกีรณ์  

มาเจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารเพล เพื่อความเป็น 

สริมิงคล จากนัน้ผู้บรหิารและพนกังานรบัประทานอาหารกลางวัน 

ร่วมกนั เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 As a New Year’s celebration, a Buddhist ceremony 

was held on 29 December 2017 at TEAM GROUP 

headquarters. Mr. Peerawat Premchun, TEAM GROUP’s 

Director, presided over the ceremony which was followed 

by a luncheon party.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 ทีมกรุ๊ป โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ- 

รกัษาการหัวหน้า สถาบันการบรหิารจดัการและเทคโนโลย่ี (IMT)  

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรเทคนคิควบคมุและบรหิารงานโครงการ 

ก่อสร้างขนาดใหญ่สำาหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา) 

เปิดรับสมัครจำานวน 30 คน และหลักสูตรการออกแบบและ

การควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำาหรับวิศวกร 

รุ่นใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า) จำานวน  

20 คน สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำาของไทย เพื่อให ้

ผูจ้บการศกึษาใหม่ท่ีเข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รบั 

มอบหมาย และกระบวนการดำาเนินงานอย่างถูกต้อง 

 ทีมกรุ๊ปได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กร 

แม่ข่าย จดักจิกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรม เป็นผูอ้อกแบบ 

การเรียน การสอน รวมถึงการสอบ เพ่ือนำาไปต่อยอดใน 

การปฏิบัตงิาน ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมรบัการอบรมจะได้รบัหน่วยความรู ้

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

 Dr. Saratchai Ongprasert, Vice President - Acting 

Head of Institute of Management and Technology, 

introduced the training courses “Construction Supervision 

and Management Techniques for Mega Projects (Civil 

Engineers)” and “Design and Construction Supervision 

of Mega Projects for New Engineers (Mechanical 

Engineers and Electrical Engineers)” to students in leading 

universities.

 TEAM GROUP is a certified central body for 

Continuing Professional Development (CPD) of the 

Council of Engineers, and is responsible for course 

curriculum design and examination. Those who have 

attended the courses will receive the Professional 

Development Unit: PDU.

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว
TEAM GROUP in the News
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 ดร.อภชิาต ิสระมลู รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอาวโุส- 

ธรุกจิภาคเอกชน คณุนวลแพร ภทัรมยั ผูอ้ำานวยการ หัวหน้า

ฝ่ายวางแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร ทีมกรุ ๊ป และ  

ดร.ธรีะวฒุ ิเจอืณรงค์ฤทธิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท วศิวกรรม

ธรณีและฐานราก จำากัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก ่

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 Dr. Aphichat Sramoon, Senior Executive Vice 

President - Private, Ms. Nuanprae Patramai, Vice 

President - Head of Corporate Business Development, 

and Dr. Teerawut Juirnarongrit, GFE’s Managing Director, 

presented a New Year’s gift to Dr. Supamas Trivisvavet, 

President of CH. Karnchang PLC. on 18 January 2018. 

 ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ทีมกรุป๊ เข้ามอบกระเช้าสวัสดปีีใหม่ แก่ ดร.อานนท์ สนทิวงศ์  

ณ อยุธยา ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (องค ์การมหาชน) เ ม่ือวันท่ี 19 

มกราคม 2561

 Dr. Pornsak Suppataratarn, Executive Vice 

President, presented the New Year’s gift to Dr. Anond 

Snidvongs, Executive Director, Geo-Informatics and 

Space Technology Development Agency (Public 

Organization) on 19 January 2018.

มอบแหวน 25 ปี
 คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป 

มอบแหวนทองคำาที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 

จำานวน 14 คน เพือ่แสดงความขอบคณุ และเป็นขวญักำาลงัใจ 

ท่ีได้ร่วมกนัทำางานอย่างตัง้ใจ พร้อมพฒันาองค์กรให้ก้าวหน้า

และเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s President, 

presented service awards to 14 employees who have 

served TEAM GROUP for 25 years.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
 คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป  

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ศ.ดร.อมร พิมานมาศ  

เลขาธิการสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

 Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s President, 

received the New Year’s gift from Prof. Dr. Amorn 

Pimanmas, Council of Engineers’ Secretary-General at 

TEAM Building on 11 January 2018.
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การประยุกต์ใช้ BIM
 ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ-หัวหน้าศูนย์

เทคโนโลยีระดับสูง ได้รับเชิญจากวิศวกรรมสถานแห่ง 

ประเทศไทยฯ (วสท.) เป็นวทิยากรในงานสมัมนา “การประยกุต์

ใช้ BIM ในงานออกแบบและก่อสร้าง (ด้านงานอาคาร)” ครัง้ที่  

1/2561 ในหัวข้อเรื่อง “การนำาเสนอเทคนิคการใช้ BIM  

ในงานวศิวกรรมก่อสร้าง จากบรษัิทออกแบบและควบคมุงาน” 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 

 Dr. Saratchai Ongprasert, Vice President - Head of 

Advanced Technology Center, gave a lecture on “BIM 

Technology in Construction Engineering” 1/2018 at the 

Engineering Institute of Thailand on 3 March 2018.

