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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

2

กลุ่ม CPH กับภารกิจระดับชาติ
	 	 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติวันท่ี	 28	พฤษภาคม	 2562	 เห็นชอบให้	 
การรถไฟแห่งประเทศไทย	 (ร.ฟ.ท.)	 ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ม	3	สนามบนิกับกิจการร่วมค้า	บรษิทั	เจรญิโภคภัณฑ์โฮลดิง้	จ�ากัด	และ
พันธมิตรร่วมค้า	(กลุ่ม	CPH)	ที่ประกอบด้วย	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง	 
จ�ากัด	บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	 ไชน่า	
เรลเวย์	 คอนสตรัคชั่น	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (จีน)	บริษัท	 ช.การช่าง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 และ	 บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
ย่อมหมายถึงความก้าวหน้าอย่างส�าคัญของโครงการนี้
	 	 โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุน	 224,544	 ล้านบาท	 แผนงาน 
ในการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย
	 	 1)	 รถไฟความเร็วสูงส ่วนต่อขยาย	 แอร ์พอร ์ตลิงก	์
ดอนเมือง-พญาไท	ระยะทาง	21	กิโลเมตร
	 	 2)	 รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์	 พญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิ	 
ระยะทาง	29	กิโลเมตร
	 	 3)	 รถไฟความเร็วสูงจาก	 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบิน 
อู่ตะเภา	ระยะทาง	170	กิโลเมตร
	 	 4)	พัฒนาพื้นท่ีสถานีและสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสาร 
ได้แก่สถานีมักกะสันประมาณ	150	 ไร่	 ส�าหรับการเป็นสถานีหลักรถไฟ
ความเร็วสูง	 และสถานีศรีราชาประมาณ	 25	 ไร่	 ส�าหรับการเป็นสถานี	 
เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ	และโรงซ่อมหัวรถจักรของ	ร.ฟ.ท.

ผนึกพลังเศรษฐกิจเมืองหลวง-อีอีซี

โอกาสของวัสดุก่อสร้างในประเทศ
	 	 แม้โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม	3	สนามบนิ	จ�าเป็นต้องใช้ 
เทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศ	 แต่งานก่อสร้าง 
และงานอีกหลาย	 ๆ	 อย่าง	 บริษัทและบุคลากรในประเทศสามารถ 
ด�าเนินการได้	 การเน้นเร่ืองน้ีเห็นได้จากข้อก�าหนดในทีโออาร์ท่ีระบุให	้ 
“มีการดูแล	 การใช้วิศวกรไทย	 การใช้ชิ้นส่วนของประเทศไทย 
ให้มากท่ีสดุ”	ในการน้ีก�าหนดชดัเจนว่า	งานก่อสร้าง	ต้องใช้ทรพัยากร
ภายในประเทศ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของมลูค่างาน,	งานระบบไฟฟ้าและ 
เครื่องกล	ต้องใช้ทรัพยากรภายในประเทศ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของ
มูลค่างาน,	งานด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา	ต้องใช้วัสดุภายในประเทศ	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของมูลค่างาน,	งานด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา	
ต้องใช้บุคลากรภายในประเทศ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของมูลค่างาน	
	 	 ข้อก�าหนดการส่งเสริมการลงทุน	 ก�าหนดให้ผู้ลงทุนต้องมี 
การถ่ายทอดความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรไทยและ
เยาวชนให้เข้ามาท�างานในการพัฒนารถไฟความเรว็สงูในอนาคต	โดยให้
เข้าร่วมการพัฒนาหลกัสตูรในสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะในพ้ืนที	่ออีซีี
	 	 รถไฟความเร็วสูง	 เชื่อม	 3	 สนามบิน	 เชื่อมพลังเศรษฐกิจ
ระหว่างเมืองหลวงกับอีอีซี	 และเพ่ิมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง	ให้รองรับโลจิสติกส์ระบบรางที่มีบทบาท
ส�าคัญมากขึ้นในประเทศไทย

รถไฟความเรว็สูง
เชือ่ม 3 สนามบนิ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา  
เป็นพลังส�าคัญในการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(อีอีซี) มติคณะรัฐมนตรีที่ตัดสินให้มีผู้ชนะการประมูลท�าให้มีการเริ่มต้นโครงการน้ี  
ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนโครงการอีอีซีโดยรวม

รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 
เชื่อมพลังเศรษฐกิจกรุงเทพฯ-อีอีซี

เพิ่มความพร้อมภาคธุรกิจ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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CPH Group and a National Mission
  The cabinet on May 28, 2019 approved the proposal 
to assign the State Railway of Thailand (SRT) to co-invest in the  
High-Speed Rail Project Linking Three Airports with a consortium of 
Charoen Pokphand Holding Co., Ltd. and its allies (CPH Group) which 
include Italian-Thai Development PLC., China Railway Construction 
Corporation Limited, CH. Karnchang PCL, and Bangkok Expressway 
and Metro Public Company Limited and this means a big progress 
for the project.
  The project is expected to cost a total of 224.5 billion baht 
and the plans consist of
  1) Extend High-Speed Rail from Airport Rail Link Don 
Muang to Phaya Thai (21 km)
  2) Airport Rail Link from Phaya Thai to Suvarnabhumi 
Airport (29 km)
  3) High-Speed Rail from Suvarnabhumi Airport to U-Tapao 
Airport (170 km)
  4) Station area development and passenger service support  
at Makksan station as the main station for high-speed rail and  
Sriracha station at 25 rais to support SRT railway service and 
locomotive maintenance

Sealing the Capital – EEC Economy

Opportunities for Domestic Construction Materials
  Though the High-Speed Rail Project Linking Three Airports 
would need overseas technology, constructions and works in other  
areas still require local companies and manpower. And this is emphasized  
in the TOR by stating that “the project must be monitored by Thai  
engineers and use resources available in Thailand as much as 
possible.” It is clearly stated that the construction must use resources 
from within the country not less than 90% of the project cost, resources 
for electrical and mechanical systems not less than 20%, operations 
and maintenance not less than 30% and manpower for operations and 
maintenance not less than 90% of the overall project cost.
  The Investment Promotion Act states that the investors must 
pass on the knowledge to education institutes to develop Thai youth and 
other personnel to participate in the development of high-speed rails in 
the future by linking education institutes within EEC.
  High-Speed Rail Linking 3 Airports build up economic power 
between the capital city and EEC. It also boosts readiness in industries 
and other business.

High-Speed Rail Linking

3 Airports

The High-Speed Rail Linking Don Muang –  
Suvarnabhumi – U Tapao is a power drive 
force for the Eastern Economic Corridor (EEC). 
The cabinet has decided on the highest bidder 
for the project.

