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จุ ดเด่นเหล็กเส้น SD 50 "ประหยัด เพิ่มคุณภาพงานก่อสร้าง"

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ผนึกพลังเศรษฐกิจเมืองหลวง-อีอีซี
รถไฟความเร็วสูง

เชือ
่ ม 3 สนามบิน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา
เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(อีอีซี) มติคณะรัฐมนตรีที่ตัดสินให้มีผู้ชนะการประมูลท�ำให้มีการเริ่มต้นโครงการนี้
ซึ่งเป็นโครงการส�ำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการอีอีซีโดยรวม

กลุ่ม CPH กับภารกิจระดับชาติ

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบินกับกิจการร่วมค้า บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จ�ำกัด และ
พันธมิตรร่วมค้า (กลุ่ม CPH) ที่ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง
จ�ำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไชน่า
เรลเวย์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (จีน) บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ย่อมหมายถึงความก้าวหน้าอย่างส�ำคัญของโครงการนี้
โครงการนี้ มี มู ล ค่ า การลงทุ น 224,544 ล้ า นบาท แผนงาน
ในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
1) รถไฟความเร็ ว สู ง ส่ ว นต่ อ ขยาย แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์
ดอนเมือง-พญาไท ระยะทาง 21 กิโลเมตร
2) รถไฟแอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ พญาไท-สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
ระยะทาง 29 กิโลเมตร
3) รถไฟความเร็วสูงจาก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบิน
อู่ตะเภา ระยะทาง 170 กิโลเมตร
4) พัฒนาพื้นที่สถานีและสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสาร
ได้แก่สถานีมักกะสันประมาณ 150 ไร่ ส�ำหรับการเป็นสถานีหลักรถไฟ
ความเร็วสูง และสถานีศรีราชาประมาณ 25 ไร่ ส�ำหรับการเป็นสถานี
เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ และโรงซ่อมหัวรถจักรของ ร.ฟ.ท.
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รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน
เชื่อมพลังเศรษฐกิจกรุงเทพฯ-อีอีซี
เพิ่มความพร้อมภาคธุรกิจ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โอกาสของวัสดุก่อสร้างในประเทศ

แม้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน จ�ำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศ แต่งานก่อสร้าง
และงานอีกหลาย ๆ อย่าง บริษัทและบุคลากรในประเทศสามารถ
ด�ำเนินการได้ การเน้นเรื่องนี้เห็นได้จากข้อก�ำหนดในทีโออาร์ที่ระบุให้
“มีการดูแล การใช้วิศวกรไทย การใช้ชิ้นส่วนของประเทศไทย
ให้มากทีส่ ดุ ” ในการนีก้ ำ� หนดชัดเจนว่า งานก่อสร้าง ต้องใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่างาน, งานระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล ต้องใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
มูลค่างาน, งานด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา ต้องใช้วัสดุภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่างาน, งานด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา
ต้องใช้บุคลากรภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่างาน
ข้อก�ำหนดการส่งเสริมการลงทุน ก�ำหนดให้ผู้ลงทุนต้องมี
การถ่ายทอดความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรไทยและ
เยาวชนให้เข้ามาท�ำงานในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในอนาคต โดยให้
เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในพืน้ ที่ อีอซี ี
รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน เชื่อมพลังเศรษฐกิจ
ระหว่างเมืองหลวงกับอีอีซี และเพิ่มความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง ให้รองรับโลจิสติกส์ระบบรางที่มีบทบาท
ส�ำคัญมากขึ้นในประเทศไทย

Sealing the Capital – EEC Economy
High-Speed Rail Linking

3 Airports
High-Speed Rail Linking 3 Airports
seals the economic power between
Bangkok – EEC to increase readiness
of the business sector and all related
personnel.

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.

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

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.
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีจดุ เด่นคือ ใช้วสั ดุกอ่ สร้าง
ที่ผลิตในประเทศมาก และใช้แรงงานท้องถิ่น
มากด้วย ข้อมูลของ Economic Intelligence
Center SCB ระบุวา่ ส่วนประกอบของค่าก่อสร้าง
นัน้ เป็นวัสดุกอ่ สร้างร้อยละ 60 (โดยรวมมาจาก
ปูนซีเมนต์รอ้ ยละ 35 เหล็กร้อยละ 16 และอืน่ ๆ
ร้อยละ 9) ส่วนค่าแรงเท่ากับร้อยละ 20 และ
เป็นก�ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 20 ขณะเดียวกันก็รกู้ นั
ทั่วไปว่า แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น
ไม่เพียงพอ การเพิม่ ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม
ก่อสร้างจึงรวมถึงแก้ปญ
ั หาแรงงานและลดต้นทุน
วัสดุกอ่ สร้างไปพร้อมกัน

จุดเด่น

เหล็กเส้น SD 50 ทีเ่ ห็นชัด
“ประหยัด เพิ่มคุณภาพงานก่อสร้าง”

กรรมวิธีก่อสร้างแบบ
“อุตสาหกรรม”

การใช้วัสดุก่อสร้าง
ส� ำ เร็ จ รู ป เป็ น กรรมวิ ธี ห รื อ
กระบวนการท�ำงานก่อสร้าง
แบบ “อุ ต สาหกรรม” ที่
ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ผ ลิ ต
ชิ้ น ส่ ว นส� ำ เร็ จ รู ป ต่ า งๆ
ให้ เ ข้ า กั บ การท� ำ งานที่
หน้าไซต์งาน ในเบือ้ งต้นการ
ใช้เหล็กตัดและดัด (Cut and
Bend) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ท�ำงานก่อสร้างและลดต้นทุนเหล็ก
ทั้งนี้เพราะการตัดและดัดนั้นได้คุณภาพ
มาตรฐานจากโรงงาน ไม่ต้องมาท�ำหน้างาน
ประหยัดแรงงาน ไม่มีเศษเหล็ก เมื่อใช้บริการ
ตั ด และดั ด กั บ เหล็ ก ชั้ น คุ ณ ภาพ SD 50
จะใช้ เ หล็ ก ในปริ ม าณที่ น ้ อ ยกว่ า SD 40
ในขณะทีไ่ ด้คณ
ุ สมบัตคิ วามแข็งแรงทางโครงสร้าง
เท่ากัน ท�ำให้การประหยัดและประสิทธิภาพ
ในงานก่อสร้างยิง่ เพิม่ มากขึน้

SD 50 ทีใ่ ช้ปริมาณน้อยกว่าแต่ได้ความแข็งแรง
เท่ากับเหล็กชัน้ คุณภาพ SD 40 จึงได้รบั ความนิยม
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มีข้อมูลตัวอย่างอัตราการใช้
เหล็กลดลงเมือ่ ใช้ SD 50 เปรียบเทียบกับ SD 40
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจากการออกแบบแล้ว

ยกระดับการใช้เหล็กเส้นสู่ SD 50

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนัน้
ชัน้ คุณภาพของเหล็กทีส่ งู ต�ำ่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ปริมาณการใช้เหล็ก เมือ่ เปรียบกับความมัน่ คง
แข็งแรงทีเ่ ท่ากัน การใช้เหล็กชัน้ คุณภาพสูงระดับ

การใช้บริการ
Cut and Bend
กับเหล็กชั้นคุณภาพ SD 50
เป็นการรวมจุดเด่น
ประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพ
งานก่อสร้าง

พบว่า ช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กเส้นเสริม
ในโครงสร้างได้สงู 20% ของการใช้เหล็กทัง้ หมด
ในโครงการ การน�ำเหล็กไปใช้ในแต่ละส่วน
ของโครงสร้างนั้นมีอัตราการใช้เหล็กลดลงดังนี้
งานเสา และเสาเข็มเจาะ ใช้เหล็กปริมาณลดลง
22% ฐานราก ใช้เหล็กปริม าณลดลง 20%
คาน ใช้เหล็กปริมาณลดลง 21% พืน้ ใช้เหล็ก
ปริมาณลดลง 17% ผนังลิฟท์ และก�ำแพงกันดิน
ใช้ เ หล็ ก ปริ ม าณลดลง 15% (ที่ ม าข้ อ มู ล :
ส�ำรวจและเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างที่ใช้
เหล็ก SD 50 โดยทีมงานวิศวกรบริการคุณภาพ
เหล็กเส้น บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
เ มื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร ใ ช ้ เ ห ล็ ก
ชั้ น คุ ณ ภาพ SD 50 กั บ นวั ต กรรม Cut
and Bend แล้ว ประสิทธิภาพงานก่อสร้าง
และการประหยัดย่อมเพิ่มขึ้นอีก เป็นการ
ประสานประโยชน์เข้าด้วยกัน และยกระดับ
งานก่อสร้างให้มีลักษณะอุตสาหกรรมคือ
ควบคุมมาตรฐานได้ดี มีประสิทธิภาพสูง
ประหยัดและลดต้นทุน ท�ำงานก่อสร้างทีม่ ี
คุณภาพเสร็จตามต้องการ
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โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

เนาวรัตน์ฯ มัน่ ใจนวัตกรรม Cut and Bend

เพิม
่ ประสิทธิภาพงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
คอลัมน์ “โครงการดี เด่น ดัง” Steelinks ฉบับที่ 40
สนทนากับ คุณสุเทพ จิรนิรามัย ผู้จัดการโครงการ บริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) ในเรื่องการก่อสร้าง
สถานี ร ถไฟฟ้ า สายสีเหลือ ง (ลาดพร้าว-ส�ำโรง) และ
สายสีชมพู (แคราย – มีนบุร)ี การสนทนาเน้นประสบการณ์
ใช้เหล็กตัดและดัด (Cut and Bend) ในงานก่อสร้างสถานี
รถไฟฟ้าของทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

คุณสุเทพ จิรนิรามัย กล่าวว่าโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลืองในส่วนที่เนาวรัตน์ฯ ก่อสร้างคือ งานสร้างสถานี
ความคืบหน้าขณะนี้ประมาณ 3% ของงานทั้งหมด เป็นไป
ตามแผนงาน ส่ ว นสายสี ช มพู เ ป็ น งานสร้ า งสถานี เ ช่ น กั น
คืบหน้าประมาณ 1.5% ของงานทั้งหมด แผนงานโดยรวม
ยังไม่กระทบถึงการส่งมอบงานตามสัญญา
งานสร้างสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทาง ใช้เหล็กเส้น
ก่อสร้างจ�ำนวนมาก ปริมาณการใช้เหล็กเส้นประมาณเดือนละ
700-800 ตัน เป็นบริการเหล็กตัดและดัด Cut and Bend
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นเหล็กชั้นคุณภาพ SD 40 แต่ก็
มีการใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SD 50 ในงานฐานรากและงานเสา
ตามแบบที่ก�ำหนดมา

สุเทพ จิรนิรามัย

ผู้จัดการโครงการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสิทธิภาพงานก่อสร้างจากบริการ Cut and Bend

คุณสุเทพ จิรนิรามัย กล่าวถึงการใช้เหล็กตัดและดัด
Cut and Bend ในงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าว่า เห็นประโยชน์
ทีช่ ดั เจน 1. เรือ่ งเศษเหล็กไม่มี เพราะสัง่ ตัดและดัดจากโรงงาน
ได้ตามแบบที่ต้องการใช้มาเลย 2. ไม่ต้องมาตั้ง Yard หาพื้นที่
ส�ำหรับตัดและดัดเหล็กซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 3. ลดปัญหา
และค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งเรื่อง double handling ขนลง
ขนขึ้ น หลายรอบ นั่ น คื อ ขนเหล็ ก มาลง Yard แล้ ว มา
ตัดและดัดเอง เมื่อตัดและดัดเสร็จแล้วก็ต้องขนเหล็กไปที่
ไซต์งานก่อสร้างสถานีเป็นการเพิม่ ความสิน้ เปลือง แต่ถา้ เราสัง่
เหล็กตัดและดัดจากโรงงานและส่งตรงไปทีไ่ ซต์กอ่ สร้างสถานี
เลยท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยไปมาก 4. ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
ยิ่งเมื่อแบบก่อสร้างนิ่ง การท�ำงานก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าสถานี
ต่าง ๆ แบบจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนนีเ้ ราใช้เหล็กตัดและดัด Cut and Bend ในงาน
ฐานราก งานเสาตอม่อ งานราบรื่นขึ้นมาก ส่วนงานส่วน
เซ็กเมนต์ ก็สั่ง Cut and Bend ไปที่โรงหล่อเลย เวลาท�ำงาน
ก็ เ ร็ ว ขึ้ น แค่ ท� ำ รายการส่ ง ให้ ทาทา สตี ล ก็ จ บ ลดคน
ลดค่าขนส่ง ส่วนการขนส่งแต่ละครัง้ ก็กำ� หนดให้สอดคล้องใน
ปริมาณที่เหมาะสม
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1 สถานีใช้เหล็ก 300 ตัน

งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นเนาวรัตน์ฯ รับช่วงจาก
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) มา 22
สถานี จาก 23 สถานี ซิโน-ไทยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว 15 สถานี ก�ำหนดการรับ

เนาวรัตน์ฯ น�ำประสบการณ์การใช้เหล็กตัดและดัด
Cut and Bend จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
และสีชมพู ไปใช้ในการเสนอราคาประมูล
งานโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ส่วนที่เหลือ 2 อีกเดือนข้างหน้า สายสีชมพูรับช่วงมา 24 สถานีจาก 30 สถานี
ตอนนี้ ส ่ ง มอบพื้ น ที่ ม าประมาณ 10 สถานี ภาพรวมงานก่ อ สร้ า งในขณะนี้
ส่วนงานโยธาและงานสร้างสถานีกท็ ำ� ควบคูก่ นั ไป งานสถานีเป็นเหมือนงานอาคาร
แต่ละสถานีประกอบด้วย 4 ฐานราก ส่วนใหญ่ตอนนี้ท�ำเสาเสร็จแล้ว รอติดตั้ง
คานขวาง cross beam เริ่มแห่งแรกแถวแยกอ่อนนุช ราวเดือนมิถุนายนนี้
ความคืบหน้าของงานสร้างสถานีเป็นไปตามล�ำดับงานโหมดต่าง ๆ ช่วงนี้
ส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้าง ต่อไปเป็นโหมดงานสถาปัตย์ ที่ประกอบด้วยงาน
หลากหลายอย่างใช้ช่างฝีมือหลายประเภท เช่น ช่างก่ออิฐ ช่างฝ้า ช่างติดตั้ง งาน
อลูมิเนียม ซึ่งใช้คนงานมากขึ้นแตกต่างจากงานโครงสร้างจะเป็นคนกลุ่มเดียวที่
ท�ำงานตั้งแต่ฐานรากจนถึงเสาโครงสร้างขึ้นไปข้างบน ทั้งนี้รวมคนท�ำงานที่ใช้ใน
งานโครงการถไฟฟ้าสายสีเหลืองประมาณ 400 -500 คน สายสีชมพูก็ใช้จ�ำนวน
พอ ๆ กัน ส่วนปริมาณการใช้เหล็กในงานก่อสร้างเฉลี่ยต่อสถานีประมาณ 300 ตัน
รวมรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย 46 สถานี
เท่ากับ 13,800 ตัน

ต่อยอดศักยภาพการใช้
เหล็กตัดและดัด Cut and Bend

คุ ณ สุ เ ทพ จิ ร นิ ร ามั ย
กล่าวว่า งานใหม่ที่เนาวรัตน์ฯ รอ
เซ็นสัญญา เช่น โครงการทางด่วน
พระราม 3 สั ญ ญาที่ 1 งานนี้
เนาวรัตน์ฯ ร่วมกับบริษัท เอ.เอส.
แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)
จ� ำ กั ด เสนอราคาต�่ ำ สุ ด ที่ 5,897
ล้านบาท จากราคากลาง 6,979 ล้านบาท อีกงานหนึง่ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จีน งานสัญญา 4-3 ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. ราคากลาง
13,293 ล้านบาท เนาวรัตน์ฯ และพันธมิตร คือ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น
เอ็นจิเนียริง่ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และ บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964)
จ�ำกัด เสนอราคาต�่ำสุดที่ 11,525 ล้านบาท
นอกจากนี้ มีโครงการอื่น ๆ ที่สนใจ
ประมูล เช่น รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ส่วน
ที่เหลือราว 8 สัญญา งานก่อสร้างรถไฟทาง
คู ่ ที่ มี ห ลายช่ ว งตอน อาทิ ช่ ว งปากน�้ ำ โพเด่นชัย, ชุมทางจิระ-อุบล, ขอนแก่น-หนองคาย,
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่สงขลา, หาดใหญ่ - ปาดั ง เบซาร์ , เด่ น ชั ย เชียงราย-เชียงของ, บ้านไผ่-นครพนม และ
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น งานก่อสร้าง

โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ทีเ่ นาวรัตน์ฯ เตรียมเข้าไปประมูลนัน้ ได้
น�ำประสบการณ์ น�ำตัวเลขการใช้เหล็กทีค่ ดิ เป็นเหล็กตัดและดัด
Cut and Bend จากโครงการสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
และสีชมพู ไปปรับใช้ในการเสนอราคาอีกด้วย
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

ไทยโอบายาชิ
โชว์เทคโนโลยีกอ
่ สร้างญีป
่ น
ุ่

สร้าง O-NES TOWER
เพิม
่ ฐานธุรกิจ

The PARQ

พรชัย สิทธิยากรณ์

กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั นันทวัน จ�ำกัด
Thai Obayashi Corporation Limited

วารสาร “Steelinks” ฉบับที่ 40 สัมภาษณ์พเิ ศษ
คุณพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด / Thai Obayashi
Corporation Limited เน้นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
โครงการ O-NES TOWER อาคารส�ำนักงาน
ขนาดใหญ่ ที่ ใ ช้ โ ครงสร้ า งเหล็ ก ออกแบบด้ ว ย
เทคโนโลยี และวางแผนวิ ธี ก ่ อ สร้ า งผสมผสาน
Knowhow จากญี่ปุ่น ประกาศตัวพร้อมเป็น
กรณีศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของประเทศไทย

O-NES TOWER อาคารสูงโครงสร้างเหล็ก

คุ ณ พรชั ย สิ ท ธิ ย ากรณ์ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั นันทวัน จ�ำกัด หรือทีร่ จู้ กั กันดี
ในแบรนด์ Thai Obayashi กล่าวถึงโครงการ
O-NES TOWER ว่า เป็นโครงการทีบ่ ริษทั หันมา
ลงทุนด้าน Real Estate อสังหาริมทรัพย์ ท�ำอาคาร
ส�ำนักงานให้เช่า และ Retail (บางส่วน) เป็นอาคาร
พืน้ ทีป่ ระมาณ 85,000 ตร.ม. ใต้ดนิ 5 ชัน้ ตัวอาคาร
29 ชั้น (Typical Floor Area 2,000 m2/Floor)
นอกจากเป็น Office Building ให้เช่าแล้ว ยังมีสว่ นที่
เป็นร้านค้ารีเทลประมาณ 1,400 m2 ตัง้ อยูต่ ดิ สถานี
รถไฟฟ้านานา ปากซอยสุขมุ วิท 6
โครงการ O-NES จะเป็ น อาคารที่
ได้มาตรฐาน LEED Gold และ WELL Gold
ตรงกับที่มาของชื่อโครงการ O-NES ซึ่งมาจาก
O คือ Obayashi ส่วน (N) New (E) Environmental
(S) Space และถ้าอ่านแบบพ้องเสียงยังสะท้อนถึง
ค�ำว่า “Honest” นั่นคือความซื่อสัตย์และจริงใจ
ต่อลูกค้า ซึ่งเป็นปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
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Samyan Mitrtown
โครงการ O-NES TOWER เราได้
ออกแบบโดยผสมผสาน Knowhow จากบริษทั แม่
ในญีป่ นุ่ เป็นอาคารทีอ่ อกแบบพืน้ ทีส่ ำ� นักงานแบบ
คอลัมน์ฟรี (Column free space) ด้วยการ
ออกแบบพื้นที่ไม่ให้มีเสากั้นระหว่างพื้นที่ท�ำงาน
มีระยะจากผนัง Core Wall ถึงหน้าต่างกว้างถึง
20 เมตร ซึง่ กว้างกว่าอาคารทัว่ ไปทีเ่ ป็นโครงสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารถูกออกแบบเป็น
Steel Structure จึงท�ำให้เราสามารถท�ำช่วงคาน
รับพืน้ ได้ยาวมากขึน้ เสามีขนาดเล็กลง ซึง่ ออกแบบ
เสาเป็น Steel Tube รูปสีเ่ หลีย่ ม ขนาด 70*70 cm.
และท�ำเป็น CFT คือ fill คอนกรีตเข้าไปใน Steel
Tube Column เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อาคาร
ขนาดเดียวกันโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดของ Column น่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเป็น
2 เท่า และท�ำ Span ยาวไม่ได้ถงึ 20 m.
ส�ำหรับ Live Load Design ก็จะมีสