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ในทางกลับกัน หากเราได้รับความเชื่อใจจากใคร
สักคน เราเองก็ต้องรักษามันเอาไว้ให้ดี อย่าละเลย
ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และพร้อมที่จะ
อยู่เคียงข้างไม่ทอดทิง้ โดยเฉพาะคนทีร่กั เพือ่นสนทิ 
พันธมิตร หรือคู่ค้าคนส�าคัญ ให้ท่องจ�าไว้เสมอ  
ว่าพวกเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งส�าคัญในชีวิต 
 TEAM WORK ฉบับนี้ ทีมงาน CPAC News 
พาไปลงพื้นที่คลุกคลีแบบใจแลกใจกันที่ไซต์ 
งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น  
บิ๊กโปรเจกต์ที่รวมพันธมิตรธุรกิจแถวหน้า มาร่วม
ด�าเนนิโครงการ INTERVIEW จบัเข่าคยุกบัผูบ้รหิาร 
จากบรษิทั ช.การช่าง และเปิดห้องท�างานผูบ้ริหาร 
แห่ง บมจ. ศภุาลยั ซึง่ไว้วางใจเลอืกใช้บริการ CPAC
  CONCRETE EXPERT ว่าด้วยเรื่องของ 
เถ้าลอยจากถ่านหนิ ซึง่เป็นภาคต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว 
CONCRETE FOCUS พบกับวัสดุถมแบบอัดแน่น
ด้วยตนเอง ช่วยให้ประหยัดแรงงาน และ Bio 
Concrete คอนกรีตที่เพิ่มคุณสมบัติและพัฒนา 
เป็น Bio Concrete ที่มีความพิเศษคือสามารถ 
ซ่อมรอยร้าวเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบ
หาสาเหตุอีกต่อไป 

 AROUND THE WORLD ไปดสูะพานทีท่นแรง
แผ่นดนิไหว ซึง่ต้องใช้คอนกรีตมากถงึ 15 ล้านลิตร 
และเป็นสะพานทนแรงส่ันสะเทือนที่ยาวที่ สุด 
ของโลก ZOOM IN เปิดเมืองจ�าลองแห่งใหม่  
เมอืงลอยน�า้แห่งโลกอนาคต ทีผู้่คนจะพากนัเข้าไป
ใช้ชีวิตอยู ่ร ่วมกันท่ามกลางความสะดวกสบาย 
แม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติน�้าท่วม หรือพื้นที่อยู่อาศัย
ถูกน�้าทะเลหนุนขึ้นสูง REST AREA พาไปเที่ยว 
เมืองดอกไม้งาม ที่พร้อมใจกันเบ่งบานต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 
 ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ช่วงฤดูกาล หรือเทศกาล 
วันส�าคัญ การได้ไปเที่ยวหรือเดินทางกลับไป
เยี่ยมเยือนคนส�าคัญ ถือเป ็นการรักษาไว ้ซึ่ง
มิตรภาพ ความสัมพันธ์ และไมตรีอันดี เพราะ
ระยะทางไกลไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการแสดง
ความซ่ือสัตย์และจริงใจต่อกัน หากให้ค�าสัญญา
ไว้กบัใครกจ็งรักษาค�ามัน่ เพราะทกุค�าสญัญามีค่า
แม้กาลเวลาหรือผู ้คนเปลี่ยนไป แต่ค�าสัญญา 
ความเชื่อใจ และสัมพันธภาพที่ดีก็จะยังคงอยู ่
ตลอดไปนะครับ...

บางครั้งความเชื่อใจก็แลกมาด้วยความจริงใจ	ซึ่งการเชื่อใจใครสักคน	
นั่นหมายความว่าการที่เราได้ให้ใจเขาไปแล้ว	ยิ่งเชื่อใจมากก็ยิ่งให้ใจมาก

Ed
iTO

R’S
 TA

LK

ซีแพคขอร่วมรณรงค์ งดใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยสามารถ DownloaD วารสาร 
CPAC NEWS ได้ที่ www.CpaC.Co.th 
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เมื่อไม่นานมาน้ี คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต ผู ้อ�านวยการกิจการ CPAC กรุงเทพ และ 
คุณสุรศักดิ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อ�านวยการกิจการ CPAC ภาคอีสาน พร้อมทีมงานจากฝ่ายขาย
กรุงเทพ และภาคอีสาน 1,2 (นครราชสีมา,ขอนแก่น) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท 
ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย คุณประเสริฐ  มริตตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มงานบริหาร คุณสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานจดัซือ้ คณุสทุนิ 
พุฒิทานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จ�ากัดและคณะ  
ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ที่กิจการ
ร่วมค้าซีเคซีเอช (บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จ�ากัด) ได้ให้ความ
ไว้วางใจเลือกใช้บริการ CPAC ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา พร้อมกันนี้ทาง CPAC 
ยังได้น�าเสนอข้อมูลความพร้อมส�าหรับงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแก่คณะผู ้บริหาร  
ซ่ึงโครงการนี้ มีระยะทางรวมท้ังส้ิน 187 กิโลเมตร และใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้าง 
ตลอดเส้นทางประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร

CPAC พร้อมบริการ
	โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น

CPAC MOvEMEnT
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CPAC พร้อมบริการ
	โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น

คุณฐิรยศ ธรรมวงษา  ผจก.ภ.ตอ.5 และทีมขาย ตอ.5 ร่วมกิจกรรมงานสัมมนา “นายช่างส่วนราชการก้าวไกลไปกับ SCG” 
โดยมีคุณฌานุวัฒน์ บัวขวัญ วศ.สค.1 (ตอ.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคอนกรีตและสินค้าพิเศษให้แก่คณะข้าราชการ  
ณ ส�านักโยธาธิการและผังเมืองปราจีนบุรี ศูนย์ราชการปราจีนบุรี

สัมมนา	“นายช่างส่วนราชการก้าวไกลไปกับ	SCG” 

 CPAC SEMinAR:	ความรู้สินค้า	กลุ่มผู้รับเหมาถนน
คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต ผู้อ�านวยการกิจการ CPAC กรุงเทพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สัมมนา CPAC SEMINAR ความรู้สินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า ผู้รับเหมาถนน โดยมีคุณกัลยา 
วรุณโณ ผูจั้ดการฝ่ายขาย กรุงเทพ พร้อมด้วยทมีงานให้การต้อนรับลกูค้า ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรติ
จาก ดร.ปัณฑ์ ปานถาวร ผจก.CPAC Academy คุณยุทธนา ศรีมหาจริยะพงษ์ ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีคอนกรีต CPAC และคุณวิโรจน์ จูห้อง Sales Manager จากบริษัท 
Wirtgen เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ห้อง Auditorium@SCG Experience โดยมีกลุ่ม
ลูกค้า ผู้รับเหมาถนน เข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย ซึ่งทุกท่านได้รับความรู้ทางด้านก่อสร้าง 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการท�างาน และประยุกต์แนวคิดนั้นๆ มาใช้ในการก่อสร้างให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 CPAC Eastern Member: 
	ตะลุยหุบเขาอวตาร
กิจการ CPAC ภาคตะวันออก จัดกิจกรรมพาลูกค้า CPAC Eastern 
Member “ตะลุยหุบเขาอวตาร อุทยานแห่งชาติจางเจี่ยเจี้ย” เมือง
ฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจนี น�าทมีโดย คุณก�าพล จิรายุเจรญิศกัดิ ์
ผจก.ภ.ตอ.1 พานั่งกระเช้าความยาวกว่า 7 กม. สู่หุบเขาอวตาร  
ข้ึนเขาเทียนเหมินซานสู่ประตูสวรรค์ ล่องเรือในถ�้ามังกรเหลือง  
และร่วมสนุกสนานในงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ธีม “CPAC Animal 
Planet Party”

CPAC MOvEMEnT
	ทีมขายภาคตะวันตก	2	
	ลยุตลาดซแีพคป๊ัมบมู	21	เพือ่งานเลก็
  
คุณปริญญากร แหล่งหล้า ผจก.ขาย ภ.ตต.2 ร่วมกับ  
คณุสามารถ ปราบทองกลุ ผจก.คอนกรีตป๊ัม พร้อมด้วย 
จนท.ปข. และ OSR ลงพืน้ทีท่�ากจิกรรม “กระตุน้ยอดขาย 
และประชาสัมพันธ์ปั ๊มคอนกรีตซีแพคบูม 21 เมตร 
เพือ่งานเลก็” น�าร่องในเขตพืน้ที ่ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม  
และแนะน�าคณุสมบตัขิองป๊ัมบมู 21 ซึง่เป็นป๊ัมขนาดเลก็
ของซีแพค ประชาสมัพนัธ์ทางเลอืกใหม่ให้กบัทางลกูค้า 
โดยมีผลตอบรบัเป็นท่ีน่าพอใจอย่างมาก มหีลายหน่วยงาน
จองการใช้ปั๊มบูม 21 ทันที อาทิ บ้านพักอาศัย  อาคาร
พาณิชย์ และที่ท�าการมูลนิธิฯ เป็นต้น คาดว่าจะขยาย
พื้นที่จัดกิจกรรมทั่วพื้นที่ภาคตะวันตกต่อไป
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 CPAC BKK Family Check in Osaka
กิจการ CPAC กรุงเทพ จัดกิจกรรม Executive Trip “CPAC BKK Family - Check in 
Osaka” น�าทีมโดย คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต ผู้อ�านวยการกิจการ CPAC กรุงเทพ  
คณุพฒันรจุน์ นยีาพนัธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกจิการคอนกรตีส�าเร็จรปู และคณุกลัยา วรณุโณ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกรุงเทพ พร้อมทีมงานฝ่ายขาย CPAC กรุงเทพ น�าครอบครัว  
CPAC ตะลุยโอซาก้า เกียวโต โกเบ ไหว้พระขอพรวัดน�้าใส วัดเบียวโดอิน เพื่อความ 
เป็นสิริมงคล เสริมพลังค้าขาย ร่วมชมปราสาทโอซาก้า ข้ามสะพานอะกาชิไคเคียว  
สะพานแขวนท่ีมีช่วงข้ามยาวที่สุดในโลกไปยังเกาะอวาจิ โกเบ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม 
สองฝ่ังทะเล ล่องเรือชมน�้าวนนารุโตะ ชมดอกไม้งามหลากสี ในพิพิธภัณฑ์พฤกษชาติ  
คิเซกิ-โนะ-โฮชิ และช็อปปิ้งกันอย่างจุใจหลากหลายสถานท่ี ปิดท้ายด้วยงานปาร์ต้ีท่ี
สนกุสนาน ในบรรยากาศอบอุน่เป็นกนัเอง ตอกย�า้ความสมัพนัธ์อันแน่นแฟ้น เป็นครอบครวั
เดียวกันตลอดไป
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จป.คอนกรีตส�าเร็จรูป	ตบเท้าเข้าร่วมอบรม
ท�างานบนที่สูงอย่างปลอดภัย			
คุณสมชัย หอมสิทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบริการกล่าวเน้นย�้าถึงความส�าคัญในการ
ท�างานบนที่สูงอย่างปลอดภัย จึงได้จัดท�าสถานีฝึกการท�างานบนที่สูง ที่โรงงานผลิตพื้น
หนองแค เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยได้จัดอบรมหลักสูตร การท�างานบนที่สูงอย่างปลอดภัย รุ่นที่ 1 มี จป. 
คอนกรีตส�าเร็จรูปตบเท้าเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

CPAC MOvEMEnT

8



คุณสมชัย หอมสิทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบริการ กิจการคอนกรีต
ส�าเร็จรูป และทีมผู้จัดการ นัดชี้แจงพนักงานและคู่ธุรกิจร่วมกัน ที่โรงงาน
ผลิตพื้นหนองแคและลาดกระบัง ถึงจุดเรียนรู้และการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการท�างานกับโม่ผสมเพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องคอยกระตุ้นย�้าเตือนกันอยู่เสมอ นอกจากนี้มีการ
มอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดี และ 
Line Walks อีกด้วย

ก.คส.	เน้นย�้าความปลอดภัย
ชูโปรเจกต์	“เมา	ไม่	จ่าย”

กิจการคอนกรีตส�าเร็จรูป น�าโดยคุณชัยรันต์ วุฒิวรดิษฐ ์
ผจก.ผลิตพื้นหนองแค และคุณอธิคม อ่ิมทรัพย์ ผจก.
บริการติดตั้ง จัด Kick Off เปิดตัวโครงการ “เมา ไม่ จ่าย” 
ท่ีโรงงานผลิตพื้นลาดกระบังและหนองแค ตรวจเข้ม
กัปตันขนส่ง โดยได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกัปตันขนส่ง
ทุกคัน 100% ก่อนจ่ายสินค้า หากตรวจพบจะไม่ให้ขนส่ง
สินค้าออกจากโรงงานโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการกระตุ้น 
ให้กัปตันขนส่งค�านึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
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CPAC MOvEMEnT

ภาคอีสาน จัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยทีมงาน CPAC อีสาน 2 วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยทีมงาน CPAC อีสาน 4

	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีตทั่วไทย
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด หรือ CPAC 
ในเครอืเอสซจี ีซิเมนต์-ผลติภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement 
-Building Materials) สานต่อกิจกรรมสร้างสรรค ์
“CPAC ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรตี” บ่มเพาะต้นกล้า
ให้เตบิโตเป็นต้นไม้ทีแ่ขง็แรง เน้นให้ความรูด้้านคอนกรตี 
เทคโนโลยีและความรูค้อนกรตีพิเศษ แก่นสิติ นกัศกึษา 
ในพื้นท่ีต ่างๆ ท่ัวประเทศ พร้อมน�านักศึกษาชม
กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด
 ตลอดปีที่ผ่านมา ซีแพคถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านคอนกรีตให้กับนิสิต นักศึกษาทั้ง

	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาโยธา	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 	น้องๆ	จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร	เยี่ยมชมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอุดรโพศรี

	นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเลย	ร่วมกิจกรรม	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต	เยี่ยมชมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ	เมืองเลย	

ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (ที่เปิดสอนในภาควิชาการก่อสร้างด้านโยธา) รวมกว่า 
40 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันซีแพคได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
แล้วมากถึง 20,000 คน
 โครงการ “ซีแพคร่วมกับต้นกล้างานคอนกรีต” ซีแพคริเริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2554  
ด้วยตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาของประเทศ ปูทางการเป็น
ส่วนหนึง่ของเสาหลกัการก่อสร้างไทย น�าประสบการณ์ความรูด้้านคอนกรตีทีส่ัง่สมมายาวนาน 
มากกว่าครึ่งศตวรรษ ถ่ายทอดให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.  
และปริญญาตรีท่ัวประเทศ ได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและสามารถน�าไปปฏิบัติงานด้านคอนกรีต 
ได้อย่างถกูต้องหลงัจบการศกึษา พร้อมปลกูจติส�านกึสร้างความรับผดิชอบก่อนก้าวเข้าสูอ่าชพี
และวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะน�าไปสู่การพัฒนางานก่อสร้างของชาติต่อไปให้ยั่งยืน
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 ภาคเหนือ จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทีมงาน 
CPAC ภาคเหนือ 1 วทิยาลยัเทคนคิน่าน วทิยาลยัเทคนคิพะเยา (ชม
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จพะเยา) โดยทมีงาน CPAC ภาคเหนือ 2 จดั
กจิกรรม ณ วิทยาลัยเทคนคิล�าปาง โดยทมีงาน CPAC ภาคเหนือ 3 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยทีมงาน 
CPAC ภาคเหนือ 4 พร้อมด้วยทมีงานแผนกผลิตสุโขทัย วิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ (เยี่ยมชม
โรงงานซีแพคนครสวรรค์) โดยทีมงาน CPAC ภาคเหนือ 5

 ภาคใต้ จัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยทีมงาน CPAC ภาคใต้ 4 และกรุงเทพฯ ปริมณฑล จัดกิจกรรม 
ต้นกล้างานคอนกรีต ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้น�านักศึกษาไปดูงาน ณ โรงงานเชียงรากใหญ่ โดยแผนกผลิตคลองหลวงและผลิตธัญบุรี 
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559)

	น้องๆ	นักศึกษาวิทยาลัยพะเยา	เยี่ยมชมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จพะเยา

	นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน	รับฟังการบรรยายความรู้ในโครงการ	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต

	น้องๆ	วิทยาลัยเทคนิคล�าปาง	ร่วมท�าการทดลอง	Mini	Lab

	นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์	จ.นครสวรรค์	ร่วมฟังบรรยายความรู้งานด้านคอนกรีต	และเยี่ยมชม
กระบวนการควบคุมคุณภาพและผลิตคอนกรีต	ที่โรงงานซีแพคนครสวรรค์

	บรรยากาศกิจกรรม	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	สนุกสนานและเป็นกันเอง

	โรงงาน	CPAC	อุตรดิตถ์	ให้การต้อนรับน้องๆ	จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

	น้องๆ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	ร่วมจัดกิจกรรม	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต	และเยี่ยมชมโรงงาน	
CPAC	พิษณุโลก

	ทีมงานผลิตและบริการเชียงราย	และทีมงานส่งเสริม
คุณภาพ	ให้ความรู้แบบ	On	the	job	training	
แก่น้องๆ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

	นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	เยี่ยมชม
กระบวนการผลิตคอนกรีตและกระบวนการควบคุม
คุณภาพที่โรงงานเชียงรากใหญ่
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บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	 จ�ากัด	 หรือ	 “CPAC”	 ในเครือเอสซีจี	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง	(SCG	Cement-Building	Materials)	เดินหน้าจัดกิจกรรม	“ลานเพลินซีแพค	
หนึ่งล้านตารางเมตร”	 ตั้งเป้าปี	 2559	 ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคม	 เนรมิตพื้นที่แห่ง
ความสุขด้วยการสร้างลานเพลินซีแพคให้ครบ	500,000	ตารางเมตร

“ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” ริเริ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2554 เป็นการน�าคอนกรีตที่เกิน
จากการใช้งานของลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพ้ืนคอนกรีต เพื่อน�าไปท�ากิจกรรม 
ปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือลานอเนกประสงค์ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น ทางเท้า พื้นที่
สาธารณประโยชน์ ทางเดินเท้า โต๊ะและเก้าอี้  ให้กับชุมชน วัด และโรงเรียน ฯลฯ

รักษ์โลก	สร้างบุญ	
กับลานเพลินซีแพค

CSR Mind
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 โดยในปี 2559 นี้ซีแพคได้ส่งมอบลานเพลินซีแพคให้ชุมชน  
วัด และโรงเรียนรวมกว่า 1,000 แห่ง หรือเป็นพื้นท่ีกว่า 500,000 
ตารางเมตร

 จึงนับเป็นโครงการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเครือเอสซีจี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีท่ี 5 เป็นการจัดการของเสียอย่าง 
เป็นระบบ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าว 
ยังช่วยสร้าง Employee Engagement เป็นการปลูกจิตส�านึกด้าน 
CSR ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่คนซีแพค ตลอดจนเป็น 
แบบอย่างของความเกื้อกูล เชื่อมโยงชุมชน ลูกค้า และซีแพค ตาม
แนวทาง CSR ของเครือเอสซีจี อีกทัั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน 
เห็นความส�าคัญและช ่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะร ่วมกัน 
จะช่วยให้สังคมดีข้ึน เป็นสังคมที่เข้มแข็งและน่าอยู่

 นอกจากนี้ซีแพคยังได้ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม มุ ่งเน้นท้ังด้านความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ โดยได้รับการรับรองระบบครบทุกมาตรฐาน 
อาทิ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
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โครงการรถไฟทางคู่

จิระ-ขอนแก่น
	 ระบบสาธารณูปการส�าคัญแห่งภาคอีสาน
เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่ดำาเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศ สำาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากสถานีชุมทางจิระ-สถานีขอนแก่น 
ท่ีเร่ิมดำาเนินการไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณ 23,000 ล้านบาท 
ซึ่งมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาระบบรางให้มีบทบาทสำาคัญต่อภาคการขนส่ง ช่วยพัฒนา
ศักยภาพการเดินรถและการขนส่งทางรถไฟ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค ทั้งด้านการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง และเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะได้ 
เห็นการรวมสรรพกำาลังความเป็น Team Work ของ CPAC ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้า
ประวัติศาสตร์ของระบบการเดินทางและขนส่งสินค้าสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
ระบบลอจิสติกส์ของประเทศ
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	คุณสุรศักดิ์	ศรีพงษ์พันธุ์กุล	
	ผู้อ�านวยการกิจการ	CPAC	ภาคอีสาน
 

 “การเตรียมทรัพยากรทุกอย่างให้พร้อม ถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการบริการโครงการ 
Mega Project โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่นเองก็เช่นกัน ทีมงาน CPAC ภาคอีสาน  
ได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นอย่างดีส�าหรับโครงการนี้ ตั้งแต่การส�ารวจเส้นทาง 
การก่อสร้าง สถานต่ีางๆ จดุตดัผ่าน เขตชมุชน ตลอดเส้นทาง 187 กิโลเมตร จากชุมทางจิระ
ถึงขอนแก่น โดยพบว่าเรามีโรงงานที่ครอบคลุมพื้นที่การก่อสร้างแล้วประมาณ 50%  
ดังนั้นจึงเหลืออีกประมาณ 50% ที่จะต้องเสริมเพิ่มทั้งการตั้งใหม่และการขยายก�าลังการผลิต 
โดยโรงงานท่ีเราต้ังใหม่ มี 3 โรงงานในเขตโคราช คือท่ี อ�าเภอโนนสูง อ�าเภอคง และ 
อ�าเภอบัวใหญ่ ส่วนที่อ�าเภอบ้านไผ่ในเขตขอนแก่นนั้นจะด�าเนินการ Relocate โรงงาน 
พร้อมขยายก�าลังการผลิตให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการบริการ คือ ทุกๆ 30 กิโลเมตร  
เราจะต้องมีโรงงานคอนกรีตท่ีสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ตลอดเส้นทาง เพื่อความสะดวก
สบายของลูกค้าหน้างาน และการควบคุมคุณภาพคอนกรีตสด
 นอกเหนือจากเรื่องโรงงานแล้ว เรื่องรถโม่ก็เป็นส่ิงส�าคัญท่ีต้องเตรียมความพร้อม 
เฉพาะที่ขอนแก่นกับโคราช เดิมเรามีรถโม่ส�าหรับจัดส่งคอนกรีตอยู่ประมาณ 160 คัน เมื่อมี
โครงการรถไฟทางคู่เข้ามา ก็ได้ท�าการเพิ่มรถโม่ขนส่งคอนกรีตส�าหรับโครงการนี้อีก 50 คัน 
ตอนนี้ใกล้จะด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ส่วนเรื่องหิน ที่โคราชเราได้เตรียมความพร้อม
เรือ่งหนิไว้ในพืน้ทีโ่ชคชยั โดยการซ้ือล่วงหน้ามาหลายปี พร้อมการท�าสญัญาเพิม่ในปีถดัๆ ไป 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะมีหินท่ีมีคุณภาพดีในปริมาณท่ีเพียงพอส�าหรับโครงการนี้ ส่วนท่ี
ขอนแก่น เราใช้การซัปพลายหินมาจากทางชุมแพเป็นหลัก โดยมีโรงโม่หินเทพประทานพร 
เป็น Supplier รายส�าคัญ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมเต็มที่ในด้านวัตถุดิบ
 นอกจากนี้เรื่องก�าลังคนเราก็เตรียมพร้อมไว้ด้วย มีการท�าแผนประมาณการว่าจะต้อง
เพิ่มคนท่ีตรงไหนบ้าง เพราะว่าธุรกิจเป็นเรื่องของการจัดการ สินค้าต้องได้คุณภาพ  
มีมาตรฐาน ดังนั้นคนจึงมีบทบาทส�าคัญในเรื่องการผลิตและบริการ ท้ังนี้งานจะเสร็จช้าหรือ
เร็วก็อยู่ที่คน ดังนั้นจึงอยากให้ลูกค้าสบายใจได้ว่า ต่อให้จุดเทคอนกรีตจะไกลหรือล�าบาก  
แค่ไหน คน CPAC กพ็ร้อมจดัส่งให้ได้อย่างแน่นอน เพราะเราถือลูกค้าเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเรื่อง
บริการต้องมาก่อนเสมอ
 โครงการรถไฟทางคูจ่ริะ-ขอนแก่นนี ้ ถอืเป็น Mega Project แรกของภาคอสีาน ด้วย 
งบประมาณท่ีภาครัฐลงทุนกว่า 23,000 ล้านบาท และเริ่มด�าเนินการในช่วงเศรษฐกิจยัง 
ไม่ฟื ้นตัวดี เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นจะท�าให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ภาค
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น เฉพาะในส่วนของตลาดวัสดุก่อสร้างอย่างคอนกรีตผสมเสร็จ 
ส�าหรับโครงการนี้ ใช้ประมาณ 1 ล้านคิว ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ของภาคอีสาน ดังนั้นจึงเป็นภารกิจส�าคัญของ CPAC ที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  
ว่าเราสามารถให้บริการในโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ได้ดีท่ีสุดในทุกโครงการ ท้ังปัจจุบันและ
อนาคต โดยส่วนตวัผมมองว่า CPAC เป็นส่วนหนึง่ของประเทศนี ้ จงึต้องมบีทบาทส�าคญัในการ 
ท�าให้คนไทยในทุกภมูภิาคมีความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ด้วยสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพของ CPAC”
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 “การจัดการแผนงานในพื้นที่โคราช สิ่งที่เราให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก คือ เรื่อง
ระยะทางในการจัดส่งต้องมีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ โดยก�าหนด
รัศมีการจัดส่งคอนกรีตของแต่ละโรงงานไว้ที่ประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้ระยะการขนส่ง
ไกลเกินไปจนอาจมผีลต่อคณุภาพสนิค้า เป็นทีม่าของการตัง้โรงงานใหม่เพิม่ในหลายจุด เช่น 
โนนสงู เมอืงคง บัวใหญ่ โดยในการตั้งโรงงานนั้น เราจะเลือกพื้นที่ซึ่งอยู่นอกชุมชนเป็นหลัก 
เพื่อลดผลกระทบที่มีกับประชาชน และสะดวกในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป  
ซึ่งโรงงานในเขตโคราชจะมทีัง้โรงงานแบบ Star Type ซึง่มอียูเ่ดมิ และแบบ Mobile Plant  
ทีต่ัง้ใหม่ ซึง่แบบหลังนี้มีข้อดี คือประหยัดเวลาในการติดต้ังเคร่ืองจักร สามารถเคลื่อนย้าย 
ได้ง่าย โดยทีเ่ครือ่งจกัรสามารถท�างานได้ดีเท่ากับโรงงานถาวร
 นอกเหนอืจากการเตรียมความพร้อมเร่ืองโรงงานแล้ว เรายงัได้จดัหาวตัถดุบิหนิ-ทราย 
ไว้ล่วงหน้าในลักษณะการ Lock-in ที่ต้นแหล่ง ผ่านรูปแบบการลงทุนต่างๆ อีกด้วย เพื่อให้
มัน่ใจว่าในช่วงการขยายการลงทนุของภาครฐัและเอกชนในพืน้ทีโ่คราชระหว่างปี 2559-2565  
เราจะยังคงมีหินทรายเพียงพอส�าหรับการผลิตสินค้าในต้นทุนที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือให้มี
ความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ
 ในเรื่องรถโม่ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากคู่ร่วมธุรกิจทั้งรายเดิมและรายใหม่ ในการ
ลงทุนรถโม่มาร่วมวิ่งกับ CPAC เพื่อจัดส่งงานนี้และงานโครงการอื่นๆ โดยคาดว่าจะต้องเพิ่ม
รถโม่ส�าหรับโรงงานต่างๆ ในเขตโคราชอีกประมาณ 100 คัน รวมกับ Fleet เดิมที่มีอยู่แล้ว  
100 คัน เป็น 200 คันในปีหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ในทุกโครงการ 
ที่เราเป็นผู้จัดส่งคอนกรีต
 ในเรื่องคน เราได้พยายามฝึกพนักงานให้มีทักษะแบบ Multi-skills เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานบริการที่หลากหลายและสามารถทดแทนกันได้ อันจะช่วยให้เราเพ่ิมคน 
ในจ�านวนที่เหมาะสม และคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม CPAC ยังคง 
ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมการท�างานแบบพี่สอนน้อง คือ รุ่นพี่จะให้ค�าแนะน�าและดูแล
ทั้งในด้านการท�างานและชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสมแก่รุ ่นน้อง เพื่อสร้างคนให้ท�างาน 
ร่วมกันเป็น Team Work อันเป็นผลดีต่อ CPAC และลูกค้าโดยรวม
 ในด้านชุมชนและสังคม CPAC ให้ความส�าคัญไม่แพ้ในเรื่องธุรกิจ แม้โครงการนี้จะมี
ข้อจ�ากัดในการลงทุนหลายอย่าง แต่เราก็พยายามจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการดูแลชุมชน
และสังคมอย่างเหมาะสม เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน การขับขี่รถของเจ้าหน้าที่
บริการจัดส่ง การท�ากิจกรรม CSR โดยปูแผ่นพื้นคอนกรีตลานเพลิน CPAC ให้องค์กร
สาธารณะ เช่น วัดและโรงเรียน ในพื้นที่โรงงาน เป็นต้น
 ด้วยการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงมั่นใจได้ว่า CPAC จะเป็น Supplier ที่มีความ
พร้อมในการบริการโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น และมีส่วนส�าคัญในความส�าเร็จของ
ลูกค้าในโครงการนี้”

	คุณธนะชัย	อัครานุสรณ์	
	ผู้จัดการ	CPAC	ภาคอีสาน	1

CPAC	โมบายล์แพล้นท์	ที่	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา		
	 มีก�าลังการผลิตคอนกรีต	75	คิวต่อวัน
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	คุณวิวัฒน์	ภัทรธีรกานต์	
	ผู้จัดการขายภาคอีสาน	1