High-Speed Rail Linking 3 Airports 
seals the economic power between 

Bangkok – EEC to increase readiness 
of the business sector and all related 

personnel.
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

พบว่า	 ช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กเส้นเสริม 
ในโครงสร้างได้สงู	20%	ของการใช้เหลก็ทัง้หมด
ในโครงการ	 การน�าเหล็กไปใช้ในแต่ละส่วน
ของโครงสร้างนั้นมีอัตราการใช้เหล็กลดลงดังนี้	 
งานเสา	และเสาเขม็เจาะ	ใช้เหลก็ปรมิาณลดลง	 
22%	 ฐานราก	 ใช้เหล็กปริมาณลดลง	 20%	 
คาน	 ใช้เหลก็ปริมาณลดลง	21%	 พ้ืน	 ใช้เหลก็
ปรมิาณลดลง	17%	ผนงัลฟิท์	และก�าแพงกันดิน	 
ใช้เหล็กปริมาณลดลง	 15%	 (ที่มาข ้อมูล: 
ส�ารวจและเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างท่ีใช ้
เหลก็ SD 50 โดยทมีงานวิศวกรบรกิารคณุภาพ 
เหลก็เส้น บมจ.ทาทา สตลี (ประเทศไทย)
	 เ ม่ื อ เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ใ ช ้ เ ห ล็ ก 
ชั้นคุณภาพ	 SD	 50	 กับนวัตกรรม	 Cut	
and	 Bend	 แล้ว	ประสทิธิภาพงานก่อสร้าง	
และการประหยัดย่อมเพิ่มขึ้นอีก	 เป็นการ
ประสานประโยชน์เข้าด้วยกัน	และยกระดบั
งานก่อสร้างให้มีลักษณะอุตสาหกรรมคือ	
ควบคุมมาตรฐานได้ดี	 มีประสิทธิภาพสูง	
ประหยดัและลดต้นทุน	ท�างานก่อสร้างท่ีมี
คุณภาพเสรจ็ตามต้องการ

5

SD	50	ท่ีใช้ปรมิาณน้อยกว่าแต่ได้ความแข็งแรง
เท่ากับเหลก็ชัน้คณุภาพ	SD	40	จงึได้รบัความนยิม 
เพ่ิมมากขึ้น	 ทั้งนี้มีข้อมูลตัวอย่างอัตราการใช้
เหลก็ลดลงเมือ่ใช้	SD	50	เปรยีบเทียบกับ	SD	40	 
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจากการออกแบบแล้ว

อตุสาหกรรมก่อสร้างมีจุดเด่นคอื ใช้วสัดกุ่อสร้าง
ที่ผลิตในประเทศมาก และใช้แรงงานท้องถ่ิน 
มากด้วย ข้อมลูของ Economic Intelligence  
Center SCB ระบวุ่าส่วนประกอบของค่าก่อสร้าง 
นัน้เป็นวสัดกุ่อสร้างร้อยละ 60 (โดยรวมมาจาก
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 เหลก็ร้อยละ 16 และอืน่ๆ 
ร้อยละ 9) ส่วนค่าแรงเท่ากับร้อยละ 20 และ
เป็นก�าไรข้ันต้นร้อยละ 20 ขณะเดยีวกันก็รู้กัน 
ท่ัวไปว่า แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น 
ไม่เพยีงพอ การเพิม่ประสทิธภิาพอตุสาหกรรม
ก่อสร้างจึงรวมถึงแก้ปัญหาแรงงานและลดต้นทุน
วสัดกุ่อสร้างไปพร้อมกัน

กรรมวิธีก่อสร้างแบบ 
“อุตสาหกรรม”
	 การใช้วัสดุก่อสร้าง
ส�าเร็จรูปเป็นกรรมวิธีหรือ
กระบวนการท�างานก่อสร้าง
แบบ	 “อุตสาหกรรม”	 ที่
ป ร ะ ส าน ง านกา รผลิ ต 
ชิ้ นส ่ วนส�า เร็ จรูปต ่ างๆ	 
ให ้ เ ข ้ า กับการท� า งาน ท่ี 
หน้าไซต์งาน	 ในเบือ้งต้นการ
ใช้เหล็กตัดและดัด	 (Cut	 and	
Bend)	 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จุดเด่น
เหล็กเส้น SD 50 ทีเ่หน็ชดั
“ประหยัด เพิ่มคุณภาพงานก่อสร้าง”

การใช้บริการ
Cut and Bend

กับเหล็กชั้นคุณภาพ SD 50 
เป็นการรวมจุดเด่น 

ประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพ
งานก่อสร้าง

ท�างานก่อสร้างและลดต้นทุนเหล็ก	
ท้ังนี้เพราะการตัดและดัดนั้นได้คุณภาพ
มาตรฐานจากโรงงาน	 ไม่ต้องมาท�าหน้างาน	
ประหยัดแรงงาน	 ไม่มีเศษเหล็ก	 เมื่อใช้บริการ 
ตัดและดัดกับเหล็กชั้นคุณภาพ	 SD	 50	 
จะใช ้เหล็กในปริมาณที่น ้อยกว ่า	 SD	 40	 
ในขณะท่ีได้คณุสมบตัคิวามแข็งแรงทางโครงสร้าง
เท่ากัน	 ท�าให้การประหยัดและประสิทธิภาพ 
ในงานก่อสร้างย่ิงเพ่ิมมากข้ึน

ยกระดับการใช้เหล็กเส้นสู่ SD 50
	 งานโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหลก็นัน้	 
ชัน้คุณภาพของเหลก็ทีส่งูต�า่แตกต่างกันมผีลต่อ
ปรมิาณการใช้เหลก็	 เมือ่เปรยีบกับความมัน่คง
แขง็แรงทีเ่ท่ากัน	การใช้เหลก็ชัน้คุณภาพสงูระดบั	
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1 สถานีใช้เหล็ก 300 ตัน
	 งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองน้ันเนาวรัตน์ฯ	 รับช่วงจาก	
บริษัท	 ซิโน-ไทย	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	มา	 22	
สถานี	จาก	23	สถานี	ซิโน-ไทยฯ	ส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว	15	สถานี	ก�าหนดการรับ

โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

6

คอลัมน์ “โครงการดี เด่น ดัง” Steelinks ฉบับที่ 40 
สนทนากับ คุณสุเทพ จิรนิรามัย ผู้จัดการโครงการ บริษัท 
เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ในเรื่องการก่อสร้าง
สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง) และ 
สายสีชมพ ู(แคราย – มีนบรุ)ี การสนทนาเน้นประสบการณ์
ใช้เหล็กตัดและดดั (Cut and Bend) ในงานก่อสร้างสถานี
รถไฟฟ้าของทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว

ความคืบหน้างานก่อสร้าง
	 คุณสุเทพ	 จิรนิรามัย	 กล่าวว่าโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเหลืองในส่วนที่เนาวรัตน์ฯ	 ก่อสร้างคือ	 งานสร้างสถานี	
ความคืบหน้าขณะนี้ประมาณ	3%	ของงานท้ังหมด	 เป็นไป 
ตามแผนงาน	 ส่วนสายสีชมพูเป็นงานสร้างสถานีเช่นกัน	 
คืบหน้าประมาณ	1.5%	 ของงานท้ังหมด	 แผนงานโดยรวม 
ยังไม่กระทบถึงการส่งมอบงานตามสัญญา
	 งานสร้างสถานีรถไฟฟ้าทั้ง	2	 เส้นทาง	ใช้เหล็กเส้น 
ก่อสร้างจ�านวนมาก	ปรมิาณการใช้เหลก็เส้นประมาณเดือนละ	 
700-800	 ตัน	 เป็นบริการเหล็กตัดและดัด	 Cut	 and	Bend	
ทั้งหมด	 โดยส่วนใหญ่เป็นเหล็กชั้นคุณภาพ	 SD	 40	 แต่ก็ 
มีการใช้เหล็กชั้นคุณภาพ	SD	50	ในงานฐานรากและงานเสา	 
ตามแบบที่ก�าหนดมา

