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editor’s talk 

เจ้ำของ
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด 
1516 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ด�ำเนินงำนโดย
ฝ่ายการตลาด 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด

นักเขียนกิตติมศักดิ์ 
คุณประสงค์ ธาราไชย
ดร.สุทธิ ภาษีผล 

บรรณำธิกำร/ผู้พิมพ์โฆษณำ
คุณชูโชค ศิวะคุณากร

    เป ็นวารสารที่จัดท�าขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ความรู ้วิชาการด้านคอนกรีต
เทคโนโลยี  และการก ่อสร ้าง โดยไม ่ เสีย 
ค่าสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น

กองบรรณำธิกำร
คุณสิริญญา เหลียงไพบูลย์
คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ
คุณดวงมาลย์ พานิชการ
คุณศักรินทร์ เหลืองก�าจร
คุณธงชัย เจียมทวีบุญ
คุณปวิธ อัครวรทิฆัมพร
คุณวรฑา จารุตามระ
คุณโชติกา จิตวิเศษกุล 

ออกแบบและสร้ำงสรรค์โดย
บริษัท ร่วมมงคล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด
89/157 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
tel. & Fax 0 2191 0441

(บทความทัศนะในวารสาร “CPAC News” เป็นความคิดเห็นและค�าแนะน�าของผู้ประพันธ์ มิได้เกี่ยวข้องกับ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด แต่อย่างใด)

“ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวันเวลา” ความสุข
ที่ว่านั้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่
แสนพิเศษ แต่หากแค่เพียงเรื่องราวดีๆ เล็กๆ 
น้อยๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน ก็ท�าให้เรามี
รอยยิ้มมุมปากที่สร้างความสุขได้ อย่างการ
ออกไปพบปะสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้คนหลากสาขาอาชีพ 
การได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี หรือได้
ออกไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติที่เต็ม
ไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ ก็ยิ่งท�าให้เรามีความ 
สุขกายสุขใจ และอยากสูดลมหายใจเอาอากาศ 
บริสุทธิ์นั้นให้นานแสนนาน

การมี “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี” จึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่โลกและคนเรา
ต้องการ ในขณะที่ “คน” ก็ถือเป็นทรัพย์สิน 
มีค่าและเป็นปัจจัยส�าคัญต่อองค์กร ที่จะน�าพา 
ธุรกิจก้าวไปสู่ความส�าเร็จ หากทุกคนต่างท�า 
หน้าที่พลเมืองที่ดีและมีการพัฒนาตัวเอง 
รักษาสิ่งดีดังเดิมเอาไว้ และเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ 
ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ก็จะยิ่งเป็นการ
ช่วยพัฒนาศักยภาพองค์กร รวมทั้งเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย 

CPAC News ฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ มีข่าวคราว 
น่ายินดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะการต้อนรับ
กรรมการผู้จัดการ CPAC คนใหม่ ท่านเป็น

ทรัพยากรคนส�าคัญที่จะมาร ่วมผนึกก�าลัง
และสร ้างความมั่นใจในการท�างานให ้กับ 
CPAC ยิ่งขึ้น ติดตามได้ใน CPAC Introduce 
พร้อมชมภาพความประทับใจในบรรยากาศ
งาน Thank you party ที่ เชียงใหม ่ใน  
Special Story ส่วน Team Work ฉบับนี้ เรายก
ทีมสัมภาษณ์ขึ้นเหนือเพื่อไปดูโปรเจ็กต์ใหญ่ 
ที่ไม่ธรรมดาของ Land & House ที่ลงทุน
เนรมิตพื้นที่เป็นคอมมิวนิตี้ที่หลายคนใฝ่ฝัน
และอยากจับจอง In CSR น�าความประทับใจ 
ในงานรับรางวัล CSR-DIW Award ซึ่งโรงงาน 
CPAC ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มากถึง  
11 แห่งด้วยกัน Around the World พาไป
ดูตึกอาคารต้นแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน  
Concrete Focus น�าเสนอแนวคิดโครงสร้าง
ฐานรากของบ้านเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ 
Key Success น�าเรื่องน ่ารู ้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันโครงสร้างคอนกรีตไม่ให้มีรอยแตก
ร้าวมาฝาก Cool Experience แนะน�าการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพกับแนวคิดแบบ Lean 
Construction Zoom In ไปดูโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน�้าในล�าน�้าโขง 
สายหลักยักษ ์ ใหญ ่ ในเอเชีย  Funct ion  
unlimit กับไอเดียการปรับใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่โรงงานผลิตคอนกรีต CPAC ให้เป็น 
ศูนย ์กระจายสินค ้าแบบเคลื่อนที่ไปในตัว 
Projects Reference กับเทคนิคการสร้าง

บ้านสวยให้ดูโดดเด่นได้ด้วยสีสัน Tour Décor  
หนาวนี้เราชวนไปเที่ยวป่าสีชมพู ชมซากุระ
เบ่งบานและฤดูการผลิใบใหม่ของธรรมชาติ
อันตระการตาที่ดอยขุนแม่ยะ  

เพราะสิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา หาก 
เราคิดดี  ท�าดี  ไม ่ว ่าจะไปอยู ่ที่ ไหนก็จะมี 
เรื่องราวดีๆ ผ่านเข้ามาให้เราได้เก็บเกี่ยว 
เอาประสบการณ์ดีๆ นั้นไว้ได้ทุกเมื่อ... ในทุก
การเดินทาง ทุกการเติบโต และสิ่งต่างๆ ที่ 
เราได้เรียนรู ้และสัมผัส ล ้วนมีคุณค่าและ 
มีความงดงามอยู่ในตัวมันเองเสมอ...
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CpaC introdUCe : แนะน�าท�าความรู้จัก

ด้วยความที่คร�่าหวอดอยู ่ในสายงานตลาดและ 
การขาย บวกกับประสบการณ์การท�างานและความ 
เชี่ยวชาญ  จึงท�าให้ คุณปรัชญา มีความโดดเด่น
ทั้งในด้านความสามารถ และมีคุณสมบัติครบ
ถ้วน เรียกได้ว่า “เก่ง ดี และมีวิสัยทัศน์” จึงเป็นที่
ยอมรับและได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่ง 
“กรรมการผู้จัดการ” ของ CPAC คนใหม่ และมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณปรัชญา นับได้ว่า
เป็นผู ้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
ทั้งในด้านของความทุ่มเทและอุทิศตนโดยยึดมั่น
ในความส�าเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง อีกทั้งยังเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต โดยคุณปรัชญา ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�าเนิน
ชีวิตมาโดยตลอด 

บนเส้นทางการท�างานมากว่า 35 ปี ที่คุณปรัชญา 
ได้ร่วมงานกับเครือ SCG และ CPAC ด้วยความ
สามารถที่โดดเด่น ท�าให้คุณปรัชญา ได้รับความ
ไว ้วางใจให ้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญๆ แถวหน้า
ในเครือ SCG และ CPAC มาโดยตลอด อาทิ  
ผู้อ�านวยการกิจการ CPAC ภาคเหนือ, ผู้อ�านวยการ 
กิจการ CPAC กรุงเทพ และต�าแหน่งกรรมการ 
ผู ้จัดการ บริษัท Q-Mix จ�ากัด เป็นต�าแหน่ง
สุดท้ายก่อนที่จะมานั่งต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
CPAC คนปัจจุบัน
 
ภายใต้การน�าทัพครั้งนี้ ภารกิจที่ส�าคัญยิ่งของ  
คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ 
คนใหม่ คือการผลักดันและสร้างยอดขายให้เติบโต  
รวมทั้งสร้างการเติบโตร่วมกันระหว่าง CPAC 
ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
และเพื่อครองความเป็นหนึ่งในตลาดคอนกรีต
ผสมเสร็จตลอดไป 
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CPAC แนะน�ากรรมการผู้จัดการคนใหม่
คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ แม่ทัพใหญ่แห่ง CPAC กับบทบาทใหม่ครั้งส�าคัญในต�าแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ 
CPAC” ผู้มากประสบการณ์กว่า 35 ปี พร้อมเดินหน้ารุกตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในไทย และมุ่งเน้นสร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เรื่อง | กองบรรณาธิการ



aboUt Us : คลุกวงใน
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

กิจการตะวันตก 
เสริมความรู้เรื่องคอนกรีตปั๊ม
ส่วนพัฒนาระบบค้าปลีกและบริหาร 
สารสนเทศ ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ 
กจิการ CPAC ภาคตะวนัตก จดับรรยาย 
ให ้ความรู ้ เรื่องคอนกรีตป ั ๊ม แก ่ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เจ้าหน้าที่ 
บริการโรงงานได ้รับทราบถึงวิธี
ก า ร ท� า ง า น แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า 
รถคอนกรีตปั๊ม ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
คุณพงษ ์รัช  พงษ ์ภาวะสุทธิสาร 
ผู้บริหารบริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้

5

งานเสวนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา ผู้อ�านวยการกิจการ CPAC ภาคตะวันตก 
ได้เข้าร่วมเสวนา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�าเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดา 
พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน 
สู ่เส้นทางแห่งความส�าเร็จให้กับผู ้แทนของโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เพื่อมุ ่งสู ่การพัฒนาและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
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เปิดตัวรถปั๊มคอนกรีต จัดกิจกรรมตอกย�้าศักยภาพการใช้งาน
คุณธิปไตย ระก�าทอง  ผู้จัดการ CPAC ภาคใต้ (5) น�าทีมงานเปิดตัวรถปั๊มคอนกรีต 
ของ ผรม.เพชรสมบัติ โดยเชิญผู้แทนจ�าหน่ายในพื้นที่เข้าร่วมงานที่ส�านักงานภาคใต้  
เพื่อสร้างการรับรู ้ถึงศักยภาพการใช้งาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานจาก
เครนเป็นรถปั ๊ม CPAC โดยมีการจัดกิจกรรมขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในเขต  
อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา และตามจุดงานก่อสร้างส�าคัญ ซึ่งรถปั ๊มคอนกรีตตัวที่ 6  
ของภาคใต้คันนี้ จะเริ่มให้บริการที่หน่วยงานอินเด็กซ์ หาดใหญ่ เป็นโครงการแรก

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สร้างมาตรฐานการท�างาน
คุณภัทรพันธ์ กมลาภรณ์ และทีมงานภาคอีสาน 5 จัดกิจกรรม “สร้างความตระหนักในเรื่อง
คุณภาพ มาตรฐานการท�างานและการตรวจรับงาน” ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดส่ง
ของโรงงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณสุรศักดิ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  
ผู้จัดการ CPAC อีสาน ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคุณวริทธิ์ แสงทับ วิศวกร
ภาคอีสาน เป็นวิทยากรบรรยาย 
 ภายในงานยังมีการแวะเข้าไปเยี่ยมชมการผลิตของโรงงาน การบริหารงานศูนย์จ่าย และ
ศูนย์ทดสอบคุณภาพ มีการสาธิตสินค้า CPAC Super Plus Concrete เพื่อเป็นการตอกย�้า
ในเรื่องคุณภาพของการผลิตและการบริการ อันเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้า 
(Experience Marketing) และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ�านวนมาก
 

คุณสุรศักดิ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานกล่าวเปิดงาน
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speCial storY : เรื่องพิเศษ
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

สัมมนานวัตกรรมคอนกรีตซีแพค
เพื่อการก่อสร้างยุคใหม่ ในรูปแบบ 
THANk YOU PARTY & DINNER TAlk 

ดร.ชยานนท ์  หรรษภิษโญ  หัวหน ้าภาค
วิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  และคุณบุญรอด 
คุปติทัฬหิ ผู ้จัดการส่วนพัฒนาเทคโนโลยี
คอนกรีต ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “What’s 
the Consultant want” เจาะลึกประเด็นหลัก
ส�าหรับการตรวจสอบ และการ Show case 
โรงแรมแม่น�้า ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่ม
ลูกค้าอย่างมาก 

Thank You Party 
CPAC Northern Member
งานสัมมนาสร้างความรู้สู ่นวัตกรรมคอนกรีต
เพื่อการก่อสร้างยุคใหม่ มุ ่งหวังให้ความรู ้  
ความบันเทิง และความประทับใจ โดยภายใน
งานมีการตกแต่งบรรยากาศแบบล้านนา มี
ซุ ้มอาหารพื้นเมืองให ้ เลือกลิ้มลองหลาก
หลายเมนู  พร ้อมรับฟ ังบทเพลงเพราะๆ 
จากวงดนตรี Acoustic ชื่อดัง รวมถึงการ
แสดง Sexy Dance จากน้องๆ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียกเสียงฮือฮาได้
เป็นอย่างมาก และปิดท้ายด้วยการปล่อย
โคมร่วมกัน เพื่อเป็นสิริมงคลส�าหรับลูกค้า
ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ทุกท่านยังมีสิทธิ์ลุ ้น
รับของรางวัลมากมาย เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับ
ความสุขสนุกสนานและได้ของติดไม้ติดมือ
กลับบ้านกันถ้วนหน้าครับ

กิจการ CPAC ภาคเหนือ จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการก่อสร้างยุคใหม่” เพื่อ 
กระชับความสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องคอนกรีตแก่ลูกค้า โดยเชิญลูกค้า CPAC Northern  
Member กลุ ่มลูกค้าผู ้รับเหมาเล็ก กลุ ่มลูกค้าช่างไทย ใช้ซีแพค และกลุ ่ม Developer  
เข้าร่วมงานสัมมนาในรูปแบบ Dinner Talk เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สินค้า 
ให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีสินค้าพิเศษล�้าสมัย เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การใช้คอนกรีตผสมเสร็จอย่างถูกวิธี รวมทั้งนวัตกรรมคอนกรีตสมัยใหม่สู่ลูกค้าเป้าหมายให้
เกิดการทดลองและเลือกใช้คอนกรีตซีแพค 
 โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “นวัตกรรมคอนกรีตสมัยใหม่ Steel Fiber Concrete 
และคอนกรีตงานพื้นอุตสาหกรรม” โดยคุณศักรินทร์ เหลืองก�าจร ผู ้จัดการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ CPAC ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ “What’s the Consultant want” เจาะลึก
ประเด็นหลักส�าหรับการตรวจสอบงานก่อสร้าง จากบริษัทที่ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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teaM Work : ลงพื้นที่

SERENE lAkE bY lAND & HOUSE 
… lAND Of lIvINg

Team Work ฉบับนี้ ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆ เพราะเราจะพาคุณมาเยือนอาณาจักรแห่งการพักอาศัยบนเนื้อที่ 800 ไร่  
ใจกลางเมืองเชียงใหม่ Serene lake (แม่เหี๊ยะ) อีกหนึ่งโปรเจ็กต์รวมที่ land & House ภูมิใจเนรมิตให้เป็น 
คอมมิวนิตี้ส�าหรับผู้ที่ก�าลังมองหาบ้านและคอนโดมิเนียม แบบตอบโจทย์ทุกความต้องการของการใช้ชีวิต โดยครั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจากคุณจ�าลอง วงศ์ศิริอ�านวย ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายโครงการ land & House เชียงใหม่ มาร่วม
พูดคุยและพาเยี่ยมชมโครงการ

จากจุดเริ่มต้นกว่า 35 ปีที่แล้ว ที่ Land & House ได้มาปักหมุดสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการแรก บ้านนันทวัน (ใกล้สี่แยกรินค�า) โครงการที่สอง บ้านอิงดอย  
(คลองชลประทาน) โครงการที่สาม บ้านมัณฑนา (อ้อมเมือง) และขยายมาถึงเทพปัญญา คือ 
เลควิว พาร์ค 1, 2 เรื่อยมาจนเริ่มโปรเจ็กต์ใหญ่อีกหนึ่งชิ้นบนพื้นที่เกือบ 500 ไร่ คือ แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค (แม่โจ้) และอาณาจักรแห่งใหม่ล่าสุด...โครงการ Serene Lake
 “แต่เดิมเนื้อที่ของโครงการ Serene Lake มีทั้งหมด 800 ไร่ แต่แบ่งพ็อตเพื่อมาท�ายอดขาย 
ก่อน 2 โปรเจ็กต์ คือคันคลองและราชพฤกษ์ จึงเหลือเนื้อที่อยู่ 640 ไร่ เนื่องจากในช่วงที่ได้พื้นที่ 
ส่วนนี้มาเราใช้เวลาออกแบบค่อนข้างนานประมาณ 3-4 ปี แต่กว่าจะพัฒนาได้เป็นรูปเป็นร่าง  
Serene Lake ก็ใช้เวลา 2-3 ปี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2552 เฉพาะทะเลสาบก็มีเนื้อที่
ประมาณ 114 ไร่ โดยใช้ระยะเวลาในการขุดเกือบ 2 ปี เนื่องจากติดช่วงหน้าฝนด้วย ซึ่งสมัยก่อน 
ด้านหลังโครงการจะเป็นพื้นที่ที่น�้าท่วมซ�้าซาก แต่ทะเลสาบแห่งนี้สามารถช่วยเหลือชุมชน 
ที่อยู่ด้านหลังน�้าได้เยอะมาก เพราะจะมีคอนเซ็ปต์เหมือนแก้มลิงที่จุน�้าได้ประมาณ 2 ล้านคิว 
จึงลดปัญหาน�้าท่วมลงได้ 
 “นอกจากทะเลสาบแห่งนี้จะใช้กักเก็บน�้าแล้ว เรายังใช้น�้าในทะเลสาบในการรดน�้าต้นไม้  
ส่วนดินที่ขุดขึ้นมาก็น�ามาถมที่ เรียกว่าน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการได้ทั้งหมด  
พอเข้าหน้าแล้งผมจะทดระดับน�้าเพิ่ม และบังคับให้น�้าค่อยๆ ไหลออก แต่ตรงท้ายน�้าก็จะมี 
น�้าไหลออกจากทะเลสาบของเรา นอกจากนี้เรายังมีฝายที่ดูแลส่วนนี้อยู ่ แต่ปีแรกประมาณ 

เรื่อง | กองบรรณาธิการ
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ปี 2554 เราได้รับคอมเมนต์จากเทศบาลว่าหน้าแล้งน�้าในทะเลสาบเราเยอะ แต่ชาวบ้านไม่มี
น�้าเลย พอปีต่อมาเราก็ท�าฝายส�ารองน�้าเลย เข้าหน้าแล้งเรายกระดับน�้ารอไว้เลย 
 “ที่นี่เราแบ่งที่พักอาศัยออกเป็น 5 โปรเจ็กต์ แต่ปิดไปแล้ว 1 โปรเจ็กต์ ประมาณเกือบ  
300 ยูนิต ส่วนโปรเจ็กต์ล่าสุด...เลควิว เปิดมาเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้เราขายได้ประมาณ 70 ยูนิต  
ซึ่งที่พักอาศัยที่ไฮเอ็นที่สุดของ Serene Lake จะอยู่ที่ 20 ล้านบาท ซึ่งเราท�ามาเพื่อเทสราคา  
และอย่างที่กล่าวไปว่าเนื้อที่ของโครงการใหญ่มาก เราจึงต้องแบ่งพ็อตดีไซน์ แต่จะมีเรื่อง
ของเวลา และสไตล์บ้านเข้ามาเกี่ยวข้อง และที่ส�าคัญคือมีเรื่องของการตลาด แพ็กเกจราคา  
ขนาดที่ดิน และขนาดตัวบ้านที่เหมาะสม นอกนั้นจะเป็นคอนโดและโรงแรม ซึ่งในส่วนของ 
โรงแรมเราได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่
ที่จะลงทุน ส่วนด้านหน้าเราก็จะมี Lifestyle Mall ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ 
 “ต้องบอกก่อนว่า Land & House ที่เชียงใหม่ เรามีสื่อหลักๆ คือป้ายโฆษณาคัตเอาท์ 
เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นเพื่อนฝูง ญาติ และลูกค้าเก่า เฉพาะสัดส่วน 2 กลุ่มนี้
เราก็ได้มากกว่า 50% ส่วนที่ Walk in เข้ามาก็พอมีบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วถือว่ามีครึ่งๆ  
คือคนในจังหวัดเชียงใหม่ครึ่งนึง และคนต่างจังหวัด รวมถึงคนกรุงเทพฯ ด้วยอีกครึ่งนึง  
แต่ตัวบ้านของเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องยอดขาย ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านจะอยู่ที่ 
4-5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ยอดรวมที่ราคาตกจริงๆ คือตลาดล่างมากกว่า อย่างในส่วนที่เป็น
คอนโดมิเนียมของเราก็ได้มีการพัฒนาและวางแผนในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง แต่บาง 
โปรเจ็กต์ถ้าระยะเวลาไม่ได้ก็จะชะลอไว้ก่อน
 “กลุ ่มลูกค้าที่เป็นคอนโดมิเนียมและบ้าน จะเป็นคนในพื้นที่ประมาณ 30% ส่วนใหญ่ 
คนที่มาซื้อบ้านกับเราอาจจะไม่ใช่บ้านหลังที่สอง หรืออาจจะมีบ้างที่เป็นหลังแรกแต่ไม่เยอะ 
ส่วน Condo Land ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านหลังที่สองมากกว่า เพราะฉะนั้นจากอัตราการ 
เข้าพัก หลังจากที่โอนเสร็จเรียบร้อยถือว่าไม่เยอะ เข้าอยู่จริงๆ ประมาณ 30% อย่าง North 8  
มี 174 ห้อง แต่อยู่กันจริงๆ ประมาณ 30 ห้อง ที่เหลือจะมาพักในช่วงเทศกาล” 
 ด้วยพื้นที่ 800 ไร่ ท�าให้ Serene Lake เชียงใหม่แห่งนี้ กลายเป็นอาณาจักรแห่งการพัก
อาศัยอย่างแท้จริง
 “ที่นี่น่าจะเป็น Trans Area ของเชียงใหม่ก็ว่าได้ เพราะเมื่อเข้ามาในโครงการจะหลุด
บรรยากาศความเป็นเมืองด้านนอกทันที เมื่อก่อนที่ตรงนี้จะเป็นชานเมือง ในอนาคตผมว่า 
น่าจะกลายเป็นกลางเมือง 
 “โครงการของ Land & House ที่ยังด�าเนินการอยู่ในภาคเหนือตอนนี้จะมีที่เชียงใหม่และ
เชียงราย ในเชียงใหม่จะมีอยู่ 5 โปรเจ็กต์ คือ โครงการ Serene Lake ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์รวม  
แบ่งออกเป็นบ้าน 1 โปรเจ็กต์ คอนโดมิเนียมอีก 7 ตึก แต่ขายจริงๆ แค่ 5 ตึก อีก 2 ตึกยังไม่