 “โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น เป็นความภูมิใจของ CPAC ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการส�าคัญระดับประเทศร่วมกับลูกค้า คือ กิจการร่วมค้าซีเคซีเอช ซึ่งผมต้องขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความไว้วางใจท่ีมอบให้ CPAC ได้มีส่วนในการจัดส่งคอนกรีต 
ในโครงการนี้
 ในมมุมองของผมแล้วธรุกิจคอนกรตีผสมเสรจ็ถอืเป็นธรุกจิบรกิาร ทีต้่องมุ่งเน้นตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าควบคู่กับการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
การเตรยีมความพร้อมในงานขายจงึต้องพจิารณาปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลกบัเร่ืองบรกิารและคุณภาพ 
อย่างรอบด้าน เพือ่ให้การค�านวณต้นทนุและราคามคีวามถกูต้องแม่นย�าและเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 
ตั้งแต่เรื่องโรงงาน แหล่งวัตถุดิบ สูตรการผลิต และบริการเสริมต่างๆ ซ่ึง CPAC ได้เตรียม
ความพร้อมมานานพอสมควร แม้บางเรื่องเราอาจจะท�าได้ไม่เร็วพออย่างที่คาดหวัง เช่น การ
ตัง้โรงงานใหม่ทีโ่นนสูง เมืองคง และบัวใหญ่ ซ่ึงมขีัน้ตอนหลายอย่าง แต่กไ็ด้ต้ังใจท�าอย่างเต็มท่ี  
เพื่อให้มีโรงงานครอบคลุมพื้นที่การบริการลูกค้าในทุกช่วงของโครงการ ถึงจะมีอุปสรรคและ 
ข้อจ�ากัดในหลายๆ ด้าน แต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะท�าให้ดีที่สุดให้สมกับความไว้วางใจทีล่กูค้ามอบให้
 ความส�าเร็จของ CPAC จึงไม่ใช่แค่เพียงการปิดการขาย แต่คือการสามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จที่แท้จริงและเป็นจุดหมายปลายทางของงานขาย ซึ่งผม
ต้องขอขอบคุณหลายๆท่าน ที่ได้มีส่วนส�าคัญในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในครั้งนี้ ทั้งพี่ๆ 
ผู้บริหาร CPAC และ SCG ทุกระดับ คู่ร่วมธุรกิจหิน ทราย รถโม่ และอื่นๆ ที่ได้เตรียมความ
พร้อมมาล่วงหน้าและมใีจสู้งานด้วยกนั ทมีส่งเสรมิคุณภาพและแผนกขายตรง CPAC กรงุเทพ 
ที่ช่วยออกแบบสูตรการผลิตและประสานงานต่างๆ ให้ด้วยความเรียบร้อย ทีมงานในพื้นที่
นครราชสมีาและขอนแก่น ซึ่งได้ช่วยสานต่องานขายให้กลายเป็นงานบริการตามท่ีใจมุ่งหวัง 
ที่ลืมไม่ได้ คือ ขอขอบพระคุณรุ่นพี่ CPAC ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสั่งสมมูลค่า Brand CPAC  
ให้เตบิโตเป็นท่ียอมรบัและเช่ือมัน่มาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีทีผ่่านมา จนท�าให้รุน่น้องยงัคง
ได้รบัโอกาสจากลกูค้าในวันนี ้ แม้ในช่วงเร่ิมต้นของการท�างานอาจจะมขีลุกขลักบ้าง แต่ผมเชือ่ว่า
เราจะสามารถท�าได้ดีในที่สุด เพื่อการเป็น The Most Admired Company ในธุรกิจคอนกรีต
ผสมเสร็จเมืองไทย
 เมือ่โครงการแล้วเสร็จ ในฐานะคนท�างานคนหนึง่ ผมคงรู้สึกภูมใิจท่ีได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ  
ในการสานต่องานคมนาคมทางรางที่พระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว 
ให้มีความก้าวหน้าไปอีกขั้น ให้การขนส่งผู้คนและสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
สามารถด�าเนินไปได้อย่างรุดหน้า เป็นคุณูปการส�าคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียน”
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TEAM WORK
 “ทีมงาน CPAC ภาคอสีาน ได้ตดิตามความคบืหน้าของโครงการรถไฟทางคูจ่ริะ-ขอนแก่น  
มานานพอสมควรตั้งแต่ทราบข่าวของโครงการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะเปิดการขาย เราได้มีการเข้าไปดูพื้นที่ในจุดต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรที่จะต้อง 
จัดเตรียม โดยพิจารณาปัจจัยหลายอย่างประกอบ เช่น จุดไหนที่จะก่อสร้างเป็น U-turn หรือ 
Overpass จุดไหนที่จะเป็น Underpass สถานี หรือสะพานรถไฟ เป็นต้น เพื่อดูว่าปริมาณงาน
ในแต่ละจุดจะเป็นอย่างไร หากมีปริมาณงานเยอะ เราก็พิจารณาลงทุนเคร่ืองจักรให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น ให้สามารถรองรับกันได้ และมีระยะการจัดส่งที่เหมาะสม ใกล้กับจุดที่ต้องเทคอนกรีต
มากทีส่ดุ ซึง่พ้ืนทีข่อนแก่นเองมโีรงงานในปัจจบัุนแล้ว 4 โรงงาน คอื โรงงานขอนแก่น โรงงาน
ขอนแก่นพรหมนิมิต โรงงานบ้านส�าราญ และโรงงานมะลิวัลย์ โดยสองโรงงานหลังจะ 
ด�าเนินการปรับปรุงโดยเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต ส่วนท่ีบ้านไผ่และเมืองพล 
ก็มีโรงงานของเราเช่นกนั โดยโรงงานบ้านไผ่เดมิมขีนาดเครือ่งจกัร 1 ควิ ตอนนีเ้ตรยีมความ
พร้อมเป็น 2 คิวคร่ึง และก�าลงัพิจารณาเพ่ิมเตมิทีโ่นนสมบรูณ์ ซึง่เป็นจดุพกัและกระจายสินค้า 
โดยก�าลงัพจิารณาว่าจะลงทนุตัง้โรงงานเพิม่ดหีรอืไม่ เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ
 ด้านวัตถุดิบหินทรายนั้น ด้วยอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องความขาดแคลน
ด้านวัตถุดิบ ในจังหวัดขอนแก่นเองก็มีปัญหาน�้าท่วมบ่อทรายค่อนข้างบ่อยทุกปี ทางกิจการ 
CPAC ภาคอีสาน จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยเริ่มประเมินตั้งแต่ปีที่แล้ว ยิ่งเมื่อ 
โครงการฯ นี้เข้ามา ท�าให้เราต้องเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษ มีการหาแหล่งหิน ทราย 
เพิม่เตมิไว้ล่วงหน้าท้ังแหล่งหลกัและแหล่งส�ารอง ยกตวัอย่างเช่น มกีารเพิม่บ่อทรายทีช่มุพวง 
เพิ่มโรงโม่หินที่ชุมแพ เป็นต้น รวมถึงเรื่องของรถโม่ เราได้ร่วมหารือกับศูนย์รถโม่ เพื่อเตรียม
ความพร้อมโดยการเพิ่มปริมาณในแต่ละโรงงานที่โครงการผ่านว่าต้องใช้รถโม่จ�านวนกี่คัน  
ซ่ึงตามแผนทีว่างไว้ เราจะพจิารณาใช้รถโม่ในพืน้ทีเ่ป็นหลกัก่อน หากไม่พอ จงึค่อยหาเพิม่เตมิ
จากพื้นที่ข้างเคียง
 โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่นนี้เป็นโครงการทีด่มีาก ส่งผลให้เศรษฐกจิในพืน้ที่
คึกคักขึ้น โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนจัดท�าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเร่งด่วนด้วย จึงต้อง
มีการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า ผ่านการติดตามงานและแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน
เป็นระยะ เพื่อให้งานส�าเรจ็และออกมาดทีีส่ดุ สมความมุง่หวงัในการเป็นรถไฟทางคู่สายแรก
ในอีสานที่จะเชื่อมต่อภูมิภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต”

	คุณสมบูรณ์ชัย	คูวิสิษฐ์โสภิต	
	ผู้จัดการ	CPAC	ภาคอีสาน	2	

 โรงงาน	CPAC	ขอนแก่น
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 “ส�าหรับการวางแผนของการขายในส่วนของภาคอีสาน 2 พอเราทราบว่าจะมีการ
ด�าเนนิการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ส�ารวจอย่างละเอียด
ว่าจุดสถานีแต่ละทีอ่ยูต่รงไหน และจดุตดักนัของทางรถไฟกบัทางรถยนต์มทีีใ่ดบ้าง โดยเราใช้
สถานีรถไฟเป็นจุดอ้างอิงเพ่ือที่จะได้ค�านวณระยะทางว่าควรส่งคอนกรีตจากโรงงานไหน 
รัศมีที่จะจัดส่งเพียงพอหรือไม่ และท�าการเตรียมวัตถุดิบและก�าลังรถในขั้นตอนต่อไป ท้ังน้ี
ต้องขอบคุณทางทีมขายส่วนกลางที่ช่วยประสานงานกับลูกค้าตลอดมาก่อนปิดการขาย
 ในส่วนของการประสานงานกับทีมก่อสร้าง เบื้องต้นเราได้พูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรม 
ทีชั่ดเจน มทีมีบรกิารเทคนคิ เพือ่ประสานงานในการสัง่คอนกรตี และมคีนเกบ็ตวัอย่างให้และ
น�าส่งลกูค้าทีศ่นูย์ทดสอบทัง้หมด 3 ศนูย์ฯ คอืศนูย์ฯ ท่าพระ ศนูย์ฯ บวัใหญ่ และศนูย์ฯ โนนสงู 
ทั้งหมดนี้คือบริการหลักๆ ในการดูแลและช่วยเหลือลูกค้า
 เรามั่นใจว่าเราบริการลูกค้าได้ แต่ส่วนที่ต้องระมัดระวัง คือ ด้วยงานมีลักษณะเฉพาะ 
ที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง เรื่องคุณภาพต้องสม�่าเสมอ ถ้างานออกมาดี ความเชื่อใจ ความมั่นใจ 
ท�าให้เป็นจุดแข็งของ CPAC” 

	คุณณัฐพงษ์	ชลพันธ์
	ผู้จัดการขายภาคอีสาน	2	
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TEAM WORK
 “โครงการฯ นีม้เีส้นทางรถไฟในจุดท่ีเราต้องเข้าไปติดต้ังแพล้นท์คอื อ.โนนสูง อ.บวัใหญ่ 
เริม่จากการหาแพล้นท์ เช่าที่ดิน หาบุคลากร หารถโม่ ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด เพราะ
โดยปกติการหาพื้นท่ีเพื่อต้ังโรงงานจะใช้เวลาประมาณเกือบ 2 เดือน แต่เพื่อให้การก่อสร้าง
เสร็จในระยะเวลาที่ก�าหนด หลายๆ หน่วยงานจึงต้องร่วมมือกัน
 โดยหลักในการตั้งโรงงาน อันดับแรกเราต้องขออนุญาตทางพื้นที่จาก อบต. ก่อน 
และต้องมาอธิบายเพื่อท�าความเข้าใจกับชุมชนว่าท�าไมต้องมาตั้ง เมื่อตั้งแล้วส่งผลกระทบ
อะไรกับชุมชนหรือไม่ แต่ในพืน้ท่ีทีเ่ราต้ังแพล้นท์จะอยูน่อกชมุชน จงึไม่เป็นปัญหา โดยเฉพาะ
เรื่องฝุ่นที่ชุมชนให้ความเป็นห่วง
 ส่วนเรื่องการวางแผนในการจัดส่งในโซนโคราช รัศมีจะไม่เกิน 30 กิโลเมตร ซึ่งใน
เบื้องต้นเราได้ต้ังศูนย์ย่อยข้ึนมาเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ท่ีผ่านมาอาจมีปัญหาบ้าง
เนื่องจากงานเกิดข้ึนพร้อมกันหลายจุด เราก็มีการปรับแผนการท�างานคือเพ่ิมรถแล้วก็โยกรถ
มาช่วยให้ด�าเนินการได้ทัน อย่างแพล้นท์ใหม่มีโรงงานละ 5 คัน เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่  
ก็กังวลใจครับ แต่พอเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกัน โครงการก็ด�าเนินการไปตามที่วางไว้”

	คุณฐิติโชติ	กาบุญค�้า	
	ผู้จัดการผลิตและบริการบ้านโพธิ์

 CPAC	โมบายล์แพล้นท์	อ.คง	จ.นครราชสีมา

 “โครงการฯ นี้เป็นโครงการใหญ่ จึงมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ผมรับผิดชอบ
เรื่องการส่งเสริมคุณภาพ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพการผลิตให้
ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าร่วมกับฝ่ายผลิตซึ่งดูแลเร่ืองรถโม่ เรื่อง
โรงงาน เรื่องการจัดส่ง และเรื่องการผลิตคอนกรีต และอีกส่วนคือเรื่องฝ่ายขายที่ประสานงาน
กับลูกค้าและปิดการขาย ทั้งยังมีการประสานงานเรื่องส่วนผสมคอนกรีตร่วมกับ ฝ.พภ. 
เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่เราอยากให้มีข ้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด และหากมีอะไรติดขัด 
เรายังมีแผนส�ารองไว้แก้ปัญหาได้ทัน
 ผมจะแบ่งแผนการท�างานเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือช่วงเริ่มงาน สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็น
พิเศษคือการคุยสเป็กงานกับลูกค้า เพราะเป็นงานใหญ่ สเป็กจึงมีข้อก�าหนดคอนกรีต และ
ท�าการทดสอบหลายรายการ ต้องท�าความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อเริ่มขั้นตอนต่อไปอย่างถกูต้อง 
ช่วงที่สองคือช่วงด�าเนินงาน ทุก Mixed เป็นคอนกรีตพิเศษที่ออกแบบตามสเป็ก เช่น Mixed 
เข็มเจาะใหญ่ Mixed High Early Strength ซึ่งมีความยากในการผลิตและควบคุมคุณภาพ 
เราต้องเข้าไปสร้างความรู ้ความเข้าใจร่วมกับโรงงาน ให้เขาท�าการผลิตคอนกรีตให้ได้
มาตรฐาน เช่นนั้นแล้วลูกค้าจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะได้โครงสร้างที่แข็งแรง
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปด้วย”

	คุณวริทธิ์	แสงทับ	
	ผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพ	2
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 “โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น เป็นโครงการส�าคัญท่ีตอบ
สนองนโยบายรัฐบาลในการท�ารถไฟให้เป็นรางคู่ทั่วประเทศ เป้าหมายคือท�าจาก
แหลมฉบังถึงหนองคาย โดย Phase แรกถึงขอนแก่น มีอยู่ 3 สัญญา สัญญาแรก
คือ ฉะเชิงเทรา - คลอง 19 – แก่งคอย และจากแก่งคอยมาจิระ ในส่วนน้ียังไม่มี 
การประมูล เพราะยังติดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ (EIA) โดยงานรางคู่ มีเรื่องหลัก  
2 ประเด็นคือ รถไฟสามารถวิ่งสวนกันโดยไม่ต้องรอหลีกกับขบวนท่ีสวนมา ท้ังยัง
สามารถแก้ปัญหาจุดตัด ที่ก่อนหน้าน้ีมีปัญหาก็ยกเลิกหมด โดยปริมาณงานท่ีท�า
คือ ท�ารางคูข่นาน 187 กโิลเมตร โอเว่อร์พาส 8 แห่ง ส่วนถนนรองลงมากจ็ะท�าเป็น
ยูเทิร์น 26 แห่งเพื่อให้ไปอยู่ในเขตของรถไฟจะได้ไม่เสียค่าเวนคืน ก็ไปแก้ปัญหา
ถนนรองลงไป ท�าทางลอด 76 แห่งเป็นส่วนส�าหรับทางคนเดิน จักรยาน และ
สะพานรถไฟ 72 แห่งเป็นคอนกรีต โครงสร้างรถไฟยกระดับ 1 แห่งที่สถานี
ขอนแก่น จะเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอีสาน นอกจากนี้มีการก่อสร้างสถานีรถไฟ
ใหม่ 19 แห่ง แบ่งเป็น 5 แบบ สถานีเล็ก / ป้ายจอดรถ ป้ายหยุดรถ / สถานีกลาง / 
สถานีใหญ่ /สถานีใหญ่พิเศษ ต่างกันที่ขนาด รถไฟมีแบบให้ เราไม่ได้ออกแบบเอง 
ลกัษณะการก่อสร้างคนัทางก็เหมอืนรางรถไฟทัว่ไป แต่เราท�ารางคู ่ ห่างจากรางเดมิ 
6 เมตร ความกว้างราง 1 เมตร 
 สัญญางานในการก่อสร้างคือเริ่มตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 18 
กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 3 ปี แต่ท่านผู้ว่าการรถไฟฯ ขอว่าช่วงเมืองคงไปถึง
บ้านเกาะให้เปิดให้รถวิ่งได้ ช่วงตุลาคม 2560 ต้องเป็นรางคู่เรียบร้อย พร้อมท้ัง
สะพานด้วย ซึ่งโครงการฯ นี้มี บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.ทวี
ก่อสร้าง จ�ากัด ลงนามเป็นคู่สัญญาเพื่อด�าเนินงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ 

คุณประพนธ์	จันทร์ประดับฟ้า

interview

งานดี	มีคุณภาพ	ตามแบบฉบับ	ช.การช่าง
เยี่ยมไซต์โปรเจกต์ยักษ ์รถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น

 ส�าหรับเทคนิคท่ีน�ามาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ 
ส่วนที่ยกระดับ 6 กิโลเมตรจะคล้ายๆ การท�ารถไฟฟ้าใน
กรุงเทพฯ คือระบบ Segmental ส่วนงาน Underpass 
76 แห่ง ใช้วธิ ีJacking คอืไม่ต้องไปยุง่กบัรถไฟ ไม่ต้อง
ตดัรางเหมอืนเจาะอโุมงค์ แต่แทนทีเ่ราจะขดุตดัทางเก่า 
เราก็หล่อบล็อกส่ีเหล่ียมแล้วก็ดันทะลุเข้าไปเลย เอาดิน
ข้างในออกและดันเข้าไป ท�าให้ไม่ต้องหยุดรถไฟ 
 ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกซัปพลายเออร์เข้า
มาร่วมงานในครั้งนี้ ก็ต้องมีผลงานที่เข้ากับหลักเกณฑ์
และเชื่อใจกันได้ อย่าง CPAC เราก็ใช้อยู่แล้ว เพราะ 
CPAC ต้ังแพล้นท์ให้เยอะมาก รวมถึงชิ้นส่วนการยก
ระดับ และงานคอนกรีตทั้งหมดเราก็ใช้ CPAC ปริมาณ
คอนกรีตที่ใช้ในการหล่อเสาเข็มเกือบ 100 คิว/ต้น
 แนวคิดในการท�างานของผมคือ ท�างานให้เสร็จ
เร็วและคุณภาพดี งานที่ผมท�า เสร็จก่อนสัญญาทุกงาน  
แค่นี้เจ้าของงานพอใจ งบประมาณไม่บานปลาย งาน 
ที่ผมท�า ผมภูมิใจทุกงาน หลักในการบริหารงานคือ 
ขยันและอดทน”