ประสิทธิภาพงานก่อสร้างจากบริการ Cut and Bend
	 คณุสเุทพ	จรินิรามยั	กล่าวถึงการใช้เหลก็ตดัและดดั	
Cut	and	Bend	ในงานก่อสร้างสถานรีถไฟฟ้าว่า	เหน็ประโยชน์
ทีช่ดัเจน	1.	เรือ่งเศษเหลก็ไม่ม	ีเพราะสัง่ตดัและดดัจากโรงงาน
ได้ตามแบบที่ต้องการใช้มาเลย	2.	ไม่ต้องมาตั้ง	Yard	หาพื้นที่ 
ส�าหรับตัดและดัดเหล็กซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้	 3.	 ลดปัญหา
และค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งเร่ือง	 double	 handling	 ขนลง 
ขนขึ้นหลายรอบ	 นั่นคือ	 ขนเหล็กมาลง	 Yard	 แล้วมา 
ตัดและดัดเอง	 เมื่อตัดและดัดเสร็จแล้วก็ต้องขนเหล็กไปที ่
ไซต์งานก่อสร้างสถานเีป็นการเพ่ิมความสิน้เปลอืง	แต่ถ้าเราสัง่
เหลก็ตัดและดดัจากโรงงานและส่งตรงไปท่ีไซต์ก่อสร้างสถานี
เลยท�าให้ลดค่าใช้จ่ายไปมาก	4.	ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง	
ย่ิงเมื่อแบบก่อสร้างน่ิง	การท�างานก็ดีข้ึนเร่ือย	ๆ	แม้ว่าสถานี
ต่าง	ๆ	แบบจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์
	 ตอนน้ีเราใช้เหลก็ตดัและดดั	Cut	and	Bend	ในงาน 
ฐานราก	 งานเสาตอม่อ	 งานราบร่ืนขึ้นมาก	 ส่วนงานส่วน
เซ็กเมนต์	ก็สั่ง	Cut	and	Bend	ไปที่โรงหล่อเลย	เวลาท�างาน 
ก็เร็วขึ้น	 แค่ท�ารายการส่งให้	 ทาทา	 สตีล	 ก็จบ	 ลดคน	 
ลดค่าขนส่ง	ส่วนการขนส่งแต่ละคร้ังก็ก�าหนดให้สอดคล้องใน
ปริมาณที่เหมาะสม

เนาวรตัน์ฯ ม่ันใจนวตักรรม Cut and Bend 
เพิม่ประสิทธภิาพงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

สุเทพ จิรนิรามัย
ผู้จัดการโครงการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)
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เนาวรัตน์ฯ น�าประสบการณ์การใช้เหล็กตัดและดัด
Cut and Bend จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

และสีชมพู ไปใช้ในการเสนอราคาประมูล
งานโครงสร้างพื้นฐาน
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พื้นที่ส่วนที่เหลือ	2	อีกเดือนข้างหน้า	สายสีชมพูรับช่วงมา	24	สถานีจาก	30	สถานี	 
ตอนน้ีส่งมอบพ้ืนท่ีมาประมาณ	 10	 สถานี	 ภาพรวมงานก่อสร้างในขณะนี	้ 
ส่วนงานโยธาและงานสร้างสถานก็ีท�าควบคูกั่นไป	 งานสถานเีป็นเหมอืนงานอาคาร	
แต่ละสถานีประกอบด้วย	 4	 ฐานราก	ส่วนใหญ่ตอนน้ีท�าเสาเสร็จแล้ว	 รอติดตั้ง
คานขวาง	cross	beam	เริ่มแห่งแรกแถวแยกอ่อนนุช	ราวเดือนมิถุนายนนี้
 ความคบืหน้าของงานสร้างสถานีเป็นไปตามล�าดบังานโหมดต่าง	ๆ	 ช่วงนี้	 
ส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้าง	 ต่อไปเป็นโหมดงานสถาปัตย์	 ท่ีประกอบด้วยงาน 
หลากหลายอย่างใช้ช่างฝีมือหลายประเภท	เช่น	ช่างก่ออิฐ	ช่างฝ้า	ช่างติดตั้ง	งาน 
อลูมิเนียม	 ซึ่งใช้คนงานมากข้ึนแตกต่างจากงานโครงสร้างจะเป็นคนกลุ่มเดียวท่ี
ท�างานตั้งแต่ฐานรากจนถึงเสาโครงสร้างขึ้นไปข้างบน	ทั้งนี้รวมคนท�างานที่ใช้ใน
งานโครงการถไฟฟ้าสายสีเหลืองประมาณ	400	 -500	คน	สายสีชมพูก็ใช้จ�านวน 
พอ	ๆ	กัน	ส่วนปริมาณการใช้เหล็กในงานก่อสร้างเฉลี่ยต่อสถานีประมาณ	300	ตัน	
รวมรถไฟฟ้าทั้ง	 2	 สาย	 46	 สถานี	
เท่ากับ	13,800	ตัน

ต่อยอดศักยภาพการใช้
เหล็กตัดและดัด Cut and Bend
	 คุณสุ เทพ 	 จิ ร นิ รามั ย	
กล่าวว่า	 งานใหม่ท่ีเนาวรัตน์ฯ	 รอ
เซ็นสัญญา	 เช่น	 โครงการทางด่วน
พระราม	 3	 สัญญาท่ี	 1	 งานน้ี	 
เนาวรัตน์ฯ	 ร่วมกับบริษัท	 เอ.เอส.
แอสโซซิเอท	 เอนยิเนียริ่ง	 (1964)	
จ�ากัด	 เสนอราคาต�่าสุดท่ี	 5,897	
ล้านบาท	จากราคากลาง	6,979	ล้านบาท	อกีงานหน่ึงคอื	โครงการรถไฟความเร็วสงู 
ไทย-จีน	 งานสัญญา	 4-3	 ช่วงนวนคร-บ้านโพ	 ระยะทาง	 23	 กม.	 ราคากลาง	 
13,293	ล้านบาท	เนาวรัตน์ฯ	และพันธมิตร	คือ	บริษัท	ไชน่า	สเตท	คอนสตรัคชั่น	
เอน็จเินยีริง่คอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	และ	บริษทั	เอ.เอส.	แอสโซซเิอท	เอนยิเนียริง่	(1964)	
จ�ากัด	เสนอราคาต�่าสุดที่	11,525	ล้านบาท
	 นอกจากนี้	 มีโครงการอื่น	 ๆ	ที่สนใจ
ประมูล	 เช่น	 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน	 ส่วน
ที่เหลือราว	 8	 สัญญา	 งานก่อสร้างรถไฟทาง
คู ่ ท่ีมีหลายช่วงตอน	 อาทิ	 ช่วงปากน�้าโพ-
เด่นชยั,	ชมุทางจริะ-อบุล,	ขอนแก่น-หนองคาย,	
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี,	 สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-
สงขลา,	 หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์,	 เด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ,	 บ้านไผ่-นครพนม	 และ
โครงการท่าเรอืแหลมฉบงั	เป็นต้น	งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง	ๆ 	ทีเ่นาวรตัน์ฯ	เตรยีมเข้าไปประมลูนัน้ได้
น�าประสบการณ์	น�าตัวเลขการใช้เหลก็ทีค่ดิเป็นเหล็กตัดและดัด	
Cut	and	Bend	จากโครงการสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
และสีชมพู	ไปปรับใช้ในการเสนอราคาอีกด้วย
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

วารสาร “Steelinks” ฉบบัท่ี 40 สมัภาษณ์พเิศษ 
คุณพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการผู้อ�านวยการ  
บริษัท นันทวัน จ�ากัด / Thai Obayashi 
Corporation Limited เน้นสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
โครงการ O-NES TOWER อาคารส�านักงาน
ขนาดใหญ่ที่ ใช ้โครงสร้างเหล็ก ออกแบบด้วย
เทคโนโลยี และวางแผนวิธีก่อสร้างผสมผสาน 
Knowhow จากญี่ปุ ่น ประกาศตัวพร้อมเป็น
กรณีศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของประเทศไทย

O-NES TOWER อาคารสูงโครงสร้างเหล็ก
	 คุณพรชัย	 สิทธิยากรณ์	 กรรมการ- 
ผูอ้�านวยการ	บรษัิท	นนัทวัน	จ�ากัด	หรอืท่ีรูจ้กักันดี 
ในแบรนด์	 Thai	 Obayashi	 กล่าวถึงโครงการ	
O-NES	TOWER	 ว่า	 เป็นโครงการทีบ่รษิทัหนัมา
ลงทุนด้าน	Real	Estate	อสงัหารมิทรพัย์	ท�าอาคาร
ส�านกังานให้เช่า	และ	Retail	(บางส่วน)	เป็นอาคาร
พ้ืนทีป่ระมาณ	85,000	ตร.ม.	ใต้ดนิ	5	ชัน้	ตวัอาคาร	
29	ชั้น	 (Typical	 Floor	Area	 2,000	m2/Floor)	
นอกจากเป็น	Office	Building	ให้เช่าแล้ว	ยังมส่ีวนที่
เป็นร้านค้ารเีทลประมาณ	1,400	m2	ต้ังอยู่ติดสถานี
รถไฟฟ้านานา	ปากซอยสขุมุวิท	6	
	 โครงการ	 O-NES	 จะเป็นอาคารท่ี 
ได้มาตรฐาน	 LEED	Gold	 และ	WELL	Gold	 
ตรงกับท่ีมาของชื่อโครงการ	O-NES	 ซึ่งมาจาก	 
O	คอื	Obayashi	ส่วน	(N)	New	(E)	Environmental	
(S)	Space	และถ้าอ่านแบบพ้องเสยีงยังสะท้อนถึง 
ค�าว่า	 “Honest”	 น่ันคือความซื่อสัตย์และจริงใจ
ต่อลูกค้า	 ซึ่งเป็นปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ

8

	 โครงการ	 O-NES	 TOWER	 เราได้
ออกแบบโดยผสมผสาน	Knowhow	จากบรษิทัแม่ 
ในญ่ีปุ่น	เป็นอาคารทีอ่อกแบบพ้ืนท่ีส�านกังานแบบ	 
คอลัมน์ฟรี	 (Column	 free	 space)	 ด้วยการ
ออกแบบพ้ืนท่ีไม่ให้มีเสาก้ันระหว่างพ้ืนท่ีท�างาน	
มีระยะจากผนัง	Core	Wall	 ถึงหน้าต่างกว้างถึง	
20	เมตร	ซึง่กว้างกว่าอาคารท่ัวไปท่ีเป็นโครงสร้าง
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	อาคารถูกออกแบบเป็น	
Steel	Structure	จงึท�าให้เราสามารถท�าช่วงคาน 
รบัพ้ืนได้ยาวมากขึน้	เสามขีนาดเลก็ลง	ซึง่ออกแบบ
เสาเป็น	Steel	Tube	รปูสีเ่หลีย่ม	ขนาด	70*70	cm.	 
และท�าเป็น	CFT	คอื	 fill	คอนกรตีเข้าไปใน	Steel	
Tube	 Column	 เมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร 
ขนาดเดยีวกันโดยเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	
ขนาดของ	Column	น่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเป็น	 
2	เท่า	และท�า	Span	ยาวไม่ได้ถึง	20	m.		
	 ส�าหรบั	Live	Load	Design	ก็จะมส่ีวนที่ 
ออกแบบเป็น	Heavy	Duty	Zone	คือ	800	kg/m2	 

และ	 1.000	 kg/m2	 ในขณะที่	 Typical	 area	
เท่ากับ	500	kg/m2	ซึ่งปกติอาคาร	Office	ทั่วไป
จะออกแบบใช้	 Live	 Load	ประมาณ	300-500	
kg/m2	เท่านั้น	
	 แ ล ะ ท่ี ส� า คั ญ อี ก อ ย ่ า ง ห นึ่ ง คื อ	 
การออกแบบงานระบบ	M&E	ของอาคารให้ผู้ใช้
อาคารได้รับความสะดวกสบาย	 พร้อมกับเป็น
อาคารที่ประหยัดพลังงานด้วย	 โดยใช้เทคโนโลยี
การออกแบบ	เช่น	ระบบ	Air	Conditioning	แบ่งเป็น	
Zone	 ไม่จ�าเป็นต้องเปิดใช้แอร์ทัง้	 Floor	สามารถ
ใช้แอร์ตาม	Zone	ที่ท�างานอยู่	 หรือระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง	ทีจ่ะม	ีDaylight	&	Human	sensor	ควบคมุ
แสงสว่างให้เหมาะสมกับการท�างานในอาคาร	 

เหล่าน้ีจะเป็นการออกแบบให้ทันสมยัและช่วย	Save	
Energy	กบั	Environment	ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

การวางแผนงานตลอดกระบวนการท�างาน
	 คณุพรชยั	กล่าวว่า	การวางแผนงานน้ัน	
ต้องดูให้ครบตลอดกระบวนการ	 ตั้งแต่ออกแบบ	
ผลิต	 ขนส่ง	 ติดตั้ง	 รวมถึง	 ระยะเวลา,	 Cost,	 
การ	Make	order,	Delivery	และตดิตัง้อปุกรณ์ใน
อาคาร	ทกุขัน้ตอนมปัีญหาอะไรหรอืไม่?	ต้องแก้ไข
อะไร	อย่างไรบ้าง	ต้องคดิถึงวิธีการก่อสร้างด้วยว่า	
ออกแบบมาแล้ว	ท�าได้ยากหรอืง่ายอย่างไร	ควบคมุ
คุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีควรเป็นไหม?	 และ
สามารถท�าได้เสรจ็ตามเวลาท่ีวางแผนใช่หรอืไม่
	 ดงันัน้	ขัน้ตอนการท�างานต่าง	ๆ 	จะถูกคดิ 
วิธีการร่วมกับการออกแบบ	 โดยใช้	 Knowhow	 
ทีม่อียู่รวมทัง้จากบรษิทัฯ	แม่ในญ่ีปุน่	มา	Support	
ให้ท�างานได้ส�าเรจ็อย่างมคีณุภาพ	และสิง่ส�าคญั
คอืการพัฒนาบคุลากรของไทย	โอบายาชเิอง	ซึง่จะ 
ได้ประโยชน์อย่างมากจากโครงการน้ี	 เพราะได ้
ร่วมออกแบบ	วางแผนงาน	ศกึษาเทคโนโลยีต่าง	ๆ 	
น�ามาท�างานโครงการนีใ้ห้ส�าเรจ็	ซึง่เราเองก็หวงัที่
จะถ่ายทอดให้สถาบนัการศกึษาได้มาศกึษาดงูาน
เพ่ือพัฒนาให้นักศกึษาได้เข้าใจงานจรงิ	ๆ	ควบคู ่
ไปกับการเรยีนทฤษฎีในมหาวิทยาลยัด้วย

ธุรกิจ Real Estate 
	 โครงการ	O-NES	TOWER	จะส่งผลดี
ต่อธุรกิจของบรษิทัฯ	 เป็นการเปิดไลน์ธุรกิจ	Real	
Estate	 เพ่ิมขึ้นจาก	Main	Business	 เดิมที่เป็น	 
ผูร้บัเหมาก่อสร้างหลกั	 (Main	Contractor)	 เป็น	
Recurring	income	รายได้ประจ�าทีเ่ราได้จากการ

ไทยโอบายาชิ
โชว์เทคโนโลยก่ีอสร้างญีปุ่น่ 

สร้าง O-NES TOWER 
เพิม่ฐานธรุกิจ

พรชัย สิทธิยากรณ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ บรษัิท นนัทวัน จ�ากดั
Thai Obayashi Corporation Limited

The PARQ

Samyan	Mitrtown
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ตัวนี้คุยเป็นธุรกิจได้	 เพราะมีค่าบริการก่อน	 
Cut	 and	 Bend	 จริง	 แต ่ต ้องยอมรับก ่อน 
ว่าเป็นธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึงในบ้านเราด้วย	
ส่วนไทยโอบาฯ	 เราเห็นว่า	 Cut	 and	 Bend	 
เป ็นตัวช ่วยท่ีส�าคัญ	 ท�าให้ท�างานได้เร็วขึ้น	 
งานมีคุณภาพ	และลด	loss	ลงได้จริง