เปิดขาย แต่เราจะสร้างให้เสร็จก่อนแล้วขาย 
โครงการ สีวลี มีโชค โครงการที่แม่โจ้ ซึ่งสอง
โครงการนี้คาดว่าปีหน้าน่าจะปิดการขายได้ 
และที่สันก�าแพงอีก 2 โปรเจ็กต์ คือ โครงการ  
สีวลี สันก�าแพง และ อินนิซิโอ (ถนนสันก�าแพง
สายใหม่)”
 นอกจากความเอาใจใส่และความพิถีพิถัน
ในการสร้างที่อยู ่อาศัยในโครงการทั้งหมด
ของ Land & House แล้ว อีกหนึ่งความ 
ไว ้วางใจที่มี ให ้กันมาอย ่างยาวนานก็คือ 
การเลือกผลิตภัณฑ์ของ CPAC ให้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของทุกโครงการแบบ 100%
 “เหตุผลแรกที่ เราเลือกผลิตภัณฑ์ของ 
CPAC คือเรื่องของแบรนด์ เพราะแบรนด์ 
Land & House ก็ไป Reference ให้กับ
แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ CPAC ได้ ต่อมา 
คือเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพ (QC)  
ตั้งแต่ออกจากแพลนท์มาถึงไซต์งาน CPAC 
มีกระบวนการตรวจสอบที่ดี  เพราะฉะนั้น
ของที่ เราสเป ็กไปก็คาดว ่าจะได ้ตามที่ เรา
ต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าดี แต่ในเชิงปฏิบัติ
อาจจะมีติดขัดบ้างนิดหน่อย เช่น ระยะเวลา
ในการจัดส่ง แต่ไม่ใช่ปัญหาอะไร ล่าสุดก็ได้
เรื่องเซอร์วิสเข้ามา คือรถปั ๊มในการช่วยเท
คอนกรีต ซึ่งเป็นที่น ่าพอใจ แต่ต้องมีการ
วางแผนที่ดี 
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 “ผมเชื่อว่าเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อกันอยู่ ที่ส�าคัญคือเรื่องของเซอร์วิส คือ
รถที่ให้บริการ เพราะหลายครั้งที่งานเรามีหลายจุดที่ต้องเร่ง อย่างช่วงวิกฤตเมื่อ 2-3 ปีก่อน 
ตอนนั้นงานก่อสร้างในเชียงใหม่บูมมาก ทาง CPAC ก็ส�ารองรถไว้ให้ส�าหรับโครงการ Land & 
House ซึ่งเป็นเรื่องของการบริการที่ช่วยกันอยู่ ส่วนสินค้าพิเศษอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับอาคารแต่ละ
ประเภท เช่น คอนโดมิเนียมก็จะใช้โพสเทนชั่น
 “ส่วนเรื่องของสเป็กสินค้าต่างๆ ส่วนใหญ่จะมาจากทางส่วนกลางก่อน แต่ถ้าในกรณีที่จะ 
เปลี่ยนสินค้าเนื่องจากความไม่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ เช่น ที่เชียงใหม่จะมีปัญหาเรื่อง 
การจัดซื้อ เพราะฉะนั้นในเชิงของสถานที่ เรื่องของผลิตภัณฑ์บางตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่ของ CPAC 
ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม”  
 วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของ Land & House คือการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
 “บ้านแต่ละโปรเจ็กต์ที่เกิดขึ้นจะเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 30 หลัง เนื่องจากเราต้องการให้เกิด 
ชุมชนจริงๆ และเนื่องด้วยข้อจ�ากัดของ Land & House เพราะเรามีคอนเซ็ปต์ ‘บ้านสร้างก่อน
ขาย’ เพราะฉะนั้นฟิวในตลาดอาจไม่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม แต่อย่างน้อยลูกค้าที่เข้ามาจะเป็น
แฟนพันธุ์แท้ตัวจริง
 “ด้านปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าเลือกซื้อบ้านของ Land & House คือเรื่องของพื้นที่ (Space) 
และความโปร่ง ผมมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าบางคน เขาไปดูบ้านมาหลายที่ แต่บ้านของ Land 
& House สามารถใช้สอยทุกพื้นที่ในบ้านได้จริง เราจะไม่ออกแบบเป็นซอกหลืบ เนื่องจาก 
ผู้ออกแบบให้กับโครงการของเราเขาจะให้ความส�าคัญเรื่องหลืบ เรื่องมุมมาก เพราะสุดท้าย
แล้วพื้นที่ส่วนนั้นก็ท�าอะไรไม่ได้ นอกจากเป็นที่วางของ ดังนั้นเรื่องของพื้นที่ ฟังก์ชันการใช้
งานต่างๆ ผู้ออกแบบจะดูละเอียดมาก 
 “นอกจากนี้เรายังใส่เฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่เราสามารถดิวซ์จากโรงงานได้เข้าไปให้บางส่วน  

รวมถึง เครื่ องปรับอากาศ ซึ่ งมูลค ่ าของ 
เฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มเข้าไปนั้นถือเป็นส่วนต่าง 
ที่ลูกค้าไม่ต้องมาจ่ายเพิ่ม เรียกว่าสามารถ
หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย เรื่องสวนก็เช่นกัน 
เราจะน�าต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้พุ่มไปปลูกให้ เพื่อ
เพิ่มความเขียวให้กับตัวบ้าน จะน่าอยู่มากขึ้น
 “ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าผมว่าโครงการของ 
Land & House ยังไม่น่าห่วง ช่วงปีเศษที่ผ่าน
มาตลาดบ้านของเราก็ไม่ได้ต�่าลง เพียงแต่
ตลาดล่างอาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ถ้าตลาดล่าง
ที่หายไปกลับมา เราก็พร้อมที่จะไปต่อ คอนโด
ก็เช่นเดียวกันเป็นพ็อตที่ยังสร้างรายได้ให้กับ
โครงการ เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะช้าหน่อย 
เพราะภาพรวมของตลาดตกไป และก็ยังมี
ยอดขายเข้ามาเรื่อยๆ เพราะคอนโดมิเนียม
ของเราสร้างเสร็จก่อนขาย ต้องบอกว่าในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา เราสามารถขึ้นโครงการได้ขนาด
นี้ถือว่าเร็วมาก เพราะฉะนั้นในตลาดเชียงใหม่
ไม่มีใครเร็วกว่าเราแล้ว อีกอย่างลูกค้าก็มั่นใจ 
เพราะเราท�าจริง สร้างจริง เสร็จจริง และอยู่
ได้จริง”

ท�าความรู้จักคุณจ�าลอง วงศ์ศิริอ�านวย
“ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยก�าเนิด เรียนจบระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนยุพราช และจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เริ่มต้นฝึกงานและ
ท�างานที่ Land & House เชียงใหม่ที่แรก จนถึงวันนี้ก็ 25 ปีแล้ว ประทับใจในทุกโปรเจ็กต์ที่ท�า  
เพราะจะมีเรื่องใหม่ๆ เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ไม่ซ�้ากัน ผมเริ่มต้นท�างานในต�าแหน่งวิศวกร 
แต่เป็นวิศวกรที่ท�างานเหมือนโฟร์แมน แรกเริ่มบ้าน Land & House เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน 
มาตอนหลังเจอวิกฤตต้มย�ากุ้ง เราจึงเปลี่ยนมาเป็น ‘บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย’ ตอนนั้นปีนึง
ขายบ้านได้ไม่เยอะ ประมาณ 50 หลัง และ 50 หลังนั้นผมได้พูดคุยกับลูกบ้านทุกหลัง บ้าน
ที่เราสร้างตอนนั้นเป็นมาตรฐานกลางๆ แต่ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
บางคนชอบบ้านหน้าตาแบบนี้ แต่ขอเพิ่มฟังก์ชันนิดหน่อย ก็จะมานั่งคุยกันให้ช่วยร่างแบบ 
ขึ้นมา ลูกค้าชอบก็ตกลงเรื่องราคา เรียกว่าช่วงนั้นเป็นทั้งผู้ออกแบบและวิศวกรในตัว
 “ส่วนลักษณะการท�างานเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ที่เปลี่ยนไป แต่ถ้าเรายังเดินตาม
กลยุทธ์แบบเดิม คือการนั่งคุยถึงความต้องการของลูกค้าทีละราย เชื่อว่า Land & House 
ก็คงจะไม่โตขนาดนี้ เพราะอย่างเก่งผมก็คุยได้ไม่เกิน 50 ราย ก็จะขายบ้านได้แค่ 50 หลัง 
อย่างที่เชียงใหม่ตอนนี้ปีหนึ่งต้องส่งมอบบ้านให้ลูกค้า 250 หลัง ถ้าท�างานแบบเดิมเราจะ
ไม่โตเท่าทุกวันนี้”
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เป ็นที่น ่ายินดีที่  CPAC ได ้มีส ่วนเข ้าร ่วม
โครงการดีๆ นี้มาตั้งแต่ปี 2555 และได้ผ่าน 
โครงการ CSR-DIW for Beginner อันเป็น 
จุดเริ่ มต ้นในการพัฒนามาตรฐานความ 
รับผิดชอบ จนในปี 2557 ได้พัฒนามาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สูงขึ้นอีก โดย
ผ่านโครงการ CSR-DIW Award ซึ่งเป็นการ
พัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่ครอบคลุมทั้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่ งแวดล ้อม น�าไปประยุกต ์ใช ้ในองค ์กร  
เรียนรู ้พัฒนาสู ่อุตสาหกรรมสี เขียว เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ AEC ต่อไปอีกด้วย

ก า ร จั ด ง า น ใ น ค รั้ ง นี้ ไ ด ้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  
ดร.อรรชา สบีญุเรอืง ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  
เป ็นประธานในงานสัมมนาสรุปผลด�าเนิน
งานและมอบรางวัลใน “โครงการส่งเสริม
ศักยภาพโรงงานมุ ่งสู ่การพัฒนาด ้านสิ่ง
แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยั่งยืน” หรือโครงการ CSR-DIW ณ ห้อง 

แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
 โครงการ CSR-DIW มีสมาชิกเข้าโครงการเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 7 ปี และในปีนี้มี 
ผู้ประกอบการร่วม 400 โรงงาน มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับรางวัล CSR-DIW ทั้งหมด 112 
โรงงาน และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 272 โรงงาน

in Csr : ฉบับพิเศษ
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

CPAC รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2014 
CSR-DIW คือมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้พัฒนาและจัดท�าขึ้นตั้งแต่ปี 2551 โดยใช้กรอบของ ISO 26000 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับ ISO 26000 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ CSR-DIW
การจัดตั้งโครงการ CSR-DIW ของกระทรวง
อุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อส ่งเสริมให ้โรงงานอุตสาหกรรม น�า
มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว ่ าด ้ วยการแสดงความรับผิดชอบของ 
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต ่อสังคมไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู ่มาตรฐาน ISO 
26000 และได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ตลอดจนส่งเสริมให้ โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ได้รับรางวัลได้ด�าเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันขององค์กร ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ความช�านาญ สามารถ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดผลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เวลาการ
ท�างานน้อยลง ลดขั้นตอนการท�างานและ
ประหยัดทรัพยากรสูงสุด อีกทั้งยังมุ ่งสู ่การ
เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ใส่ใจต่อ
ชุมชน สังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงาน CPAC ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2014  
 1. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บ่อนไก่ CPAC กรุงเทพ
 2. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ รัตนาธิเบศร์ CPAC กรุงเทพ  
 3. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เขาวง CPAC ภาคตะวันออก
 4. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ แก่งคอย CPAC ภาคตะวันออก
 5. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ป่าโมก CPAC ภาคตะวันตก
 6. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ หางดง (เชียงใหม่-หางดง) CPAC ภาคเหนือ
 7. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ล�าปาง-แจ้ห่ม CPAC ภาคเหนือ
 8. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ขอนแก่น CPAC ภาคอีสาน
 9. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ อุบลราชธานี 2 (อุบล-วาริน) CPAC ภาคอีสาน 
10. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ทุ่งสง CPAC ภาคใต้
1 1. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ นครศรีธรรมราช 2 (ปากพนัง) CPAC ภาคใต้

บรรยากาศภายในงาน มีนิทรรศการแสดงผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ CPAC และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
มีวีดีทัศน์ผลการด�าเนินงาน กิจกรรมการแสดง และงานเสวนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในงานให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก
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aroUnd the World : ก้าวทันโลก

ตึกอาคารบ้านต้นแบบ...เพื่อสิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรมสีเขียว ที่ออกแบบมาเพื่อให้อยู่อาศัยสบายและลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ถูกน�ามาผสานเข้ากับ
สถาปัตยกรรมที่น�าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ โดยน�าประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนของ
ตึกอาคาร เพื่อช่วยให้ลมหายใจได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 

One Central Park 
ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย
หนึ่งในสุดยอดอาคารสูงระฟ้าของโลก แบบ
อย่างของการสร้างอาคารเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส “ฌอง นูเวล” ได้
ออกแบบให้ 2 อาคารคู่ขนานรูปทรงสี่เหลี่ยม 
คางหมูที่มีความสูง 116 เมตร และ 65 เมตร 
ระเบียงที่ยื่นยาวนั้นเต็มใปด้วยสีเขียวของ
ต้นไม้ ส่วนกลางของอาคาร 4 ชั้น เป็นพื้นที่
ใช้สอยส�าหรับร้านค้าปลีก ส่วนปลายอาคาร
ฝั่งตะวันตก 16 ชั้น และฝั่งตะวันออก 33 ชั้น 
รวม 563 ยูนิต เป็นพื้นที่พักอาศัย
 One Central Park จึงได ้ชื่อว ่าเป ็น
ตึกต้นไม้ ฝั ่งตะวันออกยังมีคานติดตั้งแผง
อินฟราเรดเพื่อน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ภายในอาคาร ใช้เป็นร่มเงาในตอนกลางวัน
ได้ ให้แสงสว่างในตอนกลางคืนด้วย   

green building ตึกอาคารเพิ่มพลังงานสะอาด 
แรงบันดาลใจในการสร ้างอาคารบ้านต้นแบบ “เพิ่มพื้นที่สี เขียว” สามารถผสมผสาน 
องค์ความรู้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน�าเอาประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด 
ที่ไม่มีวันหมดเข้ามาใช้ได้ทั้งบ้าน อาคาร ตึกสูง ทั้งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ หรือแม้แต่ตึกอาคาร 
ที่สร้างเสร็จแล้ว