เรียกได้ว่าเป็นโครงการส�าคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพระบบขนส่งของชาติ 
ให้มีความเข้มแข็ง	 ส�าหรับโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น	 จึงต้องอาศัย
องค์กรชัน้น�าด้านการก่อสร้าง	 โดยมกีจิการร่วมค้าซเีคซเีอช	 ซึง่เป็นการจบัมอืกนั
ระหว่างบริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 ช.ทวี	 ก่อสร้าง	 จ�ากัด	 
เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้าง	 ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ	 CPAC	 งานน้ี 
คุณประพนธ์	 จันทร์ประดับฟ้า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง	2	 
บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และรองผู้จัดการกิจการร่วมค้าซีเคซีเอช	 
ได้เปิดห้องท�างานต้อนรับทีมงาน	 CPAC	 NEWS	 พร้อมเผยหลักการบริหาร
โครงการที่เน้นงานดี	รวดเร็วอย่างมีคุณภาพ	ตามแบบฉบับ	ช.การช่าง
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โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น นับเป็นโครงการใหญ่ใจกลางเมืองที่น่าจับตามอง 
ซึ่งตั้งอยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพ คือติดถนนประชาชื่น ซึ่งท�าให้สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายส�าคัญ 
รวมถึงท�าเลดังกล่าว ยังใกล้กับจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงอ่อน โดยห่างจาก
สถานีบางซ่อนเพียง 200 เมตร นอกเหนือจากนั้น ยังมีเรื่องของงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น 
กล่าวคือ มีการออกแบบอาคารด้วยคอนเซ็ปต์ Gold Green Marine ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่รื่นรมย์
และมีการจดัวางรปูแบบอาคารได้อย่างลงตวั และท่ีส�าคัญ ภายใต้ชือ่งานของ “ศุภาลยั” ย่อมการนัตี
ได้ถงึคุณภาพการอยู่อาศยัทีเ่ต็มเป่ียม และความใส่ใจในทุกรายละเอยีดของการท�างาน ซึง่คอลมัน์ 
Interview นี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานก่อสร้างอาคารสูง บมจ.ศุภาลัย มาเปิดประสบการณ์เล่าถึงแนวคิดในการออกแบบและ
การวางระบบโครงสร้างในทุกตารางเมตรของโครงการนี้ และแน่นอนว่าโครงการนี้คืออีกหนึ่ง
โครงการส�าคัญที่ CpaC ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วม

ศุภาลัย	เวอเรนด้า	
	 รัชวิภา-ประชาชื่น
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“ส�าหรับโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น เป็นอีกหนึ่ง
โครงการใหญ่ของศุภาลัย เป็นอาคารสูง 29 ชั้น แบ่งเป็น 3 ทาวเวอร์ 
มีที่พักอาศัย 1,705 ยูนิต และร้านค้า 26 ยูนิต รวมพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 110,000 ตารางเมตร ซ่ึงได้วางเง่ือนไขว่าผูจ้�าหน่ายคอนกรีต
จะต้องตั้ง Plant ในหน่วยงานเท่านั้น เพื่อรองรับกิจกรรมการก่อสร้าง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ ซึ่งมีการแบ่งงานออกเป็น 6 โซน  
โดยแต่ละโซนจะประกอบด้วยงานก่อสร้างที่หลากหลายในเวลา
เดียวกัน เช่น พื้น เสา คอลิฟต์ เป็นต้น หากไม่มีคอนกรีตเพียงพอ 
ซ่ึงอาจจะเกิดจากสภาพการจราจร จะท�าให้เกิดปัญหาล่าช้าในการ
ท�างาน การม ีPlant ในหน่วยงานจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้อย่างมาก”  
คุณกิตติพงษ์เล่าให้ฟัง

สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง	 คือ	 ต้องพยายามที่จะลดเวลาการ
ท�างานของโครงสร้างหลักๆ	โดยเฉพาะงาน	Post-tension	
ซึ่งเป็นงานส่วนใหญ่ของโครงการ

 “การก่อสร้าง เราต้องรอให้อายุของคอนกรีตถึง 3 วันหลังจาก
การเทคอนกรีตพื้น Post-tension ก่อนที่จะท�าการดึงลวดได้ ซึ่งต้อง
ท�าทุกขั้นตอนซ�้ากันทั้ง 6 โซน โซนหนึ่งอาจจะท�าการเทคอนกรีตอยู่ 
ในขณะเดียวกันโซนอื่นๆ ก็มีการดึงลวด รื้อไม้แบบ วางเหล็ก  
วนไปเรื่อยๆ ท�าให้ผู้รับผิดชอบต้องประจ�าหน้างานเพื่อให้งานมีความ
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว และอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญ คือ การดึงลวด  
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 3 วันขึ้นไป ในบางคร้ังที่เราติดปัญหาการ 
เทคอนกรีตเสร็จจนถึงดึก ท�าให้เสียเวลามากขึ้นเพราะเราไม่สามารถ
ท�างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากบริเวณนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่พักอาศัย จึงได้ปรึกษาเรื่องคอนกรีตกับทาง CPAC ว่าต้องการจะ
พัฒนางานพื้น Post-tension ให้งานมีความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งทาง 
CPAC ได้พัฒนาสูตรคอนกรีตใหม่ที่สามารถผลิตที่ Plant at site ได้ 
โดยลดระยะเวลาการดึงลวดได้ภายใน 2 วันหลังจากเทคอนกรีต  
ส่งผลให้การก่อสร้างภายในโครงการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมาก 

สร้างความแปลกใจให้กับผู้บริหาร จนถึงทุกวันนี้งานก็ยังเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มเวลาให้งานสถาปัตยกรรมมีเวลาท�างาน
มากขึ้น โดยส่วนตัว ผมคิดว่าการพัฒนาปรับปรุงคอนกรีต Post-
tension 2 วนั และการม ีPlant at site เป็นประโยชน์ส�าหรับการท�างาน
มากครับ”

นอกจากพื้นของอาคารที่เป็น	 Post-tension	 ต้องเสร็จ
ภายในระยะอันสั้นแล้ว	งานเสาก็เป็นอีกหัวใจส�าคัญของงาน
โครงสร้างเช่นกัน

 “นอกจากพื้น Post-tension ที่สามารถลดเวลาการท�างาน
เหลือ 2 วันแล้ว อีกจุดหนึ่งที่เราอยากให้งานเสร็จไวขึ้น คือ งานเสา 
ซ่ึงเราอยากถอดแบบหล่อเสาให้ได้ภายใน 12 ช่ัวโมง แต่โดยทั่วไป 
ทุกคนเร่ิมงานต้ังแต่ตอนเช้า กว่าจะได้เทคอนกรีตก็ประมาณ 2 ทุ่ม 

คุณกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานก่อสร้างอาคารสูง	บมจ.ศุภาลัย	
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ซึ่งถือว่าหมดไปอีกหนึ่งวัน กว่าจะได้ถอดแบบเสาก็ต้องเป็นช่วงเช้า 
ในวันถัดมา แต่ถ้าหากเราต้องการถอดแบบเสาเร็วขึ้น เราควรท�า
อย่างไร จึงได้ปรึกษากบัผูอ้อกแบบว่าคอนกรีตจะต้องมีก�าลงัอดัเท่าไร 
จึงจะสามารถถอดแบบได้อย่างปลอดภัย เราจึงอยากได้คอนกรีตที่มี
คุณสมบัติแบบที่มีก�าลังอัดขึ้นเร็วในช่วงแรกของคอนกรีตหลังจาก 
เทเสร็จ ท่ีไม่ใช่คอนกรีตที่ท�าข้ึนแบบ Made to order กล่าวคือ 
เป็นการพัฒนาที่คล้ายกับคอนกรีต Post-tension สูตร 2 วัน ซึ่ง
สามารถน�าก้อนตัวอย่างไปเข้าแล็บและกดเป็นรายชั่วโมงตั้งแต่ 6 ถึง 
7 ชั่วโมง ไปจนถึง 12 ชั่วโมง และปรับแต่งส่วน Early Strength  
แค่ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ได้ก�าลังที่ต้องการภายใน 12 ช่ัวโมง 
ในราคาทีเ่หมาะสมและสามารถถอดแบบเสาได้เร็วข้ึน
 “นอกจากนี้เราได้ใช้ Hub คอนกรีตมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการขนถ่ายคอนกรตีจาก Plant at site ไปยงัจดุต่างๆ ภายในอาคาร 
จากศกัยภาพของโรงงานทีส่ามารถผลติคอนกรตีได้ 60 ลกูบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง เมื่อจัดส่งคอนกรีตโดยวิธีเดิมที่ใช้รถโม่ สามารถเทได้เพียง 
25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อมี Hub แล้ว สามารถเทได้ถึง 45 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโดยเฉล่ีย ซึ่งได้ประสิทธิภาพงานเพ่ิมข้ึนอีก
เท่าตัว
 “จากที่กล่าวมา งานโครงสร้างเราท�าได้เร็วขึ้น ส่งผลให้
ก�าหนดโอนโครงการให้ลูกค้าเร็วขึ้นตามไปด้วย จากเดิมที่วางไว้ 30 
กันยายน 2560 ปัจจุบันขยับเวลามาเป็น 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเร็ว
กว่าก�าหนดเดิมถึง 3 เดือน เพราะเราออกแบบทุกอย่างให้สะดวกต่อ
การท�างาน ไม่ว่าจะเป็น Plant at site หรือ Hub รวมถึงผู้รับเหมาที่มี
ศักยภาพ เมื่อเราจัดการดูแลทุกอย่างได้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกอย่างก็
เร็วขึ้น
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 “ส่วนเรื่องที่อยากให้ CPAC มีการพัฒนาต่อยอดในด้านของ
ผลิตภัณฑ์ คือการทดสอบคุณภาพคอนกรีตแบบ On site เพราะ 
ตอนนี้ยังเป็นระบบน�าคอนกรีตไปทดสอบก�าลังอัดที่ศูนย์ทดสอบ  
ซ่ึงถ้าสามารถทดสอบก�าลงัอดัแบบ On site ได้จะช่วยท�าให้งานเร็วข้ึน
เพราะประหยัดเวลาในการเดินทาง ซ่ึงจริงๆ แล้ว ทางศุภาลัยกับ 
CPAC ได้ท�าการทดลองท�าก้อนลูกปูนขนาด 10x10 เซนติเมตร  
เพื่อจะท�า Mobile Unit Test ได้ โดยทุกวันนี้การทดสอบก�าลังอัด
แบบ On site ที่พัฒนาร่วมกันมาก็มีความแม่นย�ามากขึ้น และได้ใช้
ทดสอบเกือบจะทุกคลาสของคอนกรีตแล้ว เพราะฉะนั้นเกือบ 80% 
ของคอนกรีตสามารถยืนยันผลการทดสอบก�าลังอัดจากก้อนปูน 
10x10 เซนติเมตรได้แล้ว นั่นหมายความว่าเราสามารถท�า Mobile 
Unit Test เพื่อท�าการทดสอบผลที่ 2 วัน และเป็น 2 วันที่เร็วจริงๆ

นอกจากงานโครงสร้างแล้ว	 อกีหนึง่สิง่ส�าคัญทีท่�าให้เวอเรนดา	
มีความแตกต่างจากโครงการอื่น	 คือการวางระบบงานภายใน
ตัวอาคารให้ท�างานไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 “โครงการนี้เรามีการวางแผนการก่อสร้างที่มีทั้ง Plant at 
site และ Hub และมีคอนกรีตที่มีการพัฒนาก�าลังอัดเร็ว รวมถึงมี
เงื่อนไขการออกแบบอื่นๆ กล่าวคือ โครงการนี้มีทั้งหมด 3 ทาวเวอร์ 
ที่เหมือนกัน มีโซนและยูนิตที่คล้ายกัน การออกแบบจึงท�าให้เป็น 
รูปแบบเดียวกันให้ใช้ทุกอย่างร่วมกันได้ เช่น มีบ่อบ�าบัดน�้าเสียรวม 
จุดเดียว มีแทงค์น�้าหลักจุดเดียว และมีระบบเซ็นเตอร์ในการสูบจ่าย
น�้าดีเพื่อใช้งาน เพราะโดยทั่วไปจะเป็น Individual Design คือแต่ละ
ทาวเวอร์มีแทงค์น�้า บ่อบ�าบัดในตัวเอง ซึ่งเราจะไม่ใช้วิธีการแบบนั้น
เพราะท�าให้เสียเวลาและสิ้นเปลือง แต่เราจะท�าระบบปั๊มชุดเดียวอยู่
ตรงกลาง มีแทงค์น�้า 3 แทงค์อยู่บนยอดตึกเพื่อจ่ายน�้าลงมา และ
อาศัยลักษณะของอาคาร บวกกับการปรึกษากับสถาปนิก ว่าสามารถ
ท�าให้บางส่วนของอาคารบนตึกเชื่อมกันและวางระบบท่อต่อกัน คือใช้
เครื่องมือชุดเดียวแต่สามารถเชื่อมต่อกัน ท�าให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มากครับ”

26	ปีบนเส้นทางสายงานอาคารสูง

 คร�่าหวอดอยู่ในวงการก่อสร้างสายงานอาคารสูงมา 26 ปี 
เรียนรู้งานในทุกหน้าที่ตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ คุณกิตติพงษ์
เล่าต่อว่า เป็นความโชคดีท่ีศุภาลัยให้โอกาสเขาได้ท�าทุกอย่างทั้ง
ประมลูงาน การออกแบบ รวมถึงการจัดซือ้-จัดจ้าง ได้ลองผิดลองถกู
กับงานคอนกรีต จนท�าให้เข้าใจคอนกรีตในทุกรายละเอียด และแม้
ในปี 2540 บริษัทต้องเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ก็ยังสามารถฟื้นตัว
กลับมาได้ในระยะเวลาเพียง 3 ปี หนึ่งในนั้นคือความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในความเป็นศุภาลัย
 “ก่อนหน้าที่เราจะเจอกับวิกฤติเศรษฐกิจ ช่วงนั้นประเทศไทย
รุ่งโรจน์มาก ในยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี 
สินค้าทุกอย่างขายดีมาก รวมถึงปูนซีเมนต์ที่ขายดีจนไม่พอขาย
เนื่องจากขณะนั้นโรงงานผลิตซีเมนต์มีอยู่น้อยมาก แม้จะซื้อหรือจองก็
ต้องจ่ายด้วยเงินสด จะเทพื้นคอนกรีตแต่ละครั้งต้องรอเป็นเดือน ผม
จึงมีความเข้าใจในคอนกรีตเป็นอย่างดี พอปี 2540 มีวิกฤติเศรษฐกิจ
ก็ต้องมาท�าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ปล่อยห้องที่ขายไม่ได้ให้เช่า 
ในเวลานั้นยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองจึงเป็น 
จุดศูนย์รวมทุกอย่าง งานของเราที่ตั้งอยู ่ใกล้สนามบินดอนเมือง 
(ตรงข้ามแดนเนรมิตเก่า) คือโครงการปาร์คพหลโยธิน ผมมีต�าแหน่ง

เป็น Site Engineer และเราได้ท�าห้องให้นักบินและแอร์โฮสเตสของ
สายการบินนานาชาติมาเช่า ท�าให้กิจการเราอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็น
องค์กรกลุม่แรกๆ ทีฟ้ื่นตัวจากวกิฤตเศรษฐกจิได้ในปี 2543 สมยัก่อน
แต่ละโครงการต้องสร้างเสร็จก่อนจึงจะขึ้นโครงการใหม่ แต่ปัจจุบัน
เราก่อสร้างปีละ 7-8 โครงการ
 “ในการท�างานตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ส่วนตวัผมภาคภมูใิจ
ทุกโครงการ เพราะเราท�าเอง เช่น โครงการปาร์คพหลโยธิน เป็น
โครงการแรกของผมในฐานะ Site Engineer และศุภาลัยก็ฟื้นตัวได้
และกลับมามีช่ือเสียงเพราะโครงการนี้ ในส่วนของโครงการศุภาลัย 
แกรนด์ ทาวเวอร์ (ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ปัจจุบัน) ก็เป็นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจเช่นกัน เพราะเป็นโครงการแรกที่ผมเป็น Project Manager 
ส�าหรับศุภาลัยเราสร้างบ้านให้กับผู้บริหารของท้ัง Contractor และ 
Supplier อยู่มาหลายโครงการ หรือ Vendor อื่นๆ ให้วางใจมาซื้อ
โครงการเรามากที่สุด อีกทั้งยังแนะน�าให้ญาติมิตรมาซื้ออีกด้วย 
นับเป็นสิ่งท่ีเราภาคภูมิใจมาก ว่าคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ยังให้
ความเชื่อมั่นในสินค้าของเรา
 “สิ่งที่ผมยึดถือมาตลอด คือต้องไม่ละทิ้งความพยายาม  
ถ้าคิดว่ามันใช่และถูกต้อง เราต้องไม่ล้มเลิกความพยายามก่อนเวลา 
หลายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง คนที่เกี่ยวข้องเขารู้ว่า
กว่าจะได้งานแต่ละชิ้นเป็นเพราะผมไม่ละความพยายาม ขอให้เห็น 
ว่ามันเป็นประโยชน์ ถ้าท�าได้จะมีความสุข เพราะมันส�าเร็จจาก 
ตัวเราเองจริงๆ ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร”
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PROJECT MAnAGEMEnT
ดร.สุทธิ	ภาษีผล

กลยุทธ์	ที่ช่วยให้โครงการ	
มีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จ	 มีมากมายหลายประการด้วยกัน	 เช่น	 การวางแผนงานที่ดี	 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม	 การตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนด	 การสื่อสารของทีมงาน	 เป็นต้น	
อย่างไรก็ตาม	 ยังมีปัจจัยหลักส�าคัญอื่นที่มีผลต่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	 ที่ควรต้องค�านึงถึง	 เนื่องจากในท้ายสุด 
ก็จะส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการเช่นกัน	 บทความนี้จะน�าเสนอปัจจัยเหล่านั้น	 พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในการที่จะ
ช่วยให้โครงการด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ป ัจจัยหลักส�าคัญที่มีผลต ่อการด�าเนินงานท่ี 
มีประสิทธิภาพในท่ีนี้หมายถึง ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ไม่สามารถก�าหนดให้เป็นไปได้โดยผู ้จัดการ
โครงการ แต่มผีลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการด�าเนินงาน
และความส�าเร็จของโครงการ ปัจจัยดังกล่าว คือ 1. ขนาด
และความซับซ้อนของโครงการ 2. ล�าดับความส�าคัญของ
โครงการในองค์กร และ 3. การเปล่ียนแปลงเนื้องาน
โครงการ ซึ่งปัจจัยทั้งสามประการดังกล่าวนี้ จ�าเป็นต้องได้
รับการสนับสนุน ดูแลใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร (Top Management) อย่างมาก โดยมีกลยุทธ์
ส�าคัญ ดังนี้
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3 กลยุทธ์ด้าน	การเปลี่ยนแปลงเนื้องานโครงการ

 เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในแต่ละโครงการจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข หากเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบเล็กน้อย 
(Minor Change) ก็ถือเป็นเร่ืองปกติท่ัวไป หากเจ้าของโครงการมี
ความต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้องานท่ีได้
ท�าไปแล้วอย่างมาก หรือกระทบกับส่วนที่ยังไม่ได้ท�าแต่ได้เตรียมงาน
และทรัพยากรไว้แล้ว ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานแน่นอน 
เพราะท้ายสุดจะน�าไปสู่ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ หลังจากที่ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ ต้องรีบ
จัดประชุมและชี้แจงสมาชิกโครงการทุกฝ่ายให้รับทราบ เพื่อน�าไป
ปรับแผน และที่ส�าคัญต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้ว
แจ้งต่อเจ้าของโครงการหรือตัวแทนเจ้าของโครงการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติก ่อนด�าเนินการเสมอ เพราะเป็นไปได้ท่ีเจ้าของโครงการ
อาจยังไม่ทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ันในตอนแรก 
แต่เมื่อทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ อาจยกเลิก
การเปล่ียนแปลงนั้น หรืออย่างน้อยก็เป็นการยืนยันการขยายเวลา
และค่าใช้จ่ายอีกทางหนึง่ หากท�าไปก่อนโดยไม่มลีายลักษณ์อกัษรอนุมตัิ 
เพราะเข้าใจว่าแจ้งด้วยวาจาแล้ว อาจมผีลทางลบเกดิข้ึนในภายหลงัได้

 ท้ังสามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของผูจ้ดัการโครงการ ท่ีถงึแม้จะมกีารวางแผนทีด่ ี มีทมีงาน
ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี หรือแม้มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการทีด่ ี กค็วบคมุไม่ให้เกดิไม่ได้ อย่างไรกต็าม การมกีลยทุธ์ทีด่ี
ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากจะช่วยลดทอนปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา 
ได้มากแล้ว ยังช่วยให้การด�าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างชัดเจน

1 กลยุทธ์ด้านขนาดและความซับซ้อนของโครงการ

 โครงการที่มีขนาดใหญ่และความซับซ้อนมาก ย่อมจะต้องใช้
งบประมาณและทรัพยากรเป็นจ�านวนมาก หลายๆ ครั้งที่โครงการเกิด
ปัญหาระหว่างการท�างาน ผู้จัดการโครงการไม่มีอ�านาจพอในการ
ตัดสินใจ ท�าให้เกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบอื่นเป็นลูกโซ่ตามมา 
ดังนั้น ในโครงการขนาดใหญ่ จ�าเป็นต้องมีการระบุล�าดับชั้นการ
ตัดสินใจและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ 
และต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อป้องกันปัญหา รวมทั้งก�าหนด
แผนการรับมือไว้ล่วงหน้า ตลอดจนควรต้องมีการจัดท�าเป็นคู่มือ
และสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้าใจตรงกัน

2กลยุทธ์ด้านล�าดับความส�าคัญ
ของโครงการในองค์กร

 โดยทั่วไปในหนึ่งองค์กรย่อมมิได้มีเพียงโครงการเดียว
ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ และเมื่อมีหลายโครงการด�าเนินไปพร้อมๆ กัน 
การจัดสรรทรัพยากรให้ในแต่ละโครงการ จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น
อย่างยิ่ง หลายๆ ครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่หน้างานพร้อมแล้ว แต่ขาด
เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ส�าคญับางตวัทีถู่กน�าไปใช้ในอกีโครงการหนึง่อยู่ 
ท�าให้มปัีญหาตามมาทัง้ความก้าวหน้าของงานทีส่ะดดุ หรอืแม้กระทัง่
อาจเกิดข้อขัดแย้งข้ามโครงการระหว่างผู้ควบคุมงานหรือผู้จัดการ
โครงการนั้นๆอย่างไม่ควรเกิด ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงต้องสามารถ
จัดล�าดับความส�าคัญของโครงการที่มีอยู ่ในมือให้ได้ และส่ือสาร
ให้ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีเกิดความ
ไม่เพียงพอของการใช้ทรัพยากรส�าคัญ จะได้ช้ีแจงและจัดสรรได้
อย ่างเหมาะสมท่ีสุด ทั้งนี้  ล�าดับความส�าคัญของโครงการอาจ
ปรับเปล่ียนได้ตามความก้าวหน้าของโครงการและเหตุปัจจัยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หากองค์กรใดมีทรัพยากร เครื่องมือเพียงพอในทุก
โครงการ กอ็าจไม่ใช่เรือ่งตดิขดัในประเดน็นี ้ แต่อาจจะต้องพจิารณา
ในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในองค์กรแทน

27



COnCRETE EXPERT
ศ.ดร.ชัย	จาตุรพิทักษ์กุล

เถ้าลอย จากถ่านหิน:
	 	วัสดุปอซโซลานที่นิยมใช้ในส่วนผสมคอนกรีต	(ตอนจบ)

การลดจุดอ่อนของการพัฒนาก�าลังต�่าในช่วงอายุต้นของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหิน 
ท�าได้โดยการใช้เถ้าถ่านหินที่ละเอียดขึ้น โดยการลดขนาดหรือบดเถ้าถ่านหินให้มีความ
ละเอียดขึ้น[12] หรือใช้ซิลิกาฟูมผสมร่วมกับเถ้าถ่านหิน นอกจากน้ีการใช้สารลดน�้า
สามารถท�าให้การพัฒนาก�าลังในช่วงแรกดีขึ้น เพราะคอนกรีตมีอัตราส่วนของน�้าต่อ
วัสดุประสานที่ต�่าลง การใช้เถ้าถ่านหิน Class F จากแม่เมาะที่คัดขนาดให้เล็กลงจนมี
ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเล็กกว่า 15 ไมโครเมตร สามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสม
คอนกรีตได้ถึงร้อยละ 30 ของน�้าหนักวัสดุประสาน โดยการพัฒนาก�าลังอัดที่อายุ 7 วัน 
ต�่ากว่ากับคอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหินเพียงเล็กน้อย และการพัฒนาก�าลังอัดภายหลังจาก
อาย ุ28 วนัดีกว่า เนื่องจากมีปฏิกิริยาปอซโซลานมาช่วยเสริม [13] ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ก�าลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน [13]

ส่วนผสม
ก�าลังอัด (กก/ซม2)

7 วัน 28 วัน 90 วัน

คอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าถ่านหิน 195 264 294

คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 10 205 277 324

คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 20 194 276 341

คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 30 182 281 360

คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 40 169 284 331
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การใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีตก�าลังสูง
 ACI 363 [14] ก�าหนดให้คอนกรีตที่มีก�าลังอัดสูงกว่า 550 กก/ซม2 เป็นคอนกรีตก�าลังสูง ปัจจุบันก�าลังของ
คอนกรีตสูงขึ้นอย่างมากจากในอดีต เพื่อลดขนาดขององค์อาคาร และเพิ่มความทนทานให้แก่คอนกรีต หลักการทั่วไป
ในการผลิตคอนกรีตก�าลังสูง คือการลดปริมาณน�้าที่ใช้ในการผสมคอนกรีตลงให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยไม่ท�าให้
คอนกรีตสูญเสียคุณสมบัติในด้านการเทหรือเกิดการแยกตัว มีอัตราส่วนน�้าต่อวัสดุประสานประมาณ 0.3 ถึง 0.40 
ส�าหรับงานคอนกรีตโดยทั่วไปที่มีอัตราส่วนน�้าต่อวัสดุประสานต�่ากว่า 0.35 จะไม่สามารถผสมหรือเทคอนกรีตได้เพราะ
คอนกรีตแห้งมาก ต้องใช้สารเคมีผสมเพิ่มจ�าพวกสารลดน�้าพิเศษหรือสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์เข้าช่วย 
 เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะสามารถน�ามาผลิตคอนกรีตก�าลังสูงและให้ก�าลังอัดท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และประหยัดกว่า
การใช้ซิลิกาฟูม นอกจากนี้การใช้เถ้าถ่านหินละเอียดสูงที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมโครเมตรยังช่วยพัฒนาก�าลังอัด
ในช่วงอายุต้นของคอนกรีตก�าลังสูงให้ดีขึ้นและก�าลังที่อายุมากข้ึนจะยิ่งสูงมากข้ึนอีกด้วย โดยคอนกรีตก�าลังสูงท่ีผสม
เถ้าถ่านหินละเอียดสูงในอัตราร้อยละ 25 โดยน�้าหนักวัสดุประสานที่อายุ 7 หรือ 28 วัน มีก�าลังอัดสูงกว่าคอนกรีต 
ที่ไม่มีเถ้าถ่านหินเป็นส่วนผสม และต�่ากว่าคอนกรีตที่ผสมซิลิกาฟูมเพียงเล็กน้อย หลังจากอายุ 90 วันการพัฒนา 
ก�าลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินละเอียดสูง มีค่ามากกว่าคอนกรีตผสมซิลิกาฟูม [15] ดังแสดงในตารางท่ี 7

ตารางที่ 7 ก�าลังอัดของคอนกรีตก�าลังสูงที่ผสมเถ้าถ่านหินและซิลิกาฟูม [15]

ส่วนผสม
ก�าลังอัด (กก/ซม2)

7 วัน 28 วัน 90 วัน

คอนกรีตก�าลังสูงที่ไม่ผสมเถ้าถ่านหิน 580 749 874

คอนกรีตก�าลังสูงที่ผสมเถ้าถ่านหินละเอียดร้อยละ 25 712 825 953

คอนกรีตก�าลังสูงที่ผสมซิลิกาฟูมร้อยละ 10 725 858 902
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การแทรกซึมของสารละลายคลอไรด ์
 การท�าปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน�้าท�าให้ส่วนผสมมีความ
เป็นด่างสูง และสามารถป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยเกิด
ฟิล์มบางๆ ของ g-Fe2O3 เคลือบผิวเหล็กเสริมไว้ อิออนของคลอไรด์
สามารถท�าลายฟิลม์น้ีได้ คลอไรด์ที่ซึมเข้าในคอนกรีตและเมื่อมี
ปริมาณสูงกว่าระดับวิกฤต (Chloride Threshold Value) จะท�าให้
เหล็กเสริมเริ่มเกิดสนิม การใช้เถ้าถ่านหินสามารถช่วยให้คอนกรีต 
มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเนื่องจากน�้าทะเลได้ดีข้ึนอย่างชัดเจน 
รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงคอนกรีตที่แช่ในน�้าทะเลบริเวณอ่าวไทย ซึ่ง

รูปที่ 5 การเป็นสนิมของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่แช่น�้าทะเลบริเวณอ่าวไทยเป็นเวลา 5 ป ี[16]

สามารถสังเกตเห็นการเป็นสนิมเหล็กในคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหิน
แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 25-50 โดยน�้าหนักวัสดุประสาน  
มีการเกิดสนิมต�่ากว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซึ่งไม่ผสมเถ้าถ่านหิน 
แม้ว่าคอนกรีตท่ีไม่ผสมเถ้าถ่านหินจะมีอัตราส่วนน�้าต่อวัสดุประสาน 
ที่ต�า่กว่า (และมกี�าลงัอดัสงูกว่า) กต็าม [16] นอกจากนีก้ารใช้เถ้าถ่านหนิ
จากแหล่งเดียวกันท่ีมีความละเอียดสูงกว่า พบว่าสามารถต้านทาน
คลอไรด์ได้ดียิ่งขึ้น
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ผลดีของการใช้เถ้าถ่านหิน
 ผลดีของการใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสม
คอนกรีตมีหลายประการ ทั้งด้านการปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีต
และด้านการประหยัด เช่น เพิ่มความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต 
ลดผลกระทบจากการแยกตัว ลดความร้อนที่เกิดขึ้น ลดอัตราการซึม
ผ่านน�้าของคอนกรีต เพิ่มความทนทานของคอนกรีต และที่ส�าคัญเพิ่ม
ก�าลังอัดประลัยในระยะยาวของคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีอายุมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตามการน�าเถ้าถ่านหินมาใช้ในงานคอนกรีตต้อง
ค�านึงถึงคุณภาพของเถ้าถ่านหินที่น�ามาใช้ด้วย เพราะเถ้าถ่านหิน
แต่ละแหล่งมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปตามกระบวนการผลิต 
ได้แก่ ระบบการเผา อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา รวมไปถึงวิธีดักจับเถ้า
ถ่านหิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของเถ้าถ่านหิน ดังนั้นการน�าเถ้า
ถ่านหินมาใช้ในงานคอนกรีตต้องมีการทดสอบคุณสมบัติของเถ้า
ถ่านหิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดก่อนน�ามาใช้งานทุกครั้ง 

 การน�าเถ้าถ่านหินมาใช้ประโยชน์ยังสามารถช่วยประหยัดการ
ใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ เนื่องจากการแทนที่เถ้าถ่านหินใน
ปูนซีเมนต์บางส่วน ท�าให้ลดปริมาณการใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ลง การ
ผลิตปูนซีเมนต์ต้องเผาวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูงถึงประมาณ 1,400 ถึง 
1,500 องศาเซลเซียส พลังงานที่ใช้ในการเผาอาจเป็นน�้ามันเตา 
หรือถ่านหิน ประมาณว่าการเผาเม็ดปูน 1 ตันมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศโลกประมาณ 1 ตนั ก่อให้เกดิปัญหา
เรือนกระจก การลดการผลิตปูนซีเมนต์ลงจึงลดการใช้เช้ือเพลิงลงได้
แต่ยังคงมีปริมาณวัสดุประสานที่ใช้ผสมคอนกรีตเท่าเดิม นั่นคือ 
บางส่วนของปูนซีเมนต์จะมเีถ้าถ่านหินปนอยู ่ ดงันัน้ การใช้เถ้าถ่านหิน
ในส่วนผสมคอนกรีตจึงเป็นผลดีต่อภาพรวม ทั้งการประหยัดวัสดุ
ก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ ลดพื้นที่ทิ้ง
เถ้าถ่านหนิ ซ่ึงเป็นผลดต่ีอสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
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COnCRETE FOCuS

 วัสดุถมแบบอัดแน่นด้วยตัวเองนี้ (โดยต่อไปนี้จะแทนด้วย 
วถออ.) เป็นวัสดุทางเลือกที่นิยมใช้แพร่หลายในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง หรือส�าหรับใช้ใน
งานที่ไม่ต้องการจัดหาเครื่องจักรในการบดอัด หรือใช้ส�าหรับงาน
ที่ต้องการความรวดเรว็ในการถม โดยทัว่ไป วถออ. จะประกอบไปด้วย
วัสดุประสานที่มีซีเมนต์และเถ้าลอยเป็นหลัก ทราย ทราย น�้า  
สารกักอากาศ และบางครั้งก็อาจมีหินขนาดเล็กไม่เกิน 10 ซม. ด้วย 
โดยจะต้องมีสัดส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อท�าให้วัสดุสามารถ
ไหลได้ดีจนอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง ค่ายุบตัวปกติจะมากกว่า 20 ซม. 
และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีการหดหรือทรุดตัวน้อยมาก โดยปกติ วถออ. 
มีก�าลังอัดประลัยระหว่าง 20-80 กก./ตร.ซม. (ksc) ทรงกระบอก 
แต่หากมีแผนการท่ีจะขุดรื้อออกในภายหลังก็จะมีก�าลังอัดระหว่าง 
2-14 กก./ตร.ซม. เพื่อให้ง่ายต่อการขุดออก

ข้อดีของการใช้	วถออ.
 นอกจากจะประหยัดการใช้แรงงาน เวลาในการก่อสร้าง 
และเคร่ืองจักรในการบดอัด ซึ่งประกอบด้วยรถบดอัด รถตัก และ 
รถบรรทกุน�า้ หลุมทีต้่องขุดข้ึนเพือ่วางสาธารณปูโภคและจะถกูฝังกลบ 
ด้วย วถออ. ก็จะมีขนาดเล็กหรือมีความกว้างน้อยกว่าหลุมที่จะต้องขุด
และถูกฝังกลบด้วยวัสดุถมทั่วไป ข้อดีที่สุดคือการท�างานด้วยวิธีถม
โดยใช้ วถออ. จะมีความปลอดภัยสูงเพราะไม่ต้องมีคนท�างานใน
บริเวณก้นหลุมท่ีเส่ียงต่อการพังทลายของดินโดยรอบ วิธีการท�างาน
ท่ีใช้กับ วถออ. จะใช้รถขนส่งคอนกรีตท่ัวไปล�าเลียงวัสดุออกมาแล้ว
ปล่อยให้ตกอย่างอิสระได้โดยไม่มีการแยกตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ของวัสดุนี้

 ข้อดีอีกประการคือสามารถใช้ถมท่ีท่ีไม่สามารถถมด้วยวัสดุ
ถมทั่วไปอื่นๆ ได้ เช่น แทงค์ใต้ดิน เป็นต้น

วัสดุถม
	 	 	 แบบอัดแน่นด้วยตัวเอง
วัสดุถมแบบอัดแน่นด้วยตัวเอง	(วถออ.)	หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า	Flowable	Fill	หรือ	Flowable	Fill	Material	มีชื่อเป็นทางการ
โดยสมาคมคอนกรีตแห่งสหรัฐอเมริกาว่า	Controlled	Low	Strength	Material	(CLSM)	คือวัสดุที่สามารถใช้ถมแทนวัสดุถมปกติ	
(Granular	Fill)	เช่น	ดิน	ทราย	และลูกรัง	เป็นต้น	โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องท�าการบดอัดให้แน่นเพราะมีคุณสมบัติคล้ายกับคอนกรีตอัดแน่น
ด้วยตัวเอง	(Self-consolidating	Concrete)	ในเรื่องการไหลตัวของวัสดุ
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ประโยชน์ของการใช้สอย
 1. ฝังกลบ เช่น การขดุวางท่อระบายน�า้หรอืท่อน�า้ทิง้ การขดุ
วางสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟเบอร์อ๊อปติกส�าหรับคอสะพาน  
การหุ้มท่อต่างๆ งานขุดเพื่อก่อสร้างเสาเข็ม ก�าแพงกันดินทลาย 
(Retaining Wall) เป็นต้น
 2. ถมเพื่อเป็นโครงสร้าง เช่น ชั้นรองฐานราก ชั้นรองพื้น 
ติดดิน ชั้นรองถนน ชั้นรองเพื่อการวางท่อสาธารณูปโภค
 3. อื่นๆ เช่น ถมช่องว่างใต้ดินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหมืองร้าง 
บ่อน�้าร้าง ปล่องทางเข้าอุโมงค์ร้าง หรือใช้เติมโพรงใต้ถนนให้เต็ม  
กันการกัดเซาะของน�้า หรือใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เช่น ใช้ฝังหุ้ม 
ท่อส่งน�้ามันดิบ เป็นต้น

คุณสมบัติที่อาจจ�าเป็นต้องมีการก�าหนด

1. ก�าลังอัด หากใช้ฝังกลบและต้องมีการขุดรื้อวัสดุภายหลังก็ควร
ก�าหนดค่าก�าลังอัดสูงสุดเพื่อให้การขุดเป็นไปได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว หากวางแผนที่จะท�าการขุดด้วยมือควรก�าหนดค่าก�าลัง
อัดสูงสุดไม่เกิน 3.5 กก./ตร.ซม. แต่หากจะใช้รถขุดก็ควรก�าหนดค่า
สูงสุดไม่เกิน 14 กก./ตร.ซม. ส่วนผสมที่เหมาะสมกับการขุดออก 
ภายหลังอาจมีหินขนาดเล็กรวมอยู่ในส่วนผสม แต่ไม่เป็นท่ีนิยม 
เท่าทีค่วรเพราะอาจจะเพิ่มความยากในการขุด ส�าหรับการใช้เพื่อถม 
ส�าหรบัโครงสร้างให้รับน�้าหนักได้เทียบเท่ากับดินบดอัดแน่น ก็ควร
ก�าหนดค่าก�าลังอัด 3.5-7.0 กก./ตร.ซม.

2. การเซตตัวและก�าลังอัดช่วงแรก หากต้องการให้วัสดุแบกรับ 
น�้าหนักไม่ว่าจะเป็นจากจราจรหรือโครงสร้างในระยะเวลา 

อันส้ันหลังจากการเท อาจจะต้องท�าการทดสอบกดจิ้มด้วยความดัน
ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C403 หรอื D6024 ซึง่ก�าลงัอดั 
ที่เหมาะสมจะมีค่าระหว่าง 35-105 กก./ตร.ซม. การทดสอบนี้ 
จะท�าให้สามารถบ่งช้ีระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรืออายุของวัสดุขั้นต�่า  
ก่อนจะสามารถแบกรับน�้าหนักได้อย่างปลอดภัย

3.ความหนาแน่น โดยทั่วไป วถออ. จะมีความหนาแน่นระหว่าง 
1850-2330 กก./ลบ.ม. แต่หากต้องการความหนาแน่นต�่ากว่า

นี้หรือเพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ส่วนผสมจะมีปริมาณสาร 
กักอากาศจ�านวนมากเพื่อให้มีปริมาณอากาศสูงกว่าร้อยละ 20 หรือ
ใช้เม็ดโฟมหรือมวลรวมเบา

4.การไหลตัว คุณสมบัติการไหลตัวสามารถถูกปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้ และไม่จ�าเป็นต้องมีการจี้เขย่า

ในการอัดแน่น อย่างไรก็ตามหากใช้ในการฝังกลบท่อควรค�านึงถึง
แรงดันของเหลวท่ีวัสดุกระท�าต่อท่อด้วย เพราะหากไม่มีการยึดท่อที่
เหมาะสมจะท�าให้ท่อลอยได้

5.การยุบหด การยุบหดของวัสดุจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเท
และวัสดุก�าลังจะแข็งตัว เพราะ วถออ. มีส่วนประกอบของน�้าใน

ปริมาณที่สูงกว่าส่วนผสมคอนกรีตปกติ ดังนั้นการหดตัวจะสูงกว่า
เนือ่งจากน�า้ท่ีจะเยิม้ออกมา โดยปกติวสัดนุีส้ามารถยบุหดได้ถงึ 2 ซม. 
ทุกๆ ความลึก 1 ม. แต่เมื่ออายุเกิน 7 วันแล้วการหดตัวเพิ่มจะไม่ค่อย
เกิดข้ึนเนื่องจากมีความช้ืนใต้ดินสูง และจะหดตัวน้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับการยุบตัวที่เกิดขึ้นจากการใช้ดินบดอัดที่มีโพรงอากาศสูงกว่า

6. การซึมผ่านของน�้า วถออ. มีความทึบน�้าเทียบเท่าหรือสูงกว่า
ดินบดอัดแน่น

7.ความทนทาน วถออ. ท�าหน้าที่แทนดินบดอัดแน่น จึงไม่ทนทาน
ต่อการเสียดสีและไม่สามารถต้านทานต่อการเยือกแข็งสลับกับ

การอุ่นขึ้น (Freezing and Thawing) และไม่สามารถทนต่อสารเคมี 
ท่ีเป็นอันตรายกับซีเมนต์ อย่างไรก็ตามหากวัสดุยังคงอยู่ในที่บริเวณ
แม้การประสานจะถูกท�าลาย แต่วัสดุก็ยังสามารถท�าหน้าท่ีดั่งดินบด
อัดแน่นเหมือนเดิม

จาก Concrete in Practice NRMCA CIP17-Flowable Fill Materials

การเท	การบ่ม	และข้อควรระวัง
 นอกจากการเทที่นิยมคือผ่านรางชู้ตแล้ว ยังสามารถเท
ได้โดยใช้ถังคอนกรีต (Concrete Bucket) หรือผ่านปั๊มคอนกรีต
ก็ได้ ข้อได้เปรียบของ วถออ. เมื่อเทียบกับคอนกรีตปกติคือการที่
ไม่ต ้องบ่ม เนื่องจากวัสดุมีปริมาณน�้าสูงและมีก�าลังอัดต�่า 
เมื่อเทียบกับคอนกรีตปกติ อย่างไรก็ตามหากจะใช้งานในพ้ืนท่ี  
ที่มีอากาศหนาวเย็นถึงจุดเยือกแข็ง ต้องมีการป้องกันไม่ให้
วัสดุเยือกแข็งหลังจากการเท
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เสริมคุณสมบัติพิเศษด้วยส่วนผสมของแบคทีเรีย
 Bio Concrete มีส่วนผสมของแบคทีเรียที่ใส่ลงไปในคอนกรีต 
โดยแบคทีเรียนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษในการซ่อมแซมรอยแตกร้าว  
เมื่อคอนกรีตโดนน�้าจะเกิดการท�าปฏิกิริยาภายในคอนกรีตเอง
 ในการค้นคว้าวิจัย นักวิทยาศาสตร์ได้ท�าการทดลองผสม
แบคทีเรียกับคอนกรีต ท�าให้ทราบว่าสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียน้ันมี
ชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน จึงได้ท�าการค้นคว้าทดลองต่อจนค้นพบว่า
แบคทีเรีย Bacillus สามารถทนต่อความกระด้างได้สูงและสร้างสปอร์ 
ได้ดใีนสภาวะด่าง และยงัคงสามารถมชีีวติอยูไ่ด้โดยไม่มนี�า้หรอือาหาร
ได้นานกว่า 10 ปี 

คอนกรีตซ่อมตัวเองได ้
 กระบวนการซ่อมแซมคอนกรีตที่เกิดขึ้นได้เองนั้น จะต้องใช ้
วสัดชุ่วยในการคนืสภาพให้กับคอนกรตี จากปกตทิีแ่บคทเีรยีกนิน�า้ตาล 
เป็นอาหารหลัก ซึ่งไม่สามารถใส่ลงไปในเนื้อคอนกรีตได้ เพราะจะ
ท�าให้คอนกรีตอ่อนนุ่มและแตกหักได้ง่าย แหล่งพลังงานท่ีให้ได้จึง
เป็น Calcium Lactate ซึ่งเป็นส่วนประกอบของนม น�ามาประกอบเข้า
กันกับแบคทีเรีย โดยใส่ไว้ในแคปซูลพลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ จากนั้นน�าแคปซูลท่ีได้มาผสมเข้ากับคอนกรีตผสมเปียกที่
จะน�าไปก่อสร้าง เมื่อมีสาเหตุที่ท�าให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว มันก็
จะสามารถรักษาซ่อมแซมตัวเองได้ โดยท�าให้น�้าผ่านแทรกซึมเข้าไป
สลายแคปซูลจนสารภายในแตกตัว แบคทีเรียท่ียังมีชีวิตอยู่ก็จะเริ่ม
ท�าปฏิกิริยาต่อรอยร้าวและจะเริ่มขยายตัวออกเป็นจ�านวนมาก เสมือน
เป็นการท�าหน้าที่ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีตได้เอง

Bio	Concrete
คอนกรีตเพื่ออนาคตที่ซ่อมรอยร้าวเองได้

COnCRETE FOCuS

Source: http://edition.cnn.com

Bio	Concrete	ชีวะคอนกรีต	ที่ซ่อมแซมรอยแตกของตัวเองได้
 นวัตกรรมวัสดุสิ่งก่อสร้าง Bio Concrete หรือชีวะคอนกรีต 
เป็นผลงานการวจัิยจากมหาวทิยาลยั Delft University of Technology 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีไ่ด้เลง็เหน็ว่าคอนกรตีเป็นวสัดกุ่อสร้างทีม่กีาร
ใช้งานอย่างแพร่หลายและยาวนานนับพันปี แต่มักเกิดรอยร้าวเมื่อ 
ใช้งานไปได้สักระยะ แม้จะมีเทคนิคหรือข้อระวังในการผสมคอนกรีต 
ก็ยังอาจเกิดปัญหารอยแตกร้าวได้ด้วยสาเหตุหลายปัจจัย อาทิ สภาพ
แวดล้อม สภาพอากาศ อุณหภูมิภายนอก รวมทั้งการที่ใช้เหล็กเส้น
เข้าไปเสริมความแข็งแรง เพื่อป้องกันรอยแตกร้าวเริ่มขยายใหญ่จน
สร้างความเสียหายแก่โครงสร้าง อันเป็นเหตุให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้
คิดค้นวัสดุซีเมนต์ทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความ
เสียหาย

Bio	Concrete	หรือชีวะคอนกรีต

คอนกรีต มีการน�ามาใช้ในการก่อสร้างยาวนานกว่า 2,000 ปี และยังได้ถูกพัฒนาให้มีความ
แข็งแรงคงทนด้วยนวัตกรรมต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จนได้ค้นพบการเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง
จนได้คอนกรีตที่มีความพิเศษ นั่นคือ สามารถซ่อมแซมรอยแตกร้าวของตัวเองได้
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Engineered	Cementitious	Composite
 เมื่อย้อนกลับไปในหลายปีที่ผ่านมา ที่ได้มีการพัฒนาคอนกรีต 
Engineered Cementitious Composite หรือ อีซีซี ที่สามารถซ่อม 
ตัวเองได้เช่นกัน 

อีซีซี	คอนกรีตที่เหมาะกับการซ่อมรอยร้าวของสะพาน
 อีซีซี หรือคอนกรีตท่ีโค้งงอได้ เป็นซีเมนต์คอมโพสิตเสริม
เส้นใยสมรรถนะสูง ท่ีพัฒนาโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน  
ที่พยายามพัฒนาสารชนิดนี้มานานกว่า 15 ปี จนได้คอนกรีตชนิดที่มี
ความแข็งแรง คงทน น�้าหนักเบา มีความยืดหยุ่นและโค้งงอได้คล้าย
กับโลหะ รวมถึงยังมีแนวโน้มที่จะแตกร้าวได้น้อย หากเกิดรอยแตก
ก็จะมีขนาดเล็กและไม่เช่ือมต่อกันเป็นวงกว้าง เพราะการขยายตัว 
ของรอยแตกจะถูกยับยั้งด้วยเส้นใยเสริมแรงเคลือบพิเศษที่อยู ่ใน
ส่วนผสม รอยแตกดังกล่าวจึงมีขนาดที่พอเหมาะต่อการกักเก็บน�้า
และคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะมาท�าปฏิกิริยากับซีเมนต์แห้งที่ส�ารอง
อยู่ในอีซีซี จนได้สารที่จะมาท�าหน้าที่ปิดรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น นั่นคือ 
แคลเซียมคาร์บอเนต สารที่มีความแข็งแรงสูง