ให้เช่า	ลกูค้าส่วนใหญ่ท่ีเราคาดหวังน่าจะเป็นลกูค้า
บริษัทญี่ปุ่น	 และบริษัทอื่นๆทั่วไปท่ีชอบอาคาร
แบบนี้	 และยังสามารถเช่า	 2	 ชั้นเชื่อมต่อกันได้	 
เราออกแบบดีไซน์ให้สามารถเปิดพ้ืนท�าบันได 
ต่อเชือ่มระหว่างชัน้ได้	 ไม่ต้องเดนิออกไปขึน้ลฟิท์
เพ่ือไปชั้นบนหรือชั้นล่างอีกต่อหนึ่ง	 สามารถใช้
พ้ืนทีอ่าคารส�านักงานเป็น	Duplex	ได้
	 ทัง้นีร้ะบบพ้ืน	Floor	 finishing	บนพ้ืน
คอนกรีตเราออกแบบเป็นระบบพ้ืนยก	 (Raised	
access	floor)	สงู	15	ซม.	รองรบังานระบบ	ไฟฟ้า,	
IT,	 และอื่น	 ๆ	 ตรงนี้เป็นพ้ืนท่ีว่างวางงานระบบ 
ต่าง	ๆ 	ได้	โดยไม่ต้องเจาะพ้ืน	เปิดออกมาก็ซ่อมบ�ารงุ 
และเพ่ิมเติมต ่างๆได ้สะดวก	 เราออกแบบ 
พ้ืนทั้งหมดนี้ให้เป็นพ้ืนระดับเดียวกันไม่มี	 Step	 
ไปจนถึงประต	ูLift	ใน	Lift	Lobby	ท้ังหมด

เหล็กตัดและดัด Cut and Bend “ตัวช่วย
ส�าคัญ” รับเหมาประหยัดและเพิ่มคุณภาพ
	 คุณพรชัย	 สิทธิยากรณ์	 กล ่าวว ่า	 
งานก่อสร้างอาคารหลายโครงการของบริษัทฯ	
ใช้บริการ	 Cut	 and	 Bend	 ซึ่งเป็นบริการที่ดี	 
ข้ันแรกสามารถคุม	Loss	ได้ดี	เพราะตัดและดัด
จากโรงงาน	 มีความแม่นย�า	 ท�าให้งานเร็วขึ้น	 
มีประสิท ธิภาพ	 และหากว ่า 	 ทาทา	 สตีล	 
จะขยายบริการ	Cut	and	Bend	ให้ได้มากกว่าน้ี	 
ค ว ร ส ร ้ า ง ที ม ขึ้ น ม า เ พ่ื อ ถ อ ด แ บบ จ า ก	 
Construction	 shop	 drawing	 และ	 Design	
Drawing	 ออกมาเป็นรายการ	 Bar	 cut	 list	 
ก่อนด�าเนินการตัดและดัดเหล็กเส้น	ทั้งนี้เพ่ือมา
เสิร์ฟลูกค้าผู้ใช้งาน	 สนับสนุนตลาด	Cut	 and	
Bend	รวมท้ังสนับสนุนผู้ใช้ให้ได้รับความสะดวก	
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งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ของ ไทยโอบายาชิ

SAMYAN	MITRTOWN	
	 206,647	 ตารางเมตร	 สูง	 35	 ชั้น 
ใต้ดิน	 2	 ชั้น	 ในส่วนออฟฟิศ	 ส่งงาน 
สิ้นเดือนพฤษภาคม	 2562	 ในส่วนรีเทล 
สิน้เดอืนกรกฎาคม	2562

SINDHORN	VILLAGE	
	 มีหลายอาคาร	ประกอบด้วย
 AP-S	 : 62,965	 ตารางเมตร	 39	 ชั้น	 
ใต้ดนิ	3	ชัน้	(1	May	2017-31	Dec	2019)
  AP-W	 :	 77,689	 ตารางเมตร	 19	 ชั้น	
ใต้ดนิ	3	ชัน้	(1	Mar	2017-	31	Dec	2019)
 	 AP-L	 :	 78,583	 ตารางเมตร	 34	 ชั้น 
ใต้ดนิ	3	ชัน้	(1	Jan	2018	-	31	Dec	2019)
 	 Walking	Street	 :	 12,385	ตารางเมตร	 
1	ชัน้	ใต้ดนิ	3	ชัน้	(1	Jan	2018	-	30	Jun	2019)
  HC	:	8,653	ตารางเมตร	8	ชัน้	(1	Jan	
2018	-	30	Jun	2019)
 SINDHORN	 MIDTOWN	 :	 42,856	 
ตารางเมตร	 29	 ชั้น	 ใต้ดิน	 4	 ชั้น	 (1	 Sep	 
2017	-	31	Dec	2019)
	 ท้ังหมดตั้งอยู่ท่ีถนนหลังสวน	Owner	
ของโครงการคือ	Siam	Sindhorn	งานโดยรวม
ของโครงการมี	Target	เสรจ็และส่งมอบงาน
ได้ท้ังหมดท่ีสิน้ปี	2562

THE	PARQ	PROJECT	
	 157,000	 ตารางเมตร	 สูง	 16	 ชั้น	 
ใต้ดนิ	2	ชัน้	เป็นอาคารส�านักงาน	ส่งมอบงาน 
สิน้เดอืนมกราคม	2563	

ภาคโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ	เช่น	โรงงาน	
TATSUNO	NEW	FACTORY
	 ต้ังอยู ่ ท่ีล� าลูกกาปทุมธานี 	 เป ็น
โรงงานผลิตหัวจ่ายน�้ามัน	 ก�าหนดส่งมอบ 
เดอืนมกราคม	2563

AJINOMOTO	
		 โครงการขยายโรงงานในพืน้ทีเ่ดยีวกัน	
ท่ีปทมุธานี	 ส่งมอบงานกลางปี	 2563	และ
มีโรงงาน	อายโินะโมโต๊ะที	่ อยุธยา	 ส่งงาน
เดอืนมิถนุายน	2562

TOKIN	WELLGROW	EXTENSION	
	 เฟสแรกท�าจบส่งมอบไปแล้ว	เฟสท่ีสอง 
ก�าหนดส่งมอบสิน้เดอืนพฤษภาคม	2562

O-NES	Project

Sindhorn	Village
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SCOOP
กองบรรณาธิการ
ภาพ: TCC Group, Google, Wikipedia
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เมือ่มแีปลงท่ีดนิขนาดใหญ่ 100 กว่าไร่ในกรุงเทพฯ ตดิสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่-สวนลุมพินี อยู ่ติดกับสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  

สายสนี�า้เงนิ-วงกลมรอบเมอืง และเข้าถึงด่านข้ึนลงทางด่วนได้สะดวก 

ประสานกับพลงัของกลุม่ธรุกิจขนาดใหญ่ การพฒันาแปลงท่ีดนิขนาดใหญ่ 

ดังกล่าวย่อมเป็นโอกาสสร้างสรรค์พื้นท่ีและท�าเลดังกล่าวให้เป็น 

แลนด์มาร์คระดบัโลกของกรุงเทพฯ และเป็น “Integrated Development”  