เรื่อง | กองบรรณาธิการ
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อาคาร SCG ถูกปรับปรุงให ้ เป ็น 
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กว่า 50% บนดาดฟ้าบางส่วนปลูก
ต้นไม้ (garden rooftop) เพื่อลด
อุณหภูมิในอาคาร และใช้เทคโนโลยี
กระจกสองชั้นเพื่อลดความร้อนเข้าสู ่ 
ตัวอาคาร ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ผลิต 
ไฟฟ้าได้ 99,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี  
มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีประหยัด 
ไฟฟ้า และกักเก็บน�้าฝน เพื่อน�ามา
ดูแลภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร

E+ green Home 
ตั้งอยู่ที่กรุงโซล เกาหลีใต้
บ้านต้นแบบใน Kyeong-Gi เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง Kolon engineering and 
construction & Unsangdong architects  
ผู ้ออกแบบให้บ้านพักอาศัย และห่วงใยใน 
สิ่งแวดล้อมหลังนี้ เป็นบ้านที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ 
 E+ Green Home เป็นทั้งบ้านตัวอย่าง
และบ้านทดลองที่รวมเอาเทคโนโลยีสีเขียว
มาสร้างพลังงานไว้ใช ้เองได้ถึง 38% ชุด
ของหลังคามีการเจาะช่องแสงธรรมชาติ มี
แผง Solar Cells เพื่อสะสมพลังงานไฟฟ้า
ไว้ใช้ในบ้าน มีการเจาะช่องระบายความร้อน 
เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้านให้คงที่ 
รวมถึงรายละเอียดการตกแต่งภายในด้วย
เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกออกแบบให้ผลิตด้วยวัสดุที่
ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม

bosco verticale ตั้งอยู่ที่เมืองมิลาน อิตาลี 
อาคารป่าแนวตั้งแห่งแรกของโลก ในรูปแบบอพาร์ตเมนต์แฝดสีเขียวที่ผสมผสานธรรมชาติ
กับสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย “Stefano Boeri” สถาปนิกชาวอิตาลี ได้ออกแบบ
ให้บนระเบียงและโดยรอบของ 2 อาคารที่สูง 18 ชั้น และ 24 ชั้น รวม 400 ห้องนี้ เต็มไปด้วย
ต้นไม้ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นับหมื่นต้น 
 Bosco Verticale ก�าแพงธรรมชาติในเมืองเศรษฐกิจแห่งนี้ มีระบบรีไซเคิลน�้าหล่อเลี้ยง
ต้นไม้ที่คอยสร้างอากาศบริสุทธิ์และให้ร่มเงา ทั้งยังช่วยป้องกันแดด ลดมลภาวะทางเสียง และ
ช่วยป้องกันฝุ่นละออง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปไว้ในสิ่งปลูกสร้าง แม้จะต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศให้สอดคล้องกับเทคโลยีสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง
ในเมืองไทยเราก็มีตึกสีเขียวต้นแบบ ที่ผสมผสานแนวคิดอนุรักษ์เข้ากับเทคโนโลยีอย่างตึก 
SCG ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการอาคารเดิมรายแรกในอาเซียน และศูนย์การเรียนรู้ของ
ธนาคารกสิกรไทย ก็เป็นอาคารแรกที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ในด้านการออกแบบและการ
ก่อสร้างประเภทอาคารก่อสร้างใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจ หนึ่งในเอเชีย...
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ConCrete FoCUs : ตรงประเด็น

CONCRETE HOUSE STANDS UP TO kATRINA

 ขณะที่บ้านหลังใหม่ของครอบครัว Sundbergs ก�าลังถูกสร้างขึ้นในเมือง Pass Christian 
รัฐ Mississippi ก็ต้องมาประสบกับพายุเฮอริเคน Katrina ที่โหมกระหน�่าเข้าสู่พื้นที่ เมื่อวันที่  
29 สิงหาคม 2548 ซึ่งพายุลูกนี้มีความรุนแรงอยู่ในระดับ 3 มาพร้อมกับคลื่นลูกใหญ่ ด้วย
ความเร็วลม 125 ไมล์/ชั่วโมง และมีระดับน�้าสูงถึง 28 ฟุต (8.40 เมตร) หลังจากพายุสงบ  
ระดับน�้ากลับเข้าสู ่ภาวะปกติ ปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของเมืองนี้พังราบ เหลือไว้เพียง
แต่ซากของความสูญเสีย แต่บ้านของครอบครัว Sundbergs ที่สร้างไปเสร็จไปกว่า 85% 
กลับยังตั้งอยู่บนพื้นที่เดิม ไม่มีการพังทลายลงมาแต่อย่างใด มีแค่เพียงชิ้นส่วนของหน้าต่าง 
แผ่นหลังคา และชิ้นส่วนอื่นๆ อีกเล็กน้อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเท่านั้นที่ถูกพายุลูกนี้พัดพา 
หายไป
 Scott Sundbergs ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวกล่าวว่า “ที่นี่คือหัวใจของพวกเรา” เขาจบการ
ศึกษาในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัย Alabama เขาใช้ความรู้ต่างๆ รวมถึง
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 25 ปี ในการออกแบบบ้านหลังนี้ และครอบครัว Sundbergs 
ยังได้ตั้งชื่อ “Shadowlawn” ให้กับบ้านหลังใหม่ของพวกเขาด้วย    
 ในปี 2541 พายุเฮอริเคน Georges ได้พัดกระหน�่าเข้าสู่พื้นที่ของเมือง Pass Christian 
ในขณะนั้น Scott Sundbergs เพิ่งเริ่มท�าการก่อสร้างบ้านหลังนี้ และท�าไปได้แค่เพียงการ
วางเหล็กพื้นลานจอดรถเท่านั้น หลังจากพายุเฮอริเคน Georges สงบลงไป Scott ก็กลับมา
มองดูบ้านที่เขาออกแบบและก�าลังจะสร้างว่าจะต้านทานพายุเฮอริเคนที่ระดับความรุนแรง

สูงๆ อย่างพายุเฮอริเคน Camille ได้หรือไม่ 
โดยพายุเฮอริเคน Camille เป็นพายุที่เกิดใน
ปี 2512 พายุลูกนี้โหมพัดเข้าฝั ่งด้วยความ
รุนแรงระดับ 5 และสร้างความเสียหายให้กับ
พื้นที่เป็นอย่างมาก

เรื่อง | กองบรรณาธิการ
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ที่มา: http://www.fema.gov/business/nfip/ Portland Cement Association (PCA) (2013)

 ก่อนเริ่มการก่อสร้าง Scott ท�าการศึกษา
ข ้อมูลเกี่ยวกับพายุและภัยพิบัติที่ เคยเกิด
ขึ้นในบริเวณพื้นที่รอบๆ บ้านของเขาอย่าง
มากจาก FEMA และยังศึกษามาตรฐานการ
ออกแบบอาคารของรัฐ Florida นอกจากนี้ 
เขายังเดินทางไปดูพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างหลังจาก
เกิดพายุเฮอริเคน Camille อีกด้วย จากข้อมูล
ทั้งหมดที่ เขาศึกษามาเป็นอย่างดีนี้  ท�าให้ 
Scott มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่า บ้าน
ที่เขาออกแบบหลังนี้จะต้านทานความรุนแรง
ของพายุลูกต่อๆ ไปได้เป็นอย่างดี
 Scott เป็นชาวพื้นเมือง Thornton รัฐ
อิลลินอยส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเหมืองหินปูน
เป็นพื้นที่หลัก และหินปูนนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่
ส�าคัญในการผลิตคอนกรีต Scott จึงกล่าว
ว่า “เขามีคอนกรีตอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็ก
อยู ่แล้ว” ดังนั้น เมื่อเขามีโอกาสที่จะสร้าง
บ้านของตัวเอง เขาจึงเลือกใช้คอนกรีตเป็น
วัสดุหลักในการสร้าง ซึ่งผลจากการที่ Scott 
ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ มากมายตามที่กล่าว
ในข้างต้น เขาจึงสรุปว่า วัสดุที่จะใช้ในการ
ก่อสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของบ้านคือ ใช้ก�าแพง 
ICF (Insulated concrete form walls) ใช้
เหล็กเสริมทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ใช้พื้น 
Post-tension ใช้เสาคอนกรีต และหลังคา
คอนกรีตแล้วปิดทับด้วยเมทัลชีท

 โครงสร้างฐานรากของบ้านหลังนี้เป็นฐานรากแผ่ ถ่ายแรงลงสู่ชั้นดินด้วยระบบเสา-คาน 
ซึ่งเชื่อมองค์อาคารเข้าด้วยกันตั้งแต่หลังคาลงมาถึงพื้นโรงจอดรถ ซึ่งบ้านหลังนี้ยังถูกสร้าง
ให้เป็นอาคารที่รองรับความยืดหยุ่นได้ด้วยตัวเอง และต้านทานแรงลมได้ระหว่าง 180-200 
ไมล์/ชั่วโมง ระดับท้องคานของพื้นชั้นที่ 1 อยู่สูงจากระดับน�้าทะเล 25.4 ฟุต (7.60 เมตร) และ
ระดับพื้นของโรงจอดรถอยู่ที่ 14.8 ฟุต (4.45 เมตร) โดยระดับน�้าท่วมที่อ้างอิงจากการเกิด
พายุลูกนี้ของพื้นที่อยู่ที่ 14 ฟุต (4.2 เมตร) ซึ่งระดับพื้นที่ต�่าที่สุดของบ้าน คือ พื้นโรงจอดรถ 
บริเวณโรงจอดรถยังมีห้องเล็กๆ อยู่ด้วย แต่หลังจากพายุสงบลง พบว่าบริเวณที่เคยมีห้อง
เล็กๆ ได้กลายเป็นพื้นที่โล่ง Scott Sundbergs กล่าวว่า “ห้องนี้ได้หลุดปลิวไปกับพายุแล้ว”
 ในส่วนของตัวบ้านนั้น ได้มีการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนที่ท�าจากวัสดุไวนิลไปแล้ว ซึ่ง
ไม่สามารถต้านทานแรงจากพายุเฮอริเคนได้ จึงมีหน้าต่างบางส่วนที่โดนแรงอัดและระเบิด 
เสียหายไป แต่ก็ได้มีการน�าหน้าต่างส�าหรับป้องกันพายุเฮอริเคนมาใส่แทนที่ และใส่เพิ่มไป
ยังหน้าต่างบานอื่นๆ ด้วย
 Sundberg ได้ออกแบบห้องหลบภัยไว้ที่ชั้น 2 มีลักษณะเหมือนเป็นห้องเก็บเสื้อผ้า ผนัง
ท�าด้วยไม้อัด และยึดโครงไว้อย่างแน่นหนาด้วยหมุดโลหะ ท�าให้ห้องนี้มีความปลอดภัยกว่า
ห้องทั่วๆ ไป แต่ห้องหลบภัยนี้ก็ยังไม่ใช่ห้องหลบภัยตามค�าแนะน�าของ FEMA 320 อยู่ดี
 Sundberg ยังบอกอีกว่า “การสร้างบ้านตามมาตรฐาน สามารถที่จะป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นได้มากถึง 75% ยิ่งถ้าท�าตามค�าแนะน�าในมาตรฐานมากเท่าไหร่ ความเสียหาย 
ที่จะเกิดก็ยิ่งน้อยลงตามไปด้วย” และส�าหรับการสร้างบ้านหลังนี้ ถึงแม้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน  
แต่ระหว่างนั้น Sundberg ก็ยังคอยติดตามการปรับปรุงมาตรฐานฉบับใหม่อยู่เรื่อยๆ 
 เมื่อครอบครัว Sundberg ได้กลับเข้ามาที่บ้านหลังจากพายุสงบลง พวกเขาพยายามที่จะ
มองหารอยแตกร้าว การหลุดล่อน และการเคลื่อนที่ของโครงสร้าง แต่เขาก็โล่งใจเมื่อไม่พบ
สัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกว่าโครงสร้างเกิดความเสียหาย จากการก่อสร้างบ้านหลังนี้ ถึงแม้ว่า 
Sundberg จะใช้คอนกรีตเพิ่มประมาณ 10-15% และท�าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าการก่อสร้าง
แบบเดิม แต่ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการลงทุนที่คุ ้มค่ากว่าการก่อสร้างแบบเก่าที่จะน�า
ไปสู่การสูญเสียที่มากขึ้น...
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คอนกรีตจัดเป็นวัสดุที่คอมโพสิต กล่าวคือ เกิดจากการผสมรวมกันของวัสดุหลายชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน 
ทราย และน�้า คอนกรีตสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรได้ตามสภาวะแวดล้อม ซึ่งการปลี่ยนแปลง
ปริมาตรและรูปร่างของคอนกรีต ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง การเคลื่อนตัวเหล่านี้ ได้แก่ การคืบ 
การหดตัว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การรับน�้าหนัก และการทรุดตัวที่แตกต่างกัน  ในกรณีที่เกิดการเคลื่อนตัว 
ทีไ่ม่เท่ากนักจ็ะส่งผลให้เกดิการยดึรัง้ (Restraint) จนพฒันาเป็นหน่วยแรงดงึเกดิขึน้ ถ้าคอนกรตีรบัแรงดงึได้ต�่า 
ก็จะส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวในที่สุด 

การหดตัวของโครงสร้างก�าแพงคอนกรีต 
และการป้องกันการแตกร้าว

การป้องกันรอยแตกร้าว
การท�าโครงสร้างให้ปราศจากรอยแตกร้าวนั้นเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรีต
ที่มีขนาดใหญ่ แต่อาจท�าได้ส�าหรับโครงสร้างที่ท�าการอัดแรง (Pre-stressed concrete) 
ซึ่งการอัดแรงจะช่วยลดการเกิดการแตกร้าวของคอนกรีตลงได้ หรือการใช้ปูนซีเมนต์ชนิด
พิเศษที่ชดเชยการหดตัวของคอนกรีต โดยจะท�าให้คอนกรีตเกิดการขยายตัวในช่วงอายุเริ่ม
ต้น (Expansive cement) (PCA, 2008) 
  การแตกร้าวจากการหดตัว (Drying Shrinkage Crack) พบบ่อยในโครงสร้างที่มีการ
เทคอนกรีตในปริมาณมาก ได้แก่ โครงสร้างก�าแพงยาว โครงสร้างพื้นที่มีขนาดใหญ่ และ
โครงสร้างฐานราก โดยมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวแตกต่างกันมากๆ การแตกร้าวชนิด
นี้เกิดจากการหดตัวของคอนกรีต เนื่องจากการสูญเสียน�้าออกสู่บรรยากาศ ในกรณีก�าแพง
คอนกรีตถือเป็นโครงสร้างที่เสี่ยงต่อการแตกร้าวจากการหดตัวได้เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ลักษณะรูปร่างและมิติที่มีอัตราส่วนความยาวมากกว่าความสูงประมาณ 3 เท่าขึ้นไป กลไกการ
แตกร้าวของก�าแพงสามารถแสดงให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปมองจากด้านบน (Top view) ของก�าแพงแสดงกลไกการแตกร้าวจากการหดตัว โดยเริ่มจากคอนกรีตสูญเสียน�้าและความชื้น 
ส่งผลให้เกิดการหดตัวและเกิดการยึดรั้งจนเกิดการแตกร้าวเกิดขึ้น

Internal restraint of large 
are a pouring concrete

เรื่อง | กองบรรณาธิการ
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อย่างไรก็ตาม การแตกร้าวนั้นถือเป็นเรื่องปกติของคอนกรีต แต่อยู่ที่การยอมรับได้ในปริมาณและความกว้างจากการแตกร้าวในแต่ละงานและ
สภาวะแวดล้อม ซึ่งทาง ACI224-10 ได้ก�าหนดความกว้างที่ยอมให้จากการแตกร้าวไว้ตามสภาวะแวดล้อมการใช้งานคอนกรีต ดังตารางที่ 1

โดยทางหลักวิศวกรรมสามารถลดโอกาสการแตกร้าวจากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะการออกแบบรอยต่อและการเสริมเหล็ก รวมถึงการท�างาน
ที่ถูกต้องอีกด้วย 
 ในการป้องกันการเกิดการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีต สามารถท�าได้ดังนี้

 1. การออกแบบเหล็กเสริมปริมาณที่เพียงพอ
โดยทั่วไปในการออกแบบปริมาณเหล็กเสริมในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature steel) ตาม ACI 318 ขั้นต�่าระบุไว้ปริมาณ 0.18-
0.2% ของหน้าตัดคอนกรีต แต่อย่างไรก็ตาม เหล็กขั้นต�่าตามค�าแนะน�า ACI 318 นั้นไม่เพียงพอในการป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัว
แบบแห้งของคอนกรีต มาตรฐานต่างๆ ได้ระบุปริมาณเหล็กขั้นต�่าส�าหรับควบคุมการแตกร้าวจากการหดตัว เพื่อให้เกิดรอยแตกขนาดและ
ปริมาณน้อยที่สุดดังนี้
 1.1 ACI 224R ระบุไว้ว่าปริมาณเหล็กเสริมขั้นต�่าที่ควบคุมการแตกร้าว จากการหดตัวของคอนกรีตที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแตกร้าวจากการ
หดตัวอยู่ที่ประมาณ 0.6% เพื่อควบคุมการแตกร้าวให้น้อยที่สุด
 1.2 ในขณะที่ Concrete Society Technical Report 34 ระบุปริมาณเหล็กเสริมขั้นต�่า เพื่อควบคุมรอยแตกร้าวไว้ที่ประมาณ 0.4% เพื่อ
ควบคุมการแตกร้าวไม่ให้เกิน 0.30 มิลลิเมตร 
 นอกจากนี้ การเลือกใช้เหล็กเสริมที่เหมาะสมควรใช้เหล็กเสริมขนาดหน้าตัดเล็ก แต่มีระยะห่างหรือ Spacing น้อยกว่า แต่มีปริมาณเหล็ก
ต่อหน้าตัดคอนกรีตเท่าเดิม จะท�าให้รอยแตกร้าวมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากเหล็กเสริมที่มีความถี่จะกระจายหน่วยแรงที่เกิดขึ้นจากการยึดรั้ง
ได้ดีกว่าเหล็กเสริมที่มีขนาดใหญ่แต่มีระยะห่างของเหล็กมากกว่า ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเลือกเหล็กเสริมมีผลต่อการควบคุมขนาดของรอยแตกร้าว ตัวอย่างก�าแพงมองจากด้านหน้า (Front view)

ตารางที่ 1 ความกว้างจากการแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตที่ยอมให้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

สภาวะแวดล้อมของคอนกรีต       ความกว้างจากรอยแตกร้าว (mm)

สภาวะแห้งและมีวัสดุเคลือบผิวคอนกรีต 0.41

สภาวะเปียก อากาศชื้น และสัมผัสดิน 0.30

สภาวะที่เจอสารเคมีละลายน�้าแข็ง 0.18

บริเวณที่สัมผัสน�้าทะเล เกิดคลื่นจากน�้าทะเล และสภาวะเปียกแห้งสลับกัน 0.15

โครงสร้างที่ต้องเก็บกักน�้า หรือกั้นน�้า 0.10

DB 12 @ 30 cm.

DB 10 @ 20 cm.

E เหล็กเสริมเล็กลง ระยะถี่ขึ้น สามารถลด Crack width และโอกาสเกิด Crack ได้

Crack width , chance of crack : A>B
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รูปที่ 3 แสดงกลไกการเกิดการแตกร้าวจากการยึดรั้งภายนอกของโครงสร้างก�าแพง และฐานรากจากการหดตัวไม่เท่ากัน ซึ่งบริเวณที่ต้องเสริมเหล็กเพิ่มเป็นพิเศษ 
คือบริเวณรอยต่อของก�าแพงและฐานราก (หรือสามารถแก้ไขการยึดรั้งได้จากการท�ารอยต่อ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 2)

บริเวณที่ควรเสริมเหล็กพิเศษเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของก�าแพงที่อยู่ติดกับฐานราก

ปกติแล้วการหดตัวของคอนกรีตจะเกิดมากบริเวณผิวโครงสร้าง เนื่องจากที่ผิวจะเกิดการสูญเสียความชื้นและน�้าได้เร็วและง่ายกว่าคอนกรีต 
ที่อยู่ด้านใน ดังนั้น รอยแตกร้าวจะเริ่มเห็นได้จากบริเวณผิวคอนกรีตและอาจแตกร้าวเพิ่มตลอดหน้าตัดเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น การเสริมเหล็ก 
ที่เหมาะสมควรวางเหล็กไว้ให้ใกล้บริเวณพื้นผิวคอนกรีตให้มากที่สุด เพื่อให้เหล็กท�าหน้าที่กระจายแรงดึงจากการหดตัวและลดโอกาสการ
แตกร้าวของคอนกรีตบริเวณพื้นผิว ซึ่งสามารถอธิบายได้จาก รูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงการวางเหล็กโดยให้ Covering ขั้นต�่า
เพียงพอต่อสภาวะการใช้งานคอนกรีตตามสภาพแวดล้อมและให้อยู่ใกล้พื้นผิวคอนกรีตมากที่สุด

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท�าการเทคอนกรีตก�าแพงยาวบนฐานรากขนาดใหญ่ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือการหดตัวที่ไม่เท่ากันของก�าแพงและฐานราก 
โดยทั่วไปก�าแพงจะหดตัวมากกว่าฐานรากที่เทไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยึดรั้งภายนอกตามมา ดังนั้น บริเวณรอยต่อของโครงสร้างก�าแพง
และฐานรากควรมีการเสริมเหล็กพิเศษ เพื่อลดความกว้างของรอยแตกร้าว และลดปริมาณรอยแตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย   
 นอกจากนี้ บริเวณรอยต่อก�าแพงและฐานราก ควรมีการท�าระบบกันซึมหรือ Water stop ที่เพียงพออีกด้วย (ในกรณีที่ต้องการป้องกัน
น�้าซึมผ่าน) พฤติกรรมการแตกร้าวจากการยึดรั้งของคอนกรีตฐานรากและก�าแพงสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ด้วยรูปที่ 3 

ผิวคอนกรีตสูญเสียน�้ามากกว่า    หดตัวมากกว่า

เหล็กเสริมอยู่ใกล้ผิว
    มีโอกาสเกิด Crack น้อยกว่า

เหล็กเสริมอยู่ด้านใน
    มีโอกาสเกิด Crack มากกว่า

แรงดึงจากการหดตัว
  เหล็ก

แรงดึงจากการหดตัว

  เหล็ก



20

โดยทั่วไปส�าหรับโครงสร้างคอนกรีต ถ้ามีการก�าหนดรอยต่อขนาดยาวมาก หรือไม่มีการท�ารอยต่อในคอนกรีตงานก�าแพงหรือพื้น จะ 
ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อปริมาณรอยแตกร้าวจากการหดตัวและความกว้างของรอยแตกมากขึ้น ACI302.1R (2009) โดยเฉพาะโครงสร้าง
พื้นและก�าแพงที่มีอัตราส่วนด้านยาวต่อด้านสั้นสูง

 2. การท�ารอยต่อเพื่อลดการยึดรั้งของโครงสร้างและบังคับรอยแตก
การท�ารอยต่อ เป็นการป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตได้ดี และมีประสิทธิภาพที่สุด มีความจ�าเป็นอย่างมากในงานเทคอนกรีต
ที่มีมิติและอัตราส่วนด้านยาวต่อด้านสั้นมากกว่า 2-3 เท่า เนื่องจากการท�ารอยต่อจะลดการยึดรั้งจากการหดตัว (Internal and external 
restraint) ของคอนกรีตลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พฤติกรรมการหดตัวและแตกร้าวของก�าแพงยาว ตลอดจนการท�ารอยต่อสามารถช่วยลดการแตกร้าวได้สามารถอธิบายได้จากรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงการแตกร้าวของก�าแพงยาวที่เกิดจากการหดตัวและเกิดการยึดรั้งภายในและภายนอกจนกระทั่งเกิดการแตกร้าว 
ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการลดการยึดรั้งจากการท�ารอยต่อ แบ่งก�าแพงออกตามความเหมาะสม