อีซีซี	มีส่วนผสมคล้ายกับคอนกรีตทั่วไป	
 นั่นคือ ซีเมนต์ น�้า ทราย หรือก้อนกรวด แต่จะมีความละเอียด
ที่สูงกว่าในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 
ไมครอน ไม่ว่าจะเป็นทราย ซิลิกา หรือเส้นใยพลาสติกเสริมแรง แต่
แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไปที่จะใช้เหล็กเส้นเสริมแรง และการที่จะ
ซ่อมแซมตวัเองได้นัน้ จ�าเป็นต้องผ่านวงจรเปียก-แห้ง ประมาณ 1-5 รอบ 
และเมื่อเข้าสู่สองรอบสุดท้าย การซ่อมแซมตัวเองจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ทีมวิจัยยังได้ทดสอบการซ่อมแซมของคอนกรีตด้วยวิธีการ
วัดความถี่เรโซแนนซ์ เพื่อระบุความแข็งแกร่งและความแข็งแรงก่อน
และหลังการแตกร้าว โดยการส่งคลื่นเสียงผ่านเข้าไปในวัสดุและ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในโครงสร้าง ซึ่งยังพบว่า ในตัวอย่าง

อีซีซี สามารถยืดได้มากกว่าปกติอีก 3% และมันยังคงใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อได้รับความเครียดแรงดึงสูงถึง 5% ต่างจากคอนกรีต
ท่ัวไปท่ีจะเกิดการแตกร้าว และไม่สามารถรับน�้าหนักได้เลยเมื่อ 
มีความเครียดแรงดึงเพียง 0.1% เท่านั้น และหลังจากท่ีมันซ่อมแซม
ตัวเองแล้ว ยังพบว่ามีทั้งความแข็งแรงและแข็งแกร่งที่ไม่ต่างจากเดิม 

 นับเป็นการพัฒนาคอนกรีตที่มีความก้าวหน้า ซ่ึงเป็นผลดกัีบ
การออกแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอีกไม่นานจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่มี 
โครงสร้างสวยงามแปลกใหม่ที่ช่วยต้านภัยธรรมชาติ และที่ส�าคัญ
สามารถซ่อมรอยร้าวตัวเองได้ 

Engineered	Cementitious	Composite
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การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกัน	
ปัญหาการแตกร้าวของพื้นโพสเทนชั่น	(1)

LEARninG FROM MiSTAKES

ในการตรวจงานการก่อสร้างพ้ืนระบบโพสเทนชัน่ท่ีเทคอนกรตีแล้วเสรจ็	ในฐานะเป็นวศิวกรโครงการหรอืผู้ควบคมุงาน	
อาจจะพบรอยร้าวปรากฏบนผิวพื้นหรือใต้ท้องพื้น	 เป็นแบบร้าวไม่ทะลุหรือร้าวทะลุตลอดความหนาของพื้น	 ต�าแหน่ง
ของรอยร้าวเป็นแบบสะเปะสะปะ	หรอืมตี�าแหน่งแน่นอน	 เช่น	 ร้าวผิวล่างท่ีกึง่กลางช่วงเสา	 ร้าวผิวบนทีแ่นวเสา	 เป็นต้น	
โดยมีความกว้างความยาวของรอยร้าวที่แตกต่างกัน	 ระยะเวลาในการเกิดรอยร้าวต่างกัน	 บางครั้งเกิดตอน
คอนกรีตก�าลังแข็งตัวหรือบางรอยเกิดหลังจากดึงลวดอัดแรงแล้ว	 ซึ่งรอยร้าวเป็นปัญหาส�าคัญในงานโครงสร้าง	
โดยเฉพาะงานพื้น	ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว	นอกจากจะท�าให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแล้ว	ยังท�าให้เกิดความวิตกกังวล
ต่อผู้ใช้งานอาคาร	 และส่งผลให้ความสามารถในการรับน�้าหนักของพื้นลดลงในระยะยาว	 ดังนั้นเมื่อพบรอยร้าวต้อง
ท�าการวิเคราะห์สาเหตุ	ก�าหนดวิธีการซ่อมและป้องกันไม่ให้เกิดอีก
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รอยร้าวที่เกิดขึ้นในงานพื้นโพสเทนชั่น สามารถแบ่งออกตามสาเหตุการเกิดรอยร้าว ได้ 7 ประเภท ดังนี้
1. รอยร้าวเนื่องจากการยึดรั้งระหว่างโครงสร้าง (External Restraint Cracks)
2. รอยร้าวเนื่องจากนั่งร้านหรือค�้ายันไม่สามารถรับน�้าหนักโครงสร้างพื้นได้
3. รอยร้าวที่เกิดจากการบรรทุกน�้าหนักเกินความสามารถในการรับน�้าหนักของโครงสร้างพื้น
4. รอยร้าวเนื่องจากการท�างานพื้นโพสเทนชั่นผิดขั้นตอน
5. รอยร้าวจากการหดตัวของคอนกรีต (Drying Shrinkage Cracks)
6. รอยร้าวบริเวณสมอยึด (Anchorage) ภายหลังการดึงลวดอัดแรง
7. รอยร้าวจากการออกแบบไม่เพียงพอต่อการรับน�้าหนัก

ต�าแหน่งและความยาวรอยร้าว

การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทาง
ป้องกันปัญหาการแตกร้าวของ
พื้นโพสเทนชั่นจะแบ่งสาระเป็น 
5 ตอน โดยตอนแรก จะเรียนรู้
การเก็บข้อมูลรอยร้าวเพื่อน�าไป
วิเคราะห์ ตอนที่ 2 ถึง 4 จะกล่าว
ถึงชนิดของรอยร้าวและสาเหตุ 
ส่วนตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องการ
ซ่อมรอยร้าว 
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โดยสามารถใช้ตารางแนะน�าด้านล่างในการบันทึกข้อมูล

วันที่ได้รับแจ้ง  

ชื่อโครงการ  

ข้อมูลจากการส�ารวจ เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุรอยร้าว

1. พื้นที่ที่เกิดรอยร้าว

2. ลักษณะรอยร้าว  กระจัดกระจาย / ไม่มีรูปแบบแน่นอน
 มีรูปแบบ / ทิศทางที่แน่นอน
 เป็นรอยร้าวแบบทะลุ / น�้าซึมผ่านได้
 เกิดรอยร้าวที่หลังพื้นโพสเทนชั่น
 เกิดรอยร้าวที่ท้องพื้นโพสเทนชั่น

3. ความกว้างรอยร้าว มม. 
(ควรใช้สเกลวัดรอยร้าว  
ตามรูปภาพที่ 1)

 

4. เวลาที่เริ่มสังเกตเห็นรอยร้าว  

5. รูปถ่าย / แบบร่างรอยร้าว  

6. ลักษณะการใช้สอยบนพื้น 
ณ วันที่เห็นรอยร้าว 

 

7. ลักษณะการต่อนั่งร้าน/ฐาน
รองรับนั่งร้าน

8. ระยะเวลาผ่านไป 7 วัน 
ลักษณะรอยร้าวที่เปลี่ยนไป

 ความกว้างรอยร้าว .......... มม.

 ความยาวรอยร้าว ............ ม.

LEARninG FROM MiSTAKES
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลรอยร้าว
 ข้อระมัดระวังในการใช้ตารางข้างต้น ผู้ท�าการส�ารวจควรหาข้อมูลให้ได้มากและละเอียดท่ีสุด เพื่อจะได้มีข้อมูลมาก 
เพยีงพอต่อการวเิคราะห์ โดยสามารถหาข้อมลูได้จากการเข้าไปส�ารวจหน้างาน การซักถามคนท่ีพบรอยร้าว และหาข้อมลูเพิม่
จากการถามหัวหน้างาน คนงาน และผู้ควบคุมงาน ในฉบับหน้าจะกล่าวถึงชนิดของรอยร้าวและสาเหตุของรอยร้าว เนื่องจาก
การยึดรั้งระหว่างโครงสร้าง รอยร้าวเนื่องจากนั่งร้านหรือค�้ายันไม่สามารถรับน�้าหนักโครงสร้างพื้นได้ และรอยร้าวที่เกิดจาก
การบรรทุกน�้าหนักเกินความสามารถในการรับน�้าหนักของโครงสร้างพื้น

รูปภาพที่ 1

วันที่ได้รับแจ้ง 3-Feb-59

ชื่อโครงการ NA

ข้อมูลจากการส�ารวจ เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุรอยร้าว

1. พื้นที่ที่เกิดรอยร้าว ชั้น 2 โซน A

2. ลักษณะรอยร้าว  กระจัดกระจาย / ไม่มีรูปแบบแน่นอน

  มีรูปแบบ / ทิศทางที่แน่นอน

 เป็นรอยร้าวแบบทะลุ / น�้าซึมผ่านได้

  เกิดรอยร้าวที่หลังพื้นโพสเทนชั่น 
 เกิดรอยร้าวที่ท้องพื้นโพสเทนชั่น

3. ความกว้างรอยร้าว 1 มิลลิเมตร

4. เวลาที่เริ่มสังเกตเห็นรอยร้าว 2-Feb-59

5. รูปถ่าย/ แบบร่างรอยร้าว

รอยร้าวเกิดขึ้นก่อนการดึงลวดอัดแรง 

6. ลักษณะการใช้สอยบนพื้น  
ณ วันที่เห็นรอยร้าว 

วางแบบเสา

7. ลักษณะการต่อนั่งร้าน/ฐานรองรับนั่งร้าน ขานั่งร้านวางบนเหล็กซี ที่วางบนดิน

8. ระยะเวลาผ่านไป 7 วัน  
ลักษณะรอยร้าวที่เปลี่ยนไป

 ความกว้างรอยร้าว .......... มม. 
 ความยาวรอยร้าว ............. ม.
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Zoom	In

“Lilypad City”
	 แหล่งอยู่อาศัยใน	“เมืองลอยน�้า”

เสน่ห์ที่อยู่อาศัย 
เมืองลอยน�้า
เมอืงเวนสิ ถอืเป็นเมอืงลอยน�า้ในฝัน
อันแสนโรแมนตกิ เมอืงสวยงามทีท่กุคน 
อยากไปสัมผสั ตัง้อยูบ่นเกาะน้อยใหญ่ 
มากถึง 117 เกาะ บนทะเลเอเดรียติก 
ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการทรุดตัว 
ของเมือง และประสบปัญหาน�้าท่วม 
มากขึ้นเรื่อยๆ

ฝนตกน�า้ท่วม	 ดูจะกลายเป็นเร่ืองทีเ่กดิขึน้ให้เห็นบ่อยครัง้ทัง้ในและต่างประเทศโดยเฉพาะ
ในประเทศไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอีกประมาณ	30	ปี	น�้าจะท่วมในหลายพื้นที่

เมืองในอนาคต	เมืองลอยน�้าพลังงานธรรมชาติ	
 เมืองลอยน�้า โครงการที่อยู่อาศัยในโลกอนาคต จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ  
ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเพียงโมเดลของโครงการในระยะยาว ที่ออกแบบมาเพื่อหวัง 
แก้ปัญหาระดับน�้าทะเลที่หนุนสูงจนท่วมหลากพื้นที่ตามเมืองชายฝั่ง โดยเฉพาะ
พื้นที่เสี่ยงต่อน�้าท่วมและเมืองที่จะเกิดน�้าท่วมจากระดับน�้าทะเลหนุนสูงขึ้นทุกๆ ปี 
 โครงการต่างๆ รวมทั้งแนวคิดการสร้างเมืองที่ลอยอยู่เหนือน่านน�้าจึงถูก 
ก่อร่างขึ้น เพื่อเป้าหมายหลักในการอยู่อาศัย โดยเมืองจะต้องสามารถผลิต
พลงังานสเีขยีวทีส่ามารถน�ากลบัมาหมุนเวยีนใช้ใหม่ได้ ลดการพึง่พาความไม่แน่นอน
ของธรรมชาติ 

ลิลี่แพด	ซิตี้:	อิสระแห่งที่อยู่อาศัยของเมืองลอยน�้า
 โครงการบ้านใหม่ในโลกแห่งอนาคต ทีจ่ะแก้ปัญหาในระยะยาวให้กบัพืน้ที่ 
ที่เสี่ยงต่อการถูกน�้าทะเลท่วมได้ปรากฏขึ้น หลังจากที่สถาปนิกชาวเบลเยียม 
ได้แนวคิดการสร้างเมืองลอยน�้าจากรูปทรงของใบบัวขนาดใหญ่ท่ีบ้านเราคุ้นเคย
กนัด ี นัน่คอื “บวัขอบกระด้ง” ซึง่เขาได้น�าความพเิศษทีม่ใีนใบบวัขนาดยกัษ์มาเป็น 
ต้นแบบความคิด จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบเมืองลอยน�้า 
แห่งอนาคต ซ่ึงถ้าถูกน�ามาสานต่อจนส�าเร็จก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
น�้าท่วมให้กับประเทศที่ติดชายทะเล เมืองที่เป็นเกาะแก่ง หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภาวะ 
น�้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จะมีผู้อพยพ
หนีภัยน�้าท่วมไม่น้อยกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก
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เปิดท่าเรือสู่เมืองใหม่	ที่อยู่อาศัยลอยทะเล
 ลิลี่แพด มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ระดับน�้าทะเล ส�าหรับให้ผู้อยู่อาศัยได้
ชื่นชมความงามใต้ท้องทะเล ส่วนด้านบนที่ลอยอยู่เหนือน�้าจะมีลักษณะเป็นภูเขาสูง 
3 ลูก เพื่อให้ผู้คนในเมืองได้ผ่อนคลายกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาจ�าลอง ที่ถูกปกคลุม
ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่เขียวขจี จนกลายเป็นเมืองลอยน�้าสีเขียวท่ีไม่แพร่ก๊าซ 
เรือนกระจก และยังสร้างความกลมกลืนในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
 บัวลอยน�้าแห่งน้ี มีการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงไม่จ�าเป็นต้อง
พึ่งพาแหล่งน�้าจากที่อื่น เพราะสามารถกักเก็บน�้าฝนไว้ใช้ได้ โดยพื้นที่ส่วนกลางเมือง
จะเป็นเหมือนทะเลสาบคอยรองรับและกักเก็บปริมาณน�้าฝนจากธรรมชาติ ซ่ึงมีระบบ
กรองให้น�้าสะอาดอยู่ตรงกลาง รวมถึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง โดย 
ผลิตจากแหล่งพลังงานสเีขยีว พลังงานเซลล์แสงอาทติย์ พลังงานจากคล่ืน พลังงานลม  
พลังงานเทอร์มัล พลังงานไฮดรอลิก ไม่เว้นแม้แต่แรงปะทะจากคลื่น ซึ่งพลังงาน
ทั้งหมดนั้น สามารถผลิตได้มากกว่าที่จ�าเป็นต้องใช้จริงๆ ในเมืองลอยน�้าทั้งเมือง 

เมืองสะเทินน�้าสะเทินบก
 ลิลี่แพด มีลักษณะคล้ายเรือทรงกลมที่มีปีกเป็นใบกว้างลอยอยู่เหนือน�้า มีการ
สัญจรเข้าออกได้ผ่านท่าเทียบเรือ 3 ทาง หากเกิดภาวะน�้าท่วม บ้านยักษ์แห่งใหม่นี้ก็
จะล่องลอยอยู่เหนือน�้าตามแนวชายฝั่งของเมืองท่าที่ส�าคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้อพยพหนี
ภัยน�้าท่วมโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานที่ห่างไกลจากเมืองที่อยู่เดิมมากนัก 
 เมืองเคลื่อนที่บนน่านน�้าแห่งนี้ ยังถูกออกแบบให้เป็นเมืองสะเทินน�้าสะเทินบก
ที่ไม่จ�าเป็นต้องมีถนน จึงไม่มีรถยนต์ และสามารถล่องลอยไปได้ไกลทั่วโลก 

จากแรงบันดาลใจ น�าไปสู่
จินตนาการ
สร้างเมืองลอยน�้า
ความพิเศษของบัวขอบกระด้งที่เด็กสามารถ
เข้าไปน่ังในใบบัวได้โดยไม่ขาดหรือจมน�้า 
กลายเป็นที่มาของบ้านยักษ์สีเขียวกลางน�้า 
ซึ่งถูกสร้างเป็นพื้นที่อยู่อาศัยได้ราว 5 แสน
ตารางเมตร และสามารถรองรับประชากรได้
ถึง 50,000 คน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า
ในการก่อสร้างสูงถึงพันล้านยูโร  