ที่ครบวงจร มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

สร้างพลังกรุงเทพฯ เมืองที่เชื่อมโลกกับเอเชีย
	 บรษิทั	วัน	แบงค็อก	จ�ากัด	ท่ีเกิดจากการร่วมทุน	ระหว่าง	บรษิทั	
ทีซีซี	แอสเซ็ท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ถือหุ้น	80.1%	กับ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	 
พร็อพเพอร์ตี้	 โฮลดิ้งส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้)	 
ถือหุ ้น	 19.9%	 บริษัทร ่วมทุนน้ีเรียกรวมได้ว ่า	 กลุ ่มบริษัท	 ทีซีซ	ี 
ของเจ้าสัวเจริญ	 สิริวัฒนภักดี	 ชนะการประมูล	 คว้าสิทธ์ิเป็นผู้เช่าจาก
ส�านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัริย์ได้สทิธ์ิท�าสญัญาเช่าท่ีดนิ	104	ไร่	 
ที่เป็นท่ีตั้ง	 “โรงเรียนเตรียมทหารเก่า”	บริเวณหัวถนนพระราม	4	ตัดกับ
ถนนวิทยุเป็นเวลา	30	ปี	และได้สิทธิ์เช่าที่ดินต่อเนื่องอีก	30	ปี	รวมทั้งสิ้น	 
60	ปี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2557	กลุ่มบริษัท	 ทีซีซี	 ได้ศึกษาตลาดและวางแผน	 
สรุปออกมาเป็นอภิมหาโปรเจกต์ใหญ่	“One	Bangkok”	มูลค่าการลงทุน
มากกว่า	120,000	ล้านบาท
	 “วสิยัทัศน์ของเราคอืการสร้างสรรค์สถานท่ีทีผู่ค้นจะตกหลมุรัก	 
และอยากมาใช้เวลาท�ากิจกรรมต่างๆ	 ในที่แห่งน้ี	 ที่ที่ท�าให้ทุกคน 

“One Bangkok”
พลังผลักดันเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แลนด์มาร์คระดับโลกของกรุงเทพฯ

ในกรงุเทพฯ	รูส้กึว่าท่ีนีค่อืส่วนหน่ึงทีข่าดไม่ได้ของกรงุเทพฯ	เมือ่โครงการ
แล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค	 ระดับโลก	ที่ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีงาม
ของกรุงเทพฯ	 ในฐานะเมืองที่เป็นประตูเชื่อมโลกกับเอเชีย	 และท�าให้
ประเทศไทยโดดเด่นบนเวทีโลก”	คณุเจรญิ	สริวัิฒนภักดี	ประธานกรรมการ	
กลุ่มบริษัท	ทีซีซี	 และ	Frasers	Centrepoint	 Limited	 (FCL)	ฉายภาพ
วิสัยทัศน์

พลังเศรษฐกิจระหว่างก่อสร้าง
	 โครงการ	 “One	Bangkok”	 สร้างบนพ้ืนท่ี	 104	 ไร่	 ออกแบบ
ให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนที่เปิด	 50	 ไร่	 ก่อสร้างอาคารต่างๆ	 ให้มีพ้ืนท่ี
ใช้สอย	 (GFA)	 รวม	 1,830,000	 ตารางเมตร	 เมื่อโครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่ย่อมมพีลงัเศรษฐกิจระหว่างด�าเนนิการ	เพราะ 
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One Bangkok มูลค่าการลงทุนรวม 
120,000 ล้านบาท ผลักดันเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้าง 
จนถึงเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

เก่ียวข้องกับธุรกิจหลากหลายต้ังแต่งาน
ออกแบบ	งานเสาเขม็-ฐานราก	งานก่อสร้าง
อาคาร	 เป็นต้น	 ธุรกิจต่างๆ	 ท่ีมีส่วนร่วม
การสร้างสรรค์โครงการ	One	Bangkok	มี 
ตั้งแต่ช่วงการออกแบบ	 เช่น	 บริษัทด้าน
สถาป ัตยกรรมและวิศวกรรม	 SOM	 
(Skidmore,	Owings	&	Merrill	LLP)		ออกแบบ 
ผังโครงการ	บริษัท	 แปลน	 แอสโซซิเอทส	์
จ�ากัด,	บรษิทั	สถาปนกิ	49	จ�ากัด	ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
	 ทางด้านพลังเศรษฐกิจระหว่าง
การก่อสร้างน้ันมาจาก	มลูค่าการก่อสร้างท่ี

	 ตวัอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีร่วมงานเช่น	บริษทั	ฤทธา	จ�ากัด	
สร้างอาคารห้องตัวอย่างโครงการ	One	Bangkok	บริษัท	อิตาเลียนไทย	 
ดเีวล๊อปเมนต์	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดนิ 
ของโครงการร่วมด้วยทีมงานจากบริษัทอื่นๆ	บริษัท	ไทยบาวเออร์	จ�ากัด	
และบริษัท	 ซีฟโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ท�างานเสาเข็ม	บริษัท	 สโตนเฮ้นจ์	
อินเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	รับผิดชอบงานบริหารและควบคุมงานฐานราก	
และงานอาคาร	เป็นต้น

“Integrated Development” จุดเด่นโครงการขนาดใหญ่
	 โครงการ	 “One	Bangkok”	 เริ่มก่อสร้างปลายปี	 2560	 และ 
เฟสแรกท่ีประกอบด้วยพ้ืนท่ีร้านค้าปลกี,	โรงแรม,	อาคารส�านักงาน	ก�าหนด
แล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี	พ.ศ.	2564	ส่วนทั้งหมดของโครงการก�าหนด
เสร็จสมบูรณ์ในปี	 2568	 เมื่อถึงเวลานั้นจะมีผู้คนมากกว่า	 60,000	คน 
เข้ามาท�างาน	และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ	“One	Bangkok”
	 การเปิดบรกิารเฟสแรก	และเปิดบรกิารโครงการเตม็รปูแบบย่อม
สร้างสรรค์การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็นพลัง 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขับเคลื่อนทางสังคมอื่นๆ	 ของเมืองหลวงและ 
ภาพรวมของประเทศไทยกระทั่งกลุ ่มประเทศอาเซียน	 พลังเช่นน้ี 
เป็นจุดเด่นส�าคัญของ	 “Integrated	Development”	 ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

อาคารห้องตวัอย่างโครงการ	One	Bangkok	250	ล้านบาท	
เริ่มงานก่อสร้างแล้ว	โดย	บริษัท	ฤทธา	จ�ากัด

โรงแรม	16	ชั้น	และ	21	ชั้น	เฟส	1	มูลค่า	900	ล้านบาท

โรงแรม	50	ชั้น	เฟส	2	มูลค่า	1,500	ล้านบาท

อาคารสงู	40	ชัน้	และ	58	ชัน้	อาคารส�านักงาน	ร้านค้าปลกี 
และพื้นที่ท�ากิจกรรม	เฟส	1	มูลค่า	4,500	ล้าบาท

ส�านักงาน	50	ชั้น	เฟส	2	มูลค่า	1,200	ล้านบาท

อาคารท่ีพักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่	 เฟส	 2	 61	 ชั้น	
มูลค่า	3,000	ล้านบาท

คอนโดมิเนียม	65	ชั้น	เฟส	3	มูลค่า	1,300	ล้านบาท

โรงแรม	60	ชั้น	เฟส	3	มูลค่า	1,200	ล้าบาท

โรงแรม	92	ชั้น	เฟส	3	มูลค่า	2,200	ล้านบาท

หมนุเวยีนในอตุสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้าง	อตุสาหกรรมผลติวัสดกุ่อสร้าง	
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ	รวมทั้งการจ้างแรงงาน	จากการแยกกลุ่มงาน
ก่อสร้างเฉพาะมลูค่าค่าก่อสร้าง	One	Bangkok	ประกอบด้วยพ้ืนทีส่�าคญั	
ดังนี้	
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