ในการท�ารอยต่อของก�าแพงนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของก�าแพง กล่าวคือ ACI 224.3R แบ่งชนิดก�าแพงออกเป็น 2 ประเภทคือ
 2.1 ก�าแพงเตี้ย คือก�าแพงที่มีความสูงน้อยกว่า 2.4 เมตร แนะน�าให้ท�ารอยต่อขนาด 3 เท่าของความสูงของก�าแพงเตี้ย
 2.2 ก�าแพงสูง คือก�าแพงที่มีความสูงมากกว่า 3.6 เมตร แนะน�าให้ท�ารอยต่อขนาดเท่ากับความสูงของก�าแพงสูง
 แต่ทั้งนี้ขนาดของรอยต่อไม่ควรเกิน 7.5 เมตร เพื่อเป็นการควบคุมการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ แต่อย่างไรก็ตาม ACI 224.3R 
ได้รวบรวมข้อก�าหนดขนาดของรอยต่อเพื่อเป็นค�าแนะน�าในการป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัว ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค�าแนะน�าการท�ารอยต่อโครงสร้างส�าหรับป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีต (ACI 224.3R)

อ้างอิง    ขนาดของรอยต่อ

Merrill (1943)   6 เมตร ส�าหรับก�าแพงที่มีช่องเปิดตลอดแนว 7.5 เมตร ส�าหรับก�าแพงทึบ

Fintel (1974)   4.5-6.0 เมตร ส�าหรับก�าแพงและพื้นบนดิน 

      แนะน�าให้ท�ารอยต่อบริเวณที่พื้นและก�าแพงเปลี่ยนความหนาหรือหน้าตัด

Wood (1981)   6-9 เมตร ส�าหรับโครงสร้างก�าแพง

PCA (1982)   6-7.5 เมตร ส�าหรับก�าแพง ขึ้นอยู่กับจ�านวนช่องเปิด

ACI 302.1R   4.5-6 เมตร แนะน�าการท�ารอยต่อ จนกระทั่ง 302.1R-89 

      แนะน�าให้ใช้ขนาดรอยต่อประมาณ 24-36 เท่าของความหนาพื้น

ACI 350R-83   9 เมตร

ACI 350R   ระยะห่างของรอยต่อขึ้นอยู่กับค่าการหดตัวของคอนกรีต และปริมาณเหล็กเสริม

ACI 224R-92   ประมาณ 1-3 เท่าของความสูงของก�าแพงที่ไม่มีช่องเปิด
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 4. การบ่มคอนกรีตที่ถูกต้อง
ในการบ่มคอนกรีตโครงสร้างก�าแพง ควรบ่มด้วยน�้าหรือความชื้นให้เร็วที่สุด ซึ่งสามารถท�าได้ทันทีหลังจากแกะแบบ โดยควรบ่มต่อเนื่องอย่าง
น้อย 7 วัน เพื่อป้องกันการสูญเสียน�้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการหดตัว ซึ่งนอกจากจะป้องกันโอกาสเกิดการแตกร้าวแล้ว ยังช่วยให้คอนกรีตเกิด
ปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ เพิ่มความทนทานและเพิ่มก�าลังให้คอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ในกรณีงานบ่มคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่จะใช้
การบ่มฉนวนแทน ไม่ควรบ่มชื้นด้วยการฉีดน�้า) การบ่มชื้นก�าแพงท�าได้ง่ายๆ ด้วยการใช้กระสอบชุบน�้า หรือพลาสติกชุบน�้าแล้วคลุมปิดให้
ทั่วพื้นผิวก�าแพง เมื่อความชื้นจากกระสอบหรือพลาสติกเริ่มสูญเสียสามารถใช้น�้าฉีด เพื่อรักษาความชื้นของกระสอบและพลาสติกให้คงอยู่ได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นการป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวที่ต้องใส่ใจในทุกประเด็น ตั้งแต่การเลือกใช้คอนกรีต การท�ารอยต่อ การ
ออกแบบเหล็กเสริม ตลอดจนการบ่มคอนกรีตที่ถูกต้อง ซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพื่อควบคุมการแตกร้าวจากการหดตัวให้น้อย และ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยปกติแล้ว รอยต่อที่ป้องกันการหดตัวของคอนกรีต สามารถท�าได้ทั้งที่เป็นแบบรอยต่อความลึกทั้งหน้าตัด (ขาดออกจากกัน Fully  
contraction joint) และรอยต่อที่ลึกประมาณ 25% ของความหนาคอนกรีตทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับน�้าหนักและการถ่ายแรง
ของโครงสร้างประกอบกัน 
 การออกแบบรอยต่อเพื่อป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของก�าแพง ถ้าต้องสัมผัสความชื้นหรือน�้าต้องมีการท�าระบบ Water stop ทั้งที่
เป็นรอยต่อแบบขาดจากกันและรอยต่อที่มีความลึก 25% เนื่องจากรอยต่อมีโอกาสที่น�้าสามารถซึมผ่านได้ ถ้าไม่มีการท�าระบบ Water proof 
หรือ Water stop

 3. การออกแบบคอนกรีต
คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน�้าต่อซีเมนต์ต�่า จะมีโอกาสเกิดการหดตัวน้อยกว่าที่มีอัตราส่วนน�้าต่อซีเมนต์สูงกว่า ดังนั้น น�้ายาผสมคอนกรีตกลุ่ม 
Super plasticizer จึงนิยมน�ามาใช้งานคอนกรีตที่ต้องการควบคุมการหดตัวให้น้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป ทั้งนี้การใช้อัตราส่วนทรายและหิน
ที่เหมาะสม ตลอดจนการควบคุมปริมาตรซีเมนต์เพสให้น้อย ก็สามารถลดโอกาสการหดตัวของคอนกรีตได้ บางงานอาจระบุปูนซีเมนต์ชนิด
พิเศษที่ท�าให้คอนกรีตขยายตัวช่วงแรก เพื่อชดเชยการหดตัวของคอนกรีตภายหลัง (Expansive cement) แต่ต้องท�าการบ่มชื้นหรือบ่มน�้าใน
ช่วงแรกตลอดเวลา ซึ่งจะมีความส�าคัญต่อการขยายตัวของคอนกรีต

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบการหดตัวของคอนกรีตปกติและคอนกรีตที่ผสม Expansive cement
โดยคอนกรีตที่มีส่วนประกอบของ Expansive cement จะเกิดการหดตัวน้อยกว่าคอนกรีตปกติ ซึ่งส่งผลให้ลดโอกาสการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตลงได้
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Cool eXperienCe : เก็บมาเล่า
เรื่อง | อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

lEAN CONSTRUCTION (อีกครั้ง)

แนวคิดแบบ lean Construction นั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่นักวิชาการเพิ่งจะเริ่มลงมือศึกษากันอย่างเป็นจริง 
เป็นจังก็ในราว ค.ศ.1993 โดยประยุกต์แนวคิดในการลดความสูญเสียในงานอุตสาหกรรมปกติมาใช้ บริษัทที่สามารถ
ลดการสูญเสียและมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดบริษัทหนึ่งที่เราน่าจะรู ้จักกันดี ก็คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
TOYOTA นั่นเอง

การลดความสูญเสียของ TOYOTA เป็นกระบวนการต้นแบบเรียกชื่อระบบรวมๆ ว่า TPS หรือ  
Toyota Production System ซึ่งไม่เพียง TOYOTA จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ทั่วโลกแล้ว TOYOTA ก็ยังสามารถลดความสูญเสียทั้งวัสดุและเวลาได้อีกด้วย นอกจาก
ระบบ TPS แล้ว ก็ยังมีการน�าระบบคัมบัง* (Kanban) เข้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์ด้วย
 TOYOTA ได้น�าระบบนี้มาใช้ในการผลิตรถยนต์ โดยการจัดเวลาให้ชิ้นส่วนประกอบเข้า
มาในกระบวนการผลิตได้ทันเวลา (Just in time) ท�าให้ไม่ต้องเสียทั้งเวลา และสถานที่
เก็บสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบ Lean
 แนวคิด Lean นี้ ผมได้น�ามาใช้ในช่วงที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้าง ECAFE หรือ ESCAP ในปัจจุบัน โดยผมได้น�ามาประยุกต์ใช้ในหลายเรื่อง ซึ่งจะ
ขอน�ามาเล่าเพียงบางส่วน ดังนี้
 1. ตั้งเหล็กฐานราก จากระดับฐานขึ้นมาถึง Ground Floor เพื่อลดรอยต่อในชั้นใต้ดิน
ทั้งหมด และจัดความยาวของเหล็กให้ลงตัว โดยพิจารณาภาพรวมทั้งโครงการให้สามารถ
น�าเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดไปใช้ที่อื่นได้พอดี
 2. สั่งตัดเหล็กเสาทั้งอาคารจากโรงงานโดยตรง แล้วให้โรงงานทยอยส่งมาที่โครงการ 
ท�าให้ไม่มีเศษเหล็กเหลือ และไม่ต้องเสียเวลาตัดเหล็กอีก
 3. สั่งตัดเหล็กพื้น One way จากโรงงาน ซึ่งก็จะท�าให้ไม่มีเศษเช่นกัน
 4. ท�าแบบหล่อท่อระบายน�้าของโครงการไว้ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีคอนกรีตเหลือจากการเท  
ก็จะน�ามาหล่อเป็นท่อระบายน�้า ท�าให้ไม่ต้องทิ้งคอนกรีตให้กลายเป็นขยะโดยเปล่า
ประโยชน์
 5. ช่วงเทฐานราก ซึ่งเป็น Mat Foundation ก็น�าปริมาณของเหล็กในคอนกรีตมา
ค�านวณด้วย เพื่อลดจ�านวนการใช้คอนกรีตลง

การเทคอนกรีต 
ปัจจุบันการเทคอนกรีตอาคารสูงก็คิดถึง
การน�าคอนกรีตที่ค ้างท่อมาใช้ด ้วย การ
ออกแบบและการออกรายการก ่อสร ้าง 
หลายหน่วยงานใช้วิธีการขัดผิวคอนกรีตสด 
ซึ่งช่วยลดการใช้ปูนทรายได้มาก
 แนวคิดเรื่อง Lean นี้จะเป็นประโยชน์
มาก ถ้าเริ่มคิดตั้งแต่ช่วงออกแบบ นั่นคือ 
ควรมี PM มาช่วยคิดตั้งแต่ช่วงต้นงานครับ 
ซึ่ง PM จะเป็นระบบใดก็ได้
 นอกจากนี้ ผมยังได้น�าแนวคิดแบบนี้ 
มาใช้อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ 
ใหญ่ๆ เช่น ใบหยก 1 และใบหยก 2 ซึ่งช่วย
ให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากครับ.... 
ทั้งหมดที่เขียนมานี้ ก็เพื่อต้องการจะบอกว่า 
เรื่องแบบนี้คนยุคก่อนก็คิดเป็นนะครับ!... 

* สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก Google 
หน้า 2
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FUnCtion UnliMit : คอนกรีตไร้ขีดจ�ากัด 

งานบริการขนส่งและติดตั้ง CPAC Hollow Core  
Slab เป็นหน่วยงานบริการลูกค้าภายนอก ซึ่ง
นอกจากจะต้องค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และประทับใจ 
ในการใช้บริการด้วยแล้ว ยังต้องค�านึงถึงการลด
ต้นทุนในการด�าเนินงานด้วย

MObIlE DISTRIbUTION (MD) 
งานจัดส่ง CPAC HOllOW CORE SlAb

ปัจจุบัน โรงงานผลิตแผ่นพื้นของ CPAC มีอยู่เพียง 3 แห่ง 
ท�าให้การจัดส่งสินค้าที่ผลิตไปยังภูมิภาคที่ไกลจากฐานของ
โรงงานค่อนข้างที่จะมีปัญหาในบางครั้ง ดังนั้น จึงได้เกิด
แนวคิดเรื่องศูนย์กระจายสินค้าขึ้นโดยได้แนวคิดมาจาก 
TESCO Lotus ที่มีศูนย์กระจายสินค้า (DC) ที่เป็นลักษณะ
คงที่ (Fixed) กระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ  

fIxEDDC
CPAC จึงได้ประยุกต์เป็นการกระจายสินค้า
แบบเคลื่อนที่ Mobile Distribution (MD) 

Mobile Distribution (MD) เป็นลักษณะ
การขนส่งแบบรวมเที่ยว โดยการใช้รถขนส่ง 
ประเภทเทรลเลอร์ให้มากที่สุด (เพราะต้นทุน
ค่าขนส่งจะต�่า) แล้วใช้รถ Hiab ขนาดเล็กใน
การขนถ่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ
จาก Mobile Distribution (MD)
 1. สามารถลดต ้นทุนค ่าขนส ่งงาน 
ยกกองได้ 10%
 2. สามารถบริหาร Truck Utilization 
ได้ใกล้เคียงกัน
 3. ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้น สร้าง
ความพึงใจให้กับลูกค้า

รถ Hiab เล็ก ขนถ่ายรถเทรลเลอร์รวมเที่ยว

+

เรื่อง | กองบรรณาธิการ

           
ส�าหรับสถานที่ในการด�าเนินการ Mobile Distribution (MD) สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภายในหน่วยงานก่อสร้าง
นั้นๆ เอง หรือสถานที่ใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง เช่น Plant CPAC RMC วัด โรงเรียน ร้านผู้แทนจ�าหน่าย หรือที่ดินว่างเปล่า
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ZooM in : ส่องเลนส์รอบโลก 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

xAYAbURI DAM 
เขื่อนแม่น�้าโขงสายหลัก ยักษ์ใหญ่ในเอเชีย
เขือ่นไซยะบรุ ีโครงการยกัษ์ใหญ่กลางล�าน�า้โขงสายส�าคญัตอนล่างของ สปป. ลาว ซึง่มเีป้าหมายจะเป็นผูส่้งออกพลงังาน 
รายใหญ่ในเอเชีย battery of Asia หรือเป็นหม้อไฟแห่งเอเชีย

ลุ่มน�้าแห่งชีวิต ความหวัง และพลังศรัทธา  
แม่น�้าโขง อู่ข้าวอู่น�้าสายหลักของผู้คนตลอดเส้นทางสองฝั่งโขงที่ยาวเป็นอันดับ 8 ของโลก มี
ต้นน�้ามาจากเทือกเขาในเขตประเทศจีน ด้วยระยะทาง 3,000 ไมล์ ไหลทอดผ่านจีน พม่า ลาว 
ไทย กัมพูชา เวียดนาม ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ท�าให้ตลอดเส้นทางสายน�้าของสมาชิก 4 
ประเทศลุ่มน�้าโขงแห่งเอเชีย คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งระบบ
นิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสายพันธุ์ปลามากเป็นอันดับ 3 ของโลก ตลอดลุ่มน�้าโขง 
ที่อุดมสมบูรณ์ ได้ช่วยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต สืบทอดประเพณีความเชื่อ และเป็นส่วนหนึ่งของ 
ชีวิตผู้คนริมโขงกว่า 60 ล้านคน มาอย่างยาวนาน
 เมื่อมีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้า พื้นที่ลุ ่มน�้าโขงจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
เส้นทางการอพยพการวางไข่ของปลาน�้าจืดกว่า 700 สายพันธุ์ รวมถึงวิถีชีวิตและสัญลักษณ์
สายน�้าแห่งนี้จะเปลี่ยนไป

ผุดโครงการพันล้าน บนสายธารล�าโขง
เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว 
โดยสร้างกั้นแม่น�้าโขงตอนล่างบริเวณทิศใต้ของหลวงพระบาง 80 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน
รวมกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ลักษณะโครงการ 
มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
810 เมตร ความสูงหัวน�้าใช้งาน (Rated Net 
Head) 28.5 เมตร มีการติดตั้งประตูระบายน�้า 
เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า จ�านวน 10 บาน โดย 
ติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์  
จ�านวน 7 เครื่อง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ประเทศไทย และขนาด 60 เมกะวัตต์ 
จ�านวน 1 เครื่อง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้
เองใน สปป.ลาว รวมก�าลังการผลิตติดตั้ง 
ทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์ หรือเกือบ 2 เท่า ของ
ก�าลังการผลิตที่เขื่อนภูมิพล และ 10 เท่าของ
เขื่อนปากมูลในประเทศไทย สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 7,370 ล้านหน่วย 
ก�าหนดการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในปี 
2563 เพื่อจัดส่งพลังไฟฟ้าให้ กฟผ. จ�านวน 
1,220 เมกะวัตต์ (ประมาณร้อยละ 95) เป็น
เวลา 29 ปี เริ่มในปี 2562  

 เขื่อนไซยะบุรี จุน�้าได้กว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกออกแบบให้มีประตูน�้าบนเขื่อนด้าน
ขวา ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 120 เมตร เพื่อรองรับการสัญจรทางน�้า โดยเรือขนส่งขนาด 
500 ตัน สามารถเดินทางได้ และมีเส้นทางให้ปลาผ่านขนาด กว้าง 10 เมตร ติดกับเขื่อนด้าน
ซ้าย เพื่อรักษาพันธุ์ปลา นอกจากนี้ ยังออกแบบให้มีทางระบายน�้าล้นฉุกเฉิน เพื่อช่วยระบาย
น�้าเมื่อเกิดอุทกภัยในฤดูน�้าหลาก ออกแบบท�าประตูระบายทราย เพื่อไม่ให้ขัดขวางการไหล
ของตะกอนและอาหารของสิ่งมีชีวิตในล�าน�้า  

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแห่งล�าน�้าโขง
เป็นการสร้างเขื่อนทดน�้าบนแม่น�้าโขง เพื่อยกระดับน�้าให้สูงขึ้นเฉพาะช่วงแขวงไซยะบุรีไป
จนถึงตอนใต้ของหลวงพระบาง โดยให้มีระดับน�้าใกล้เคียงกับระดับน�้าสูงสุดในฤดูน�้าหลาก
ตามธรรมชาติ ส่วนตอนล่างของแม่น�้าโขงจะมีระดับน�้าปกติตามธรรมชาติ โดยไม่มีการผันน�้า
ออกจากแม่น�้าโขง และไม่มีการกักเก็บน�้าเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บน�้าทั่วไป 
 นอกจากโครงการเขื่อนยักษ์ใหญ่จะก้าวมาได้เกินครึ่งทาง สปป. ลาว ยังมีโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ที่คืบหน้าไปแล้วกว่าครึ่ง และยัง
มีโครงการสร้างเขื่อนอีกหลาย 10 แห่ง ที่อยู่ระหว่างวางแผนโครงการและก�าลังก่อสร้าง 
 ที่ส�าคัญ ประเทศที่มีเป้าหมายจะเป็นหม้อไฟแห่งเอเชียแห่งนี้ ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลและเอทานอลอีกด้วย เป้าหมายจะเป็นผู้น�า
ด้านพลังงานในเอเชียนั้น คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม... 
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adMinistrate : ชั่วโมงก่อสร้าง 
เรื่อง | ดร.สุทธิ ภาษีผล

 เมื่อพูดถึง ISO 9001 ทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า หมายถึง มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทั้งภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต การบริการ ตลอดจน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรตั้งแต่
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยมีหัวใจส�าคัญ 2 ประการ คือ การตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และการปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
 มาตรฐาน ISO 9001 ปัจจุบัน เป็น version ปี ค.ศ.2008 (ISO 9001:2008) ซึ่งก�าลัง
จะมีการปรับ version ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 (ISO 9001:2015) และจะประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการในราวไตรมาสที่ 3 ของปี ค.ศ. 2015  บทความนี้ ขอน�าเสนอประเด็นส�าคัญที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการท�างานของ
องค์กรตนเองแต่เนิ่นๆ

สาระส�าคัญที่ปรับเปลี่ยน
ในมาตรฐาน ISO 9001:2008 
ไปสู่ ISO 9001:2015
พลังแห่งสี ที่มีให้เลือกหลากสีสัน มีผลต่ออารมณ์การรับรู้ เมื่อน�าสีมา
สร้างความโดดเด่นและเพิ่มส่วนตัดเน้นให้กับบ้าน อิทธิพลของสีจะช่วย
สร้างพลังความรู้สึกได้หลากหลาย ยิ่งการเลือกใช้สีที่ไม่น่าจะเป็นได้ หรือ
การใช้สีตรงข้ามกัน ยิ่งท�าให้บ้านดูโดดเด่นชวนมองมากยิ่งขึ้น

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008
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การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมประเด็นส�าคัญ
ประการที่ 1
 ที่จะมีการเพิ่มเติมคือ การพิจารณาบริบท
ขององค์กร (Context of Organization) 
(หมวดที่  4) ซึ่งระบุไว ้ว ่า องค์กรจะต้อง
พิจารณาและเข้าใจถึงปัจจัยภายนอก เช่น 
กฎหมาย มาตรฐานต่างๆ การแข่งขันทางการ
ตลาด สภาพทางเศรษฐกิจสังคม และปัจจัย
ภายใน เช่น วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู ้
เทคนิคส�าคัญในการท�างาน ประสิทธิผลการ
ท�างานขององค์กร เพื่อก�าหนดทิศทางและ
เตรียมปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การท�างานให้
เหมาะสม เพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ได้ในธุรกิจ 
 นอกจากนี้  องค์กรจะต้องพิจารณาถึง
ความต้องการและความคาดหวังของผู ้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง (Interested Parties) กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งต้องมีการติดตาม
และทบทวนข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นระยะๆ ด้วย
ประการที่ 2
 คือการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจขององค์กร (หมวด
ที่ 6.1) ข้อก�าหนดกล่าวว่า องค์กรจะต้อง
 1. มั่นใจว่าระบบคุณภาพที่มีอยู่นั้น สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า องค์กรจะผลิตสินค้าหรือ
บริการได้ส�าเร็จตามที่ต้องการ
 2. มีการป้องกัน หรือลดผลกระทบเชิงลบ หากความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ้น
  3. บรรลุผลส�าเร็จจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ องค์กรจะต้องมีการด�าเนินการก�าหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง 
วิธีการที่จะบูรณาการวิธีการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการท�างาน
ขององค์กร โดยจะต้องมีการประเมินประสิทธิผลของวิธีการรับมือเหล่านั้นด้วย

 จะเห็นได้ว่า ทั้งสองประเด็นที่เพิ่มเติมนี้ สอดคล้องกับหลักการบริหารองค์กรสมัยใหม่  
ที่ผู ้บริหารองค์กรต ้องมีมุมมองที่กว ้างขี้น และตระหนักถึงองค์ประกอบข้างเคียงและ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบกับธุรกิจขององค์กรได้ 
ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบ เพราะมีแผนตอบสนอง
ได้ทันการณ์
 ถึงแม้ว่ามาตรฐาน 9001: 2015 จะยังมิได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีเพียงฉบับร่าง
เท่านั้น แต่สาระส�าคัญทั้งสองประการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือ การพิจารณาบริบทขององค์กร 
และการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงคงจะมีการเพิ่มเติมค่อนข้างแน่นอน
 
 นอกจากนี้ ข้อก�าหนดยังมีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนในประเด็นปลีกย่อยอื่นๆ อีกหลาย
หัวข้อ หากองค์กรใดที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 อยู ่แล้ว และต้องการที่จะยังคง 
การรับรองไว้อยู ่ ก็ควรศึกษาและเตรียมความพร้อมทั้งสองหัวข้อนี้ไว้ล่วงหน้า ถึงแม้ว่าจะ
อนุโลมให้การปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001:2008 ไปเป็น ISO 9001:2015 ขยายไปได้จนถึง
ปี ค.ศ. 2108 ก็ตาม

ISO 9001
2015
REvISION UPDATE

ISO 9001
:2015



28

projeCts reFerenCe : รากฐานที่มั่นคง 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

เลือกเล่นหลากสีสัน 
เป็นได้มากกว่าบ้านสวย
พลังแห่งสี ที่มีให้เลือกหลากสีสัน มีผลต่ออารมณ์การรับรู ้ เมื่อน�าสี 
มาสร้างความโดดเด่นและเพิ่มส่วนตัดเน้นให้กับบ้าน อิทธิพลของสีจะช่วย
สร้างพลังความรู้สึกได้หลากหลาย ยิ่งการเลือกใช้สีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือ 
การใช้สีตรงข้ามกัน ยิ่งท�าให้บ้านดูโดดเด่นชวนมองมากยิ่งขึ้น

สีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
คนเรามักตอบสนองอารมณ์ต่อสีที่มองเห็น
ผ่านความรู้สึก เช่น บางสีดูแล้วท�าให้รู้สึกเศร้า  
ขณะที่บางสีกลับท�าให้รู ้สึกสดชื่น สีที่น�ามาใช้
ในงานต่างๆ จึงถูกน�ามาใช้เพื่อเป็นตัวก�าหนด
อารมณ์และบรรยากาศให้กับสถานที่นั้นๆ
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ลองเลือกสีที่กลมกลืน 
หรือใกล้เคียงกัน 
สีของหลังคา มักกลายเป็นข้อจ�ากัดในการ
เลือกสีผนังบ้านและมุมตัดอื่นๆ เราจึงมักเลือก
สีให้ได้ตามโทนสีของหลังคาก่อนเป็นหลัก 
 เทคนิกการเลือกใช้สีแบบคุมโทนเดียวกับ 
หลังคา ให้แบ่งบ้านออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนพื้นหรือรากฐานของตัวบ้าน ส่วนผนังชั้น
ล่าง และส่วนผนังชั้นบน โดยให้ไล่ระดับความ
เข้มสุดอยู ่ชั้นล่าง แล้วค่อยๆ ไล่ระดับไปหา
อ่อน เพื่อให้บ้านมีลูกเล่นดูโดดเด่นมีน�้าหนัก 

ลองเลือกสีที่ตรงข้ามกัน 
การน�าสีตรงข้าม (Contrast) มาใช้คู่กัน จะ
ให้ความรู ้สึกตื่นเต้น มีชีวีตชีวา มีพลังการ
เคลื่อนไหวและกระตุ้นเร้าความสนใจ ท�าให้
บ้านมีความสว่างและสดใสมากขึ้น 
 โดยให้พิจารณาจากวงจรสีตรงข้าม เช่น 
ม่วง-เหลือง เขียวน�้าเงิน-ส้มแดง เขียวอม
เหลือง-สีม่วงอมแดง ในอัตราส่วน 80:20 
หรือใช้ 50:50 แล้วเบรกด้วยสีเข้มๆ คั่นกลาง 
อาจจะลดน�้าหนักของสีตรงข้ามให้หม่นลง
ด้วยการผสมสีขาว เทา ด�า    

พลังแห่งสี...สร้างความรู้สึก
สีขาว คู่กับ สีด�า ท�าให้ดูคลาสสิก สุภาพ สะอาด  
สีขาว คู่กับ สีน�้าตาล คู่สีที่ช่วยขับเน้นซึ่งกันและกัน ให้โทนสีธรรมชาติ อบอุ่น ดูคลาสสิก 
สีขาว คู่กับ สีเงิน ให้ความหรูหรา น�าสมัย ดูเป็นยุคไซเบอร์
สีขาว คู่กับ สีทอง เป็นคู่สีพิเศษที่ให้ความหรูหรา สง่างาม
สีขาว คู่กับ โทนสีร้อน ได้สีโทนพาสเทลที่อ่อนหวาน นุ่มนวลและโรแมนติก
สีขาว คู่กับ โทนสีเย็น ให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย ใช้กับการตกแต่งได้หลายสไตล์

เพิ่มมุมที่ให้ความรู ้สึกอิสระและผ่อน-
คลายด้วยโทนสีกลางๆ ไปจนถึงโทนสี
อ่อน จากกลุ่มสีเขียว เทอร์คอยซ์ น�้าเงิน 
ถ้าอยากให้บ้านดูสนุก สดใส สบายๆ 
ใช้กลุ่มสีเหลือง แดง ส้ม ที่กลมกลืนกัน

Color guide ลองใช้คู่สี Mono tone 
ที่ดูกลมกลืนเป็นโทนเดียวกัน หรือเฉด
สี Harmony ที่ใกล้เคียงกัน อย่างเช่น 
สีเขียว-เขียวอมน�้าเงิน-น�้าเงิน ไล่สลับ
ไปตามเฉดสี จะช่วยป้องกันการใช้เฉด
สีที่ไม่เข้ากันได้   

หากยังไม่กล้าเล ่นสีแรงๆ ลองใช้เฉดสี
น้อยๆ แล้วจึงเพิ่มโทนอ่อนแก่เข้าไปให้
กลมกลืน อาจผสมสีขาวแล้วเพิ่มความหนัก 
เบาของสีแบบมีหลายโทน ก็จะได้สีบ้านที่มี 
เสน่ห์ความกลมกลืน ลองมิกซ์ให้เข้ากับ
เฟอร์นิเจอร์เก๋ๆ นอกจากบ้านจะดูน่าสนใจ 
และสร้างการจดจ�าแล้ว ยังท�าให้ผู้อยู่อาศัย 
มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น... 

สีโทนร้อนอย่างสีแดง หากน�ามาตัดกับ
สีขาว หรือจับคู่กับสีอื่น จะช่วยลดความ
ร้อนแรงของสี  และกลายเป็นสีพาสเทลที่ 
นุ่มนวล ดูโรแมนติก ทั้งยังช่วยเพิ่ม Space  
ของพื้นที่ได้

ใช้สีต่างวรรณะในอัตราส่วน 80:20 คือถ้าใช้โทนร้อน 80% โทนเย็นต้อง 20%

วรรณะสี
โทนร้อน (Warm tone)

โทนเย็น (Cool tone)

ให้ความรู้สึก
กระตุ้นสายตา ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง 

ตื่นเต้น เร้าใจ มีชีวิตชีวา

ช่วยให้รู ้สึกเย็น สบายตา สงบ สดชื่น 
สมองผ่อนคลาย

สี
ส้ม แดง เหลือง ม่วง

เหลือง เขียว ม่วง น�้าเงิน
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toUr deCor : แวะพัก...
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

มุ่งหน้าสู่ป่าดงสีชมพู ดอยขุนแม่ยะ   
จากถนนทางหลวง 1095 แม่มาลัย-ปาย มุ่งหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง เราเลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนเลก็ๆ ทีแ่สนร่มรืน่ไปยงัหน่วยจดัการต้นน�้าขนุแม่ยะทีค่รอบคลมุพืน้ที ่2 จงัหวดั ของ อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตลอดเส้นทางขึ้นเขาถนนบางช่วงราบเรียบบางครั้งสูงชัน
พอให้ตื่นเต้น การเดินทางด้วยบริการรถเช่าโฟล์วิลในระยะทาง 8 กม. จึงไม่ค่อยกังวลใจ แถม 
ยังได้นั่งรถเหมาไปกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่มาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูง และคู่หนุ่มสาวที่หวังเข้าไปเก็บ
ความทรงจ�าใต้ฟ้าเมืองหนาว

ขึ้นเขาชมดาว สัมผัสลมหนาวใต้เงาซากุระ 

เมื่อถึงฤดูแผ่ลมหนาวห่มดินห่มฟ้า  
เสน่ห์น่าหลงใหลใต้ผืนฟ้าเมืองเหนือ  
จึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่อง
เที่ยวเข้าไปสัมผัส ไอหนาวๆ และ 
ไม้เมืองหนาวต่างผลิใบ เบ่งบานงาม
สะพรั่งไปทั่วขุนเขา รอให้นักท่องเที่ยว 
เดินทางเข้าไปหาความสงบสุขและ
สัมผัสความรู้สึกที่แสนพิเศษ 
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ยิ้มรับฟ้าใสในอ้อมกอดแห่งขุนเขา 
บนยอดเขาอากาศหนาวเย็น ต้นพญาเสือโคร่ง
หรือดอกซากุระเมืองไทยพร้อมใจกันออกดอก
อย่างหนาแน่น บางต้นเริ่มแตกยอดใบอ่อนขึ้น
แซมสลับกับป่าสน หันไปมองหุบเขาเบื้องล่าง
ตระการตาไปด้วยต้นไม้แตกใบสีอ่อนสลับเข้ม
หลากส ีแลดไูกลสดุสายตา มซีากรุะสชีมพหูวาน
บานสะพรั่งกระจายไปทั่วผืนป่า หันไปทางซ้าย
ก็เจอสีชมพู หันมองทางขวาก็เจอสีชมพู ช่าง
เป็นความงดงามที่แทบไม่ต้องการค�านิยามใด
เลยจริงๆ  
 พื้นที่ใต้ต้นซากุระสีหวานต่างถูกจับจอง
เป็นที่นอนพักค้างแรม แม้บรรยากาศจะหนาว
เย็นจับใจ แต่เมื่อจัดการกับเต้นท์พักแรมเสร็จ 
หลายคนก็ต่างละมือไปหาความสุขกับสถานที่
ที่ละลานตาปานโลกสีชมพู

 สามารถชมซากุระสีหวานเมืองไทยโดยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น
 ได้ที่ดอยขุนแม่ยะ ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง และดอยอินทนนท์

ตกหลุมรักฟ้าใสๆ ดอกไม้สวยๆ
เสียงจากผืนป่าปลุกให้เราลุกขึ้นมารับแสงยามเช้า กาแฟร้อนๆ ช่วยปรับอุณภูมิในร่างกายให้ 
ทนความหนาวเหนบ็ท่ามกลางทะเลหมอกเบือ้งหน้า บางพืน้ทีม่กีลุม่หมอกสเีทาอยูป่ระปราย บางแห่ง 
มีหมอกขาวกระจายเป็นหย่อมๆ มองไปไกลสุดสายตาเห็นดอยหลวงเชียงดาวเลยล่ะ 

 ช่วงเวลาความสุขที่แสนคุ้มค่าท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์อันเงียบสงบ ชาร์จพลังให้หัวใจ
เรากระชุ่มกระชวยขึ้นมาก แม้จะต้องออกเดินทางต่อ แต่สถานที่แสนหวานแห่งนี้ได้ประทับความ
ทรงจ�าของเราเอาไว้ สักวันเราคงได้กลับมาย้อนความทรงจ�านี้อีกครั้ง แล้วเจอกันนะ ดอกซากุระ 
สีหวาน...

	 Trip	 ซากุระสีหวานจะเบ่งบานไปทั่วทั้งดอยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
    สอบถามเพิ่มเติมก่อนเดินทางได้ที่ โทร 0 5321 7453 หรือ 08 2184 0878  
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 อืรห ดักำจ งา้รสอ่กุถตัวะลแ์ฑณัภติลผทัษิรบ “CPAC” gnidliuB-tnemeC GCS( งา้รสอ่ก์ฑณัภติลผ-์ตนมเิซีจีซสอเอืรคเนใ 
Materials) ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เหลือ
จากการจัดส่งให้กับลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือ

บัก้หใี้อา้กเะลแะ๊ตโ า้ทเนิดเงาท น่ลเก็ดเมานสน็ปเ์คงสะรปกนเอนาล งา้รสมิรสเยว่ชงั้ีวา่ลกงัดมรรกจิกงึ่ นยีรเงรโะลแ ดัว นชมุช
งดสแะลแนางงรโบอรนชมุชบักคพแีซงา่วหะรนักมว่รีดนัอ์ธนัพมัสมาวค ณ์รากมดุอมาตมอ้ลดวแ่ิะลแมคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถ

ยว้ดีจีซสอเอืรคเงอข

คพแีซ ม มวรนว่สมคงัสะลแา้คกูลอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนำคยดโจิกรุธนินเำด มอ้ลดวแ่ิะลแยัภดอลปมาวคนา้ด้ัน้นเงุ่
าหิรบรากบบะร ิทาอ นาฐรตามกุทบรคบบะรงอรบัรรากบัร้ดไยดโ ญัคำสน็ปเ รงานค มอ้ลดวแ่รากดัจรากบบะร ,1009 OSI พาภณุ

ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025