 เพราะมนุษย์ไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้ แต่สามารถ
อยูร่่วมกบัธรรมชาติ หากโมเดลนีถู้กสร้างข้ึนส�าเรจ็ มนุษย์โลก 
จะมีเมืองลอยน�้าส�าหรับอยู่อาศัย และจะมีเมืองใหม่ๆ ท่ีน�า
พลังงานธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนกันเพิ่มมากขึ้น
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สะพานขึง	ทนแรงแผ่นดินไหวที่ยาวที่สุดของโลก
การออกแบบสะพานที่จะสร้างบนแนวคลื่นแผ่นดินไหวนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 แบบ คือ
แบบคาน โค้ง แขวน และขึงสายเคเบิ้ล 

สะพานบนอ่าวคอรินท์	ทางเดินรถต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลก	
สะพานข้ามอ่าวคอรินท์ที่ลึกกว่า 60 เมตร และกว้างกว่า 50 เมตร ถูกออกแบบให้สร้าง
เป็นสะพานขึง โดยจะมีถนนยาว 2,200 เมตร ที่แขวนอยู่บนหอคอยต่อเนื่องกัน 4 หอ 
ซึ่งคอยรับน�้าหนักของสะพานทั้งหมดเอาไว้ โดยฐานรองรับด้านล่างก็จะต้องแน่นเป็น
พิเศษ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว พื้นเบื้องล่างซึ่งเป็นทะเล ที่ถึงแม้จะลึกลงไปถึง 450 
เมตร ก็เป็นเพียงเลน ทราย และดินเหนียว 
 การท�าให้พื้นมีความแน่นแข็งพอที่จะรองรับฐานของสะพานขนาดมหึมาได้น้ัน 
จ�าเป็นต้องออกแบบให้มีการติดตั้งท่อเสริมแรงนับร้อยๆ ต้นลงไปในดินใต้หอคอย
แต่ละแห่ง โดยท่อที่มีความยาว 30 เมตร กว้าง 2 เมตร จะถูกตอกลงพื้นทะเลด้วยค้อน
ไฮโดรลิกที่มีความแม่นย�า เพื่อเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ท่อเหล่านี้จะช่วยรักษาความ
แน่นของดินเอาไว้ได้ 
 
 

การออกแบบสะพานท่ีจะเอาชนะ
ความไม่แน่นอนของธรรมชาติท่ี
ไม่อาจคาดเดาได้นั้น	 นับว่าเป็น
เรื่องท้าทายอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะ
การสร้างสะพานในอ่าวคอรินท	์
ท่ีแบ่งประเทศกรซีออกเป็น	2	ส่วน	
ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อ
การเกิดแผ่นดินไหวมากท่ีสุด
แห่งหนึ่งในยุโรป	 ฐานการสร้างหอคอยที่ต้องมี

พื้นที่ราบเรียบ แล้วยังต้องเพิ่ม
ชั้นหินกรวดหนา 3 เมตร โดย 
วางปลายท่อไปในจุดทีต่้องการ 
ก ่อนเทกรวดเข ้าไป แล้วใช้
เครื่องมือวัดระดับความแม่นย�า
ของกรวดที่ต ้องการ เพื่อให ้
พื้นทะเลมีความแข็งแรงมากขึ้น
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เสริมฐานรากด้วยเหล็กกล้า	เพื่อท�าฐานหอคอย
ฐานรากหอคอย 1 หอ และต้องใช้คอนกรีตเกือบ 15 ล้านลิตร และยัง
ต้องเสริมด้วยเหล็กกล้าอย่างแน่นหนาที่หนักเกือบ 2 ล้านกิโลกรัม แต่
โครงข่ายที่หนาแน่นของเหล็กเส้นขัดขวางการไหลของคอนกรีตและ
สร้างฟองอากาศ จึงต้องใช้ไม้ขนาดใหญ่ที่สั่นสะเทือนแล้วแทงให้ลึก
ลงไปในคอนกรีต เพื่อท�าให้มันอัดแน่นและแข็งแรงขึ้น 

สายเคเบิ้ล	สายพิณแห่งความเงียบสงบ
หัวเสา เป็นงานส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งบนสะพานที่จะขึงสายเคเบิ้ลกับแท่น
โลหะสูง 30 เมตร น�้าหนักทั้งหมดของถนนถูกโยงไว้ตรงหัวเสาผ่าน
สายเคเบิ้ล 
 เมื่อติดตั้งตอม่อรูปแปดเหล่ียมที่ท�าหน้าที่ค�้าหัวตอม่อทรง
พีระมิดคว�่าแต่ละตัวเข้าที่ ก็พร้อมที่จะสร้างให้สูงขึ้นไปอีก 164 เมตร 
เพือ่แขวนถนนยาวเหยยีดไว้บนนัน้ ซึง่การโยงถนนยาวกว่า 12 กโิลเมตร 
ต้องใช้สายเคเบิ้ลทั้งหมด 368 เส้น 
 การท�างานของสายเคเบิ้ลที่ท�าจากลวดเหล็กกล้า หากเกิด
แผ่นดินไหวหรือสายเคเบิ้ลทุกเส้นสั่นมากเกินไปอาจท�าลายสะพานได้ 
ดังนั้น จึงต้องติดอุปกรณ์ส�าคัญไว้ในสายเคเบิ้ล โดยแต่ละเส้นจะมีการ

ติดปลอกเอาไว้ หากเกิดแผ่นดินไหวมันจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ติดไว้
ในสายเคเบิ้ลอันถัดไป อุปกรณ์นี้จะท�าให้สายเคเบิ้ลเคล่ือนตัวอย่าง
อิสระ แยกตัวจากแรงสั่นสะเทือน

เครื่องป้องกันฟ้าผ่าที่ดีที่สุด	คือ	สายล่อฟ้า
สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ได้ติดตั้งสายล่อฟ้าเพ่ือป้องกันฟ้าผ่า
ไว้กับแถบโลหะท่ีน�าแสงรอบๆ สะพานวิ่งลงไปในทะเล ซ่ึงสายเคเบิ้ล
สามารถรับเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ท�าให้สายเคเบิ้ลขาดได้ 2-3 เส้น  
อย่างไม่มปัีญหา และใต้ฐานหอคอยได้ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจบัจดุวกิฤต 
บนก�าแพง ซึ่งมันจะเตือนและบันทึกความเคล่ือนไหวของหอคอย
ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
 
 สะพานแห่งอ่าวคอรินท์ ได้รับการบันทึกให้เป็นสะพานท่ียาว
ที่สุดในโลก ที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางให้เหลือเพียง 5 นาที  
จากเดิม 45 นาที ที่ส�าคัญสะพานแห่งนี้ทนต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
ทนกระแสน�้าเช่ียว และมีฐานรากที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก ซึ่งลึกถึง 
60 เมตร จมอยู่ใต้น�้าที่มีพ้ืนทะเลอันอ่อนนุ่ม ท�าให้มันเป็นหน่ึงใน
สะพานที่ทั้งยาวและใหญ่ และยังลึกที่สุดในโลก

สะพานที่มีช่องกว้างที่สุดในโลก
ในบรรดาสะพานขึงสายเคเบิ้ล

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการสร้างสะพานแต่ละแบบ

สะพานคาน	
ตอหม้อค�้ายันนับร้อยๆ ด้านล่าง 
จะขวางการจราจรของเรือใหญ่

สะพานโค้ง 
ไม่ขวางการจราจรของเรือใหญ่ 
แต่จะต้องใหญ่เป็น 4 เท่า 
ของสะพานที่เคยสร้างกันมา 

สะพานแขวน 
สามารถสร้างข้ามได้ไกล 
แต่สายเคเบิ้ลเหล็กกล้าที่จะโยง
ทั้งสองฝั่งนั้นมีราคาสูงมาก

สะพานขึง 
ไม่ต้องใช้สายเคเบิ้ลราคาแพง 
แต่ไม่มีสะพานขึงใดจะสร้างให้
ทนทานได้เทียบเท่าอ่าวลึกนี้ได้

43



ทัวร์ถิ่น
ถนนไม้ดอกงาม
เส้นทางดอกไม้บานยามหนาว

REST AREA

จะสิ้นปีทีไรมีลมหนาวพัดพาให้คิดถึงธรรมชาติของใบไม้ที่พากันแตกยอดอ่อนหลากสีสัน	 หมู่มวลไม้ต่าง
ออกดอกสวยพลิ้วไหวไปตามสายลม	 ความงามที่ธรรมชาติสร้างต่างช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวย
ให้หัวใจได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะเส้นทางดอกไม้ของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยดอกไม้พรรณไม้ที่พร้อมใจกัน
เบ่งบานในยามลมหนาว	

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ 
สู่นาขั้นบันได แม่แจ่ม
หนาวนี้ใครหลายคนคงตั้งใจจะไปตากหมอกเมืองเหนือ โดยเฉพาะ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกจังหวัดที่ตลอดสองฝั่งของการเดินทาง 
มีดอกไม้ป่าเหลืองอร่ามงามเต็มท้องทุ่ง 
 ดอกบัวตอง ทานตะวันป่า หรือทานตะวันดอก ดอกไม้ประจ�า
จังหวัดที่ทางเหนือเรียกว่า “บัวตอง” เบ่งบานเหลืองอร่ามสวยงาม
ละลานตาตามรมิเส้นทางช่วงเขตอ�าเภอขนุยวม ในช่วงเดือนพฤศจกิายน
ถึงธันวาคม ภูเขาที่สลับซับซ้อนถูกปกคลุมไปด้วยสีเหลืองสว่างไสว
ของดอกบัวตองนับพันไร่ บนยอดดอยสูงกว่า 800 เมตร ที่ส�าคัญเรา
สามารถมากางเต็นท์นอนชมวิวบนดอยสูงได้ 

“นาขั้นบันได” ความเรียบง่ายที่ดึงดูดใจ

ไปลุยทุ่งนาขั้นบันไดที่ขึ้นชื่อที่สุดในภาคเหนือกันต่อ ที่แม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ริมถนนสายแม่แจ่ม-ขุนยวม ซึ่งมีพื้นที่ 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ชาวนาท�านาปีแบบขั้นบันไดบนเนินเขาสูง
ลดหลั่นกันลงไปราวกับบรรจงสร้างงานศิลปะ ไร่นาล้อมรอบ
ไปด้วยต้นข้าวออกรวงสีเหลืองนวลอวดความอุดมสมบูรณ์  
สลับกบัความเขียวขจท่ีีแซมหลากสีท้ังเขียวเข้ม เขียวอ่อน น�า้ตาล 
และสีเหลืองของทุ่งข้าวโพดและพืชผัก
 แหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาที่ดัดแปลงสภาพพื้นท่ีได้
อย่างน่ายลนี้ จะเริ่มออกรวงเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีลดหลั่นกันใน
ขุนเขากว้างไกลในช่วงเดือนตุลาคม และรวงข้าวจะสุกเต็มเม็ด
แล้วโค้งงอเหลืองอร่ามจนเหลืองเต็มใบไปทั่วท้องทุ่งในฤดูกาล
การเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 
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 ธันวาคม-มกราคม 
ดอกคริสต์มาส
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 ไปอาบลมห่มดาวกันท่ีเมืองท่ีมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด
แห่งหน่ึงในเมืองไทย ณ ลานทุ่งคริสต์มาส กับความงาม
ตระการตาของทุ่งคริสต์มาสหายากของเมืองไทยกว่า 
แสนต้นบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ 

โปรแกรมท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้
 สิงหาคม 

ไปชมทุ่งปอเทือง 
งดงามที่ร�าแดง อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 ทุ่งปอเทือง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามท่ามกลาง
ทุ่งตาลโตนดสวยเด่นมองเห็นแต่ไกล 
ก่อนจะแปรสภาพเป็นปุ๋ยพืชสดบ�ารุงดิน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 กันยายน 
ทัวร์ทุ่งดอกหงอนนาค
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ท่ีภูสอยดาวแห่งนี้ มีทุ่งดอกหงอนนาคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
พร้อมเบ่งบานในช่วงเวลาเที่ยงวันเมื่อต้องแสงแดด หลังจากน้ัน 
จะหุบลงจนกว่าจะสัมผัสแสงแดดอีกครั้ง  ตุลาคม 

ชมทุ่งดอกไม้ป่า 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ�าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี
 เป็นเขตทุ ่งดอกไม้ป่าบนลานหิน 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองไทย ในช่วงปลาย
ฤดูฝน ดอกไม้ป่านานาพันธุ์มากกว่า 10 
ชนิด จะออกดอกสะพรั่งหลากสีสันให้ได้
ยลพร้อมกันทั่วทั้งผืนป่า 

 พฤศจิกายน 
ทุ่งดอกบัวตอง 
ดอยแม่เหาะ อ�าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 
 สองริมข้างทางท่ีมีภูมิประเทศที่
แสนงดงามของภูเขา และหมู่บ้าน
ชาวเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกบัวตองที่
ตระการตา พร้อมกันออกดอกเบ่งบาน
สะพรั่งให้ได้ช่ืนใจในเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม 

ไม้งามเมืองไทย สวยสุดใจ 
ต้องไปดูถึงจะรู้ว่า ธรรมชาติของไทยช่างน่าวิเศษจริงๆ
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TiP COnCRETE
อาจารย์ประสงค์	ธาราไชย	

 ส่วนกระบวนการผลิต คือ Method of Construction หรือ วิธี
การก่อสร้าง
 นอกจากปัจจัยท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะต้องมี Technology  
ซ่ึงหมายถงึ ความรูเ้ก่ียวกบักรรมวธิกีารผลติเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วย 
 ผลงาน คือ ผลผลิต จึงจะออกมาสวยงาม สมบูรณ์ ได้
คุณภาพตามความหวังที่ตั้งไว้
 การท�างานทุกชนิดทุกประเภท ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
ความสามารถ ความช�านาญ ในการปฏิบัติ 
 ทกุคนทีร่่วมอยูใ่นโครงการต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกัน มาตรฐาน 

ของงานและค่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานโดยเฉพาะสิ่งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม รวมท้ังธรรมชาติของงาน ท้ังนี้เพื่อน�าพางาน
ไปสู่ความส�าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 ปัญหาส�าคัญประการหน่ึงในเร่ืองท่ีมีความเข้าใจไม่ตรงกัน  
เท่าท่ีพบเสมอๆ คือ เรื่องธรรมชาติของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งาน
ตกแต่งภายในและงานสถาปัตยกรรม ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในเรื่อง 
“กรรมกรก่อรั้ว”
 วันนี้ขอเล่าเร่ืองสีของกระเบ้ืองหินขัดซึ่งอาจมีสีไม่เหมือนกนั
โดยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพของวัสดุชนิดนี้ ชั้นผิวหน้าผลิตจาก
การน�าซีเมนต์ขาวมาผสมกับหินและผสมกับผงสี เมื่อขัดเปิดผวิหน้า 
ก็จะแสดงความสวยงามของเนื้อหิน สีของเนื้อหิน และชนิดของหิน
ที่ใส่ลงไป แต่เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีส่วนผสมของซีเมนต์ขาวเป็นหลัก 
เมือ่เกดิความชืน้ท่ีผวิหน้าในปริมาณท่ีต่างกนั สีท่ีได้กจ็ะต่างกนัไปด้วย
 เมื่อความชื้นถูกระบายออก สีของกระเบ้ืองหินขัดก็จะกลับคืน 
สู่สภาพเดิม ภายในระยะเวลา 3 – 6 เดือน ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการ
ระบายอากาศของพื้นที่ที่ท�าการติดตั้ง

 สรุปได้ว่า งานก่อสร้าง มี Error เป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับความอ่อน-แก่ของสี (Shade) จึงต้องมีและใช้ระบบการ
บริหารและการควบคุมงานที่สมบูรณ์ โดยท�าความเข้าใจเป้าหมาย
ให้ตรงกันตัง้แต่แรกเริม่ และใช้ระบบงานให้เป็น คือใช้ระบบตรวจสอบ 
แต่เป็นระบบตรวจสอบที่ไม่น�าไปใช้เป็นระบบจับผิดนะครับ

มาตรฐาน
การก่อสร้าง
งานก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง	 เป็นอุตสาหกรรม
ชนิดกลางแจ้ง	 พูดกันเล่นๆ	 ก็คือ	 งาน	 3D	 ได้แก่	 Difficult	
Dangerous	และ	Dirty	โดยมีปัจจัยการผลิต	คือ

วัสดุ
=

Material
เครื่องจักร

=
Machine

เงิน 
=

Money

แรงงาน
=

Man
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