	 การใช้เหลก็รางน�า้รปูตวั	U	ต้องแม่นย�า 
ไม่สับสนกับเหล็กรูปตัว	 C	 (ผลิตโดยการพับ
และม้วนแผ่นเหล็ก)	 ซึ่งรับน�้าหนักได้น้อยกว่า	 
การเลอืกใช้ต้องแม่นย�าถูกต้อง	ทัง้นีก้ารก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารแต่ละประเภทนั้น	 
มีเงื่อนไขการเลือกใช้เหล็กแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย	 จึงต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 
งานออกแบบเป็นผู้ก�าหนดสเปคของเหล็ก
	 นอกจากน้ี	 การใช้เหล็กฉากและ
เหลก็รางน�า้ในงานก่อสร้างยงัเกดิประโยชน์
ท่ีชดัเจนคือ	ความสะดวกรวดเรว็	ในการตดิต้ัง	 
ประหยัดแรงงานก่อสร้าง	 น�้าหนักเบา 
เม่ือเทียบกับขนาดโครงสร้างโดยรวม	ซึง่เมือ่
น�า้หนักโครงสร้างเบา	ก็ส่งผลให้น�า้หนักของ 
ฐานราก	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลดลง 
ไปด้วย	ประโยชน์อีกข้อ	 “เหล็ก”	 เป็นวัสด ุ
ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้น�ามารไีซเคลิได้	จึงลด
การใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสิน้เปลอืง

เหลก็ฉากและเหล็กรางน�า้
เป็นเหลก็รปูพรรณรดีร้อน  
ใช้ในงานโครงสร้างเหลก็ 

เช่น เสาไฟฟ้าแรงสงู
 โครงหลงัคา 

และงานโครงสร้างท่ัวไป

เหล็กรางน�้ารูปตัว U ใช้ในงานโครงสร้าง 
รับน�้าหนักมาก
	 เหล็กรางน�้า	 (Channels)	 เป็นเหล็ก 
รปูพรรณรดีร้อน	มลีกัษณะหน้าตดัเป็นตวัยู	(U)	ม ี
ขนาดขาท้ังสองข้างยาวเท่ากัน	หน้าตดัมคีวามเรยีบ	 
ความหนาและขนาดเท่ากันตลอดท้ังเส้น	โรงงาน
ต้องผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่	 
มอก.1227-2558	 ชั้นคุณภาพ	 SS400-540	 
(ความต้านทานแรงดงึน้อยทีส่ดุที	่400	MPa	และ	
540	MPa	ตามล�าดบั)	และ	SM400	SM	หมายถึง
เหลก็ชนิดท่ีรบัประกันเรือ่งการเชือ่ม	ตวัเลข	400	
คอื	ความต้านทานแรงดงึน้อยทีส่ดุท่ี	400	MPa
	 เหล็กรางน�้ า เหมาะส�าหรับงาน	 
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	เสาสือ่สารโทรคมนาคม	
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 โครงหลังคาโรงงาน	 
โครงหลงัคาบ้าน	งานโครงสร้างท่ัวไป	การก่อสร้าง 
ท�าได้ท้ังการเชื่อมด้วยความร้อนและการยึด	
Bolt	(สลักเกลียว)	&	Nut	(แป้นเกลียว)

Put the right man on the right job. 
ใช้คนให้ถูกกับงานนั้นส�าคัญฉันใด ใช้ประเภท
ของเหลก็ให้ถูกกับงานก่อสร้างก็ส�าคญัฉนันัน้ 
คอลัมน์ “เร่ืองเหล็กไม่ใช่เร่ืองเล็ก” ฉบับนี้ 
กล่าวถึงเหล็กฉากและเหล็กรางน�้า เพื่อให้ 
น�าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เหล็กฉาก ตั้งฉากขายาวเท่ากัน
	 เหล็กฉาก	 (Angles)	 เป็นเหล็ก 
รปูพรรณรดีร้อน	ลกัษณะหน้าตดัเป็นตัวแอล	
(L)	 ตั้งฉากขาสองข้างยาวเท่ากัน	 ขนาดท่ี
โรงงานในเครือ	 ทาทา	สตีล	 ผลิตเร่ิมตั้งแต่	
40x40	มม.	 จนถึง	 100x100	มม.	 โรงงาน
ต้องผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขท่ี	
มอก.	1227-2558	ชั้นคุณภาพ	SS400-540	
(ความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า	400	MPa	
และ	 540	MPa	 ตามล�าดับ)	 และ	 SM400	 
ซึ่งหมายถึงเหล็กชนิดท่ีรับประกันเรื่อง 
การเชื่อม	 ตัวเลข	 400	 คือ	 ความต้านทาน 
แรงดึงน้อยที่สุดที่	400	MPa
	 เหล็กฉากแต่ละขนาดใช้ในงาน
แตกต่างกัน	เช่น	เหลก็ฉากขนาด	40x40	มม.	 
เหมาะกับงานสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	
เสาสื่อสารโทรคมนาคม	หรือป้ายโฆษณา	 
เหล็กฉากขนาด	 50x50 	 มม. 	 ใช ้ ใน 
งานโครงสร ้างอาคารประเภทโรงงาน	 
เป็นต้น	 การก่อสร้างท�าได้ท้ังการเชื่อมด้วย
ความร้อนและการยึด	Bolt	 (สลักเกลียว)	&	
Nut	(แป้นเกลียว)

เหลก็ฉาก เหลก็รางน�า้
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

รับน�้าหนักได้ดี

12

โครงหลังคาบ้าน

โครงหลังคาโรงงานโครงป้ายโฆษณา
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structures and 400 is the minimum tensile 
strength at 400 MPa.
 Different sizes of steel angles are used 
for different applications, such as angles 
40x40 mm are suitable for high-voltage 
transmission pylons, telecommunication 
posts, or advertising boards whereas 
angles 50x50 mm are used in factory 
structures. Steel angles are for use in 
bolted or welded constructions.

Steel U-shaped Channels for Heavy 
Load Structure
 Steel channels are the same length 
on both sides with clean cut and same 
thickness for the whole length. They are 
produced to the industrial standard TIS 
1227-2558 (2015) in SS400-540 (minimum 
tensile strength at 400 MPa and 540 MPa 

Steel angles and 
channels are hot-rolled 
structural steel used in 
steel structures such as 

high-voltage 
transmissions pylons, 

roof frames
and other general 

structures.

Putting the right man on the 
right job is as much significant as  
selecting the right steel for the right 
structure. This edition’s “Steel Ain’t 
Small” column is talking about how 
to select these angles and channels 
for the best use.

Steel Angles: Right Angle, Equal Leg
 Steel angles are hot-rolled structural 
steel in L shape with equal leg. The sizes 
manufactured in the Tata Steel Group 
range from 40x40 mm up to 100x100 
mm and meet the industrial standard TIS 
1227-2558 (2015) in SS400-540 grades 
(tensile strength not less than 400 MPa 
and 540 MPa respectively) and are also 
conform with SM400 where SM means 
they are suitable for use in welded 

Steel Angles, Channels:
Hot-Rolled Structural Steel 

for Heavy Load

13

respectively) and SM400 where SM is 
for welded structural purposes and 
400 is the minimum tensile strength 
at 400 MPa.
 Steel channels are suitable for large 
advertising boards, telecommunication 
posts, high-voltage transmission  
pylons, factory roof frame, household 
roof frame, and general structures. 
Channels are for use in bolted or 
welded constructions.
 Using U-shaped channels must 
not be confused with Light Lip 
Channel C (produced by folding and 
rolling) which can take light load. 
However, each type of structure uses 
different types of steel depending on 
various factors. It is best to consult a 
qualified engineer for the design and 
the specification of steel.
 Furthermore, the using of steel 
angles and channels in constructions  
is also quick and convenient in  
installation. It also saves manpower 
and is light weight comparing to 
the whole structure, resulting in 
lower expenses for the foundation. 
Another benefit is that they are steel 
so they can be reused and recycled 
so that also reduces the waste of 
natural resources.

High-Voltage	Transmission	Pylons

โครงหลังคาโรงงาน Factory	Roof	Frames
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ
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ทาทา สตลี ร่วมสนับสนุน กิจกรรมสมัมนา  
กรมบญัชีกลาง และ ส.อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ
กรมบัญชีกลาง	 ร่วมกับ	 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	 
จัดงาน	 “การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
การปฏบิติัตามกฎหมายการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครฐัส�าหรบัหน่วยงานของรฐั”	โดย	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	
ผูผ้ลติและจ�าหน่ายเหลก็เส้น	ทาทา	ทสิคอน	 ได้ร่วมสนับสนนุ
กิจกรรมในครัง้น้ี	ณ	โรงแรมมริาเคิล	แกรนด์	คอนเวนช่ัน	กทม.

“CHAPTER ONE ECO” 
เลือก Cut and Bend 

ช่วยจัดการพื้นที่หน้างานก่อสร้าง
ทีมงาน	 ทาทา	 สตีล	 เย่ียมชมโครงการ	 
CHAPTER	 ONE	 ECO	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
โครงการทีเ่ลอืกใช้บรกิาร	Cut	and	Bend	จาก	 
ทาทา	 ทิสคอน	 บนพ้ืนที่ของโครงการกว่า	 
4	 ไร่	 ตั้งอยู่ในย่านกลางเมือง	 นวัตกรรม 
ตัดและดัด	Cut	 and	Bend	 จึงเป็นตัวช่วย 
ทีด่ใีนเรือ่งของการจดัการพ้ืนทีห่น้างาน	และ
ท�าให้งานเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการหล่อ Segment รถไฟรางคู่ จิระ-มาบกะเบา เลือกใช้ Cut and Bend 
ทมีงาน	ทาทา	สตลี	เข้าพบลกูค้าท่ีเลอืกใช้เหลก็ตดัและดดั	Cut	and	Bend	โครงการหล่อ	Segment	รถไฟรางคู	่จริะ-มาบกะเบา	 
ณ	ศนูย์อตุสาหกรรม	อติาเลยีนไทย	อ.วหิารแดง	จ.สระบรุี

สัมมนา “นวัตกรรมโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหม่”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 ร่วมกับ	ทาทา	 สตีล	 
(ประเทศไทย)	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “นวัตกรรมโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหม่”	 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
แนวคดิเก่ียวกับนวัตกรรมใหม่ในงานก่อร้างให้กับวศิวกร
และผู้เก่ียวข้อง	 ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้แก่
บุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยต่อไปในอนาคต	 
ณ	โรงแรมเวียงลคอร	จ.ล�าปาง	
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ส่งค�าตอบของท่านมาได้ท่ี 
Line ID : @tiscon /	 ไลน์สแกน	
-> Add Friend	 หรือพิมพ์ค้นหา	 
@tiscon	 ระบุค�าตอบ	 พร้อมแจ้ง	 
ชือ่-สกุล	เบอร์โทร.	ท่ีอยู่ในการจดัส่ง	 
ต้ังแต่วนัน้ี	 -	 29	 กรกฎาคม	 2562

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี 
www.tatasteelthailand.com, 
www.consmag.com

วันที่	1	สิงหาคม	2562

ล�าดับ	1-4 รับ ปฏิทิน	2562
และ	ล�าดับ	5-8 รับ	ไดอารี่	2562 
1.	คณุณัฐพัชร์	แคใหญ่	จ.ประจวบคีรขัีนธ์	
2.	คณุสภุาพร	หวัดสงูเนิน	จ.นครราชสมีา	
3.	คณุภทัรพร	จนัทร์เจรญิ	จ.ฉะเชงิเทรา	
4.	คณุประกายแก้ว	มหาหงิ	จ.มุกดาหาร	

อตัราการใชเ้หล็ก SD 50 เมือ่เทยีบกบั SD 40  
ช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กเส้นเสร ิมใน
โครงสรา้งไดส้งู กี%่ ของการใชเ้หล็กท ัง้หมด
ในโครงการ ? 
  1.  20%	 	 2. 	22%	
  3.  25%	 	 4. 	30%

5.	คณุชตุนัินท์	เจรญิพร	จ.น่าน	
6.	คณุณัฐรจุา	รศัม	ีจ.ประจวบครีขีนัธ์	
7.	คณุสภสัพร	รกัภกัด	ีจ.กรงุเทพฯ
8.	คณุวทิยา	บรูณะวัฒนากูล	จ.สงขลา	

ประกาศรายช่ือ

ผู้โชคด ี
Steelinks
ฉบับ 39

ทาทา ท้าประลอง

จดัส่งถงึบ้าน

Knightsbridge Tiwanon 
วางใจ Cut and Bend 

ช่วยประหยัดเวลาก่อสร้าง
เมื่อเร็วๆ	นี้	ทีมงาน	ทาทา	สตีล	 เข้าพบ
ลูกค้าโครงการ	คอนโด	Knightsbridge	
Tiwanon	 ที่ ได ้ เลือกใช ้บริการเหล็ก 
ตดัและดดั	Cut	and	Bend	นวัตกรรมทีช่่วย 
ให้ไม่ต้องเสียเวลาตัดและดัดเหล็กท่ี 
หน้างาน	มคีวามแม่นย�าและไม่มเีศษเหลก็	 
ท้ังนี้	 คอนโด	Knightbridge	 Tiwanon	
ตั้งอยู่บนท�าเลติดถนนใหญ่	ย่านนนทบุรี	

ตดิต่อกองบรรณาธกิาร

โทร.	081357	0895,	Line ID : @tiscon, email :  editor.cons@gmail.com 
ตดิตามวารสาร Steelinks ฉบบัออนไลน์	และข่าวสารวงการก่อสร้าง
เพิ่มเติมที่	www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com

ทาทา สตีล ร่วม KMITL Engineering Project Day 2019
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 จัดงานนิทรรศการแสดง 
ผลงานโปรเจคของนักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จาก	 12	 ภาควิชา	 
กว่า	400	ผลงาน	และผลงานโครงงานสหกิจศกึษาร่วมกบับรษิทัชัน้น�า	100	บรษิทั	 
กว่า	200	ผลงาน	งานนีน้กัศกึษาชัน้ปีที	่4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เข้าร่วมกว่า	1,400	คน	 
และครั้งนี้	 ทีมงานจาก	 ทาทา	 สตีล	 ได้ร่วมออกบูธเพ่ือให้ความรู้ข้อมูลเก่ียวกับ 
เหลก็เส้นก่อสร้าง	ทาทา	ทสิคอน	ณ	หอประชมุเจ้าพระยาสรุวงษ์ไวยวัฒน์	(วร	บนุนาค)	
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั

คนเก่ง ตอบถูก 
ล�าดับ 1-30 รับ 

สมุดโน้ต



is the BRAND end-customers trust to
provide superior products and services
is the BRAND end-customers trust to
provide superior products and services

with long expertise in steel making

Best-selling rebar brand
in Thailand

Equipped with steel making 
expertise from a world-class 
steel manufacturer - Tata Steel

Trusted and used in reputable projects,
including Suvannhabhumi airport,
IconSiam and MRT/BTS

Quality assurance, with recognition from Thai
and international organizations including
Prime Minister's Industry awards,
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

Longest established mill
in Thailand, with >50 years experience

Quality that you can trust: Every unit of Tata Tiscon rebar

Service that you can rely on: Customers will get support

always pass stringent quality tests

from our technical team within 48 hours
in the event of claims, product defects etc.

that exceeds our customers' expectations

After-sales service dedicated to provide support
to customers if defects are found

We use EAF steelmaking process, to ensure superior,
consistent chemical product qualities

All batches pass 3 rounds of rigorous testing during
production and are accompanied by mill test certi�cates

Always approved by project consultants 

Trusted brand: The #1 rebar brand in Thailand

The only producer of seismic rebar designed to withstand earthquakes

Leading product innovation

Innovative products (SD 50, Seismic, CAB) to directly respond to
customer needs for superior quality and waste reduction

Tata Steel (Thailand) Public Co., Ltd.  555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel. 66-2937-1000  Fax 66-2937-1646-47
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