การอบรมสัมมนา 
 ทีมกรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal 

Quality Audit เพิม่ทักษะความรูใ้นการวางแผน การจดัเตรยีม 

และการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้มั่นใจในระบบบริหาร

คุณภาพขององค์กร โดยวิทยากร อาจารย์วิสุทธิ์ แสงบริสุทธิ์ 

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 

 A training “ISO 9001:2015 Internal Quality Audit” was 

given by Mr. Visut Sangborisut during 27-28 December 

2017.

แผนการด�าเนินงานและ KPI 
 ทีมกรุ ๊ป จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนดำาเนินงาน

และ KPI สำาหรับ AG AM PL และ POC” ประจำาปี 2561 

สนับสนุนวิสัยทัศน์ 2020 องค์กรท่ีมุ่งสู่การเป็นผู้นำาด้าน

วิศวกรรมท่ีปรกึษาแบบบูรณาการและธรุกจิเกีย่วเนือ่งในระดบั

ภูมิภาค โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ และ

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็น

วิทยากร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  

 A workshop “Action Plan and KPI for AG, AM, PL, 

and POC” for 2018 was given by Dr. Prasert Patramai 

and Mr. Chawalit Chantararat on 12 February 2018.

เยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง  
ช่วงบางซื่อ-รังสิต 

 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นำาคณะ วปท. 

รุ ่นท่ี 4 เยี่ยมชมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ

ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ-รังสิต และงาน

ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ โดยมีคุณพงษ์ธร กุศลจิตต์ และ 

คณุปรชัญา จนัโท ให้การต้อนรบัและบรรยายสรปุการดำาเนนิงาน  

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

 Members of CEAT Class 4 from The Consulting 

Engineers Association of Thailand visited the Red Line 

and Bang Sue Grand Station Construction Sites, and were 

welcomed and briefed about the projects by Mr. Pongton 

Kusoljit and Mr. Prachaya Jantho on 20 January 2018.
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แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน 
 คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส-
บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด หรือ ทีมกรุ๊ป (TEAMG) แต่งตั้ง 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำากัด หรือ APM เป็น
ท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยจัดให้มีงานแถลงข่าว พิธีลงนาม 
สญัญาแต่งต้ังท่ีปรกึษาทางการเงนิ เพือ่นำาบรษัิทเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
ณ หอประชุมศกุรย์ี แก้วเจรญิ ช้ัน 3 อาคาร B ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
 TEAM Consulting Engineering and Management 
Co., Ltd., by Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s 
President, and Mr. Issarin Patramai, Senior Executive Vice 
President - Finance, appointed Asset Pro Management 
Co., Ltd. (APM) as its financial consultant. The contract 
signing ceremony and press conference session were 
held on 7 March 2018 at the SET Headquarters.

ให้การต้อนรับ
 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป พร้อม

คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณกำาพล เสรฐภักดี อดีต 

ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-จีน พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี  

ท่ีเข้าเย่ียมเยือนและหารือโอกาสทางธุรกิจ เมื่อวันท่ี 11 

มกราคม 2561

 Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP’s Chairman 

of the Board, welcomed Mr. Kampol Srethbhakdi, 

former advisor of Thailand-China Business Council, and  

Mr. Surapong Srethbhakdi at TEAM Building on 11 

January 2018.

บริจาคโลหิต
 ทีมกรุป๊ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุสภากาชาดไทย

ในการจัดหาโลหิต เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษา

พยาบาลท่ัวประเทศ โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจาก 

ผูบ้รหิารและพนกังานมาอย่างต่อเนือ่ง และได้จดัให้มกีจิกรรม 

“บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561” เป็นครั้งที่ 101 โดยรถบริการ

เคลือ่นท่ีจากศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิณ อาคารทีม เม่ือวนัท่ี  

9 มกราคม 2561

 TEAM GROUP’s executives and staff donated blood 

at the Thai Red Cross mobile unit on 9 January 2018. 

This is the 101st blood donation activity held at TEAM 

Building.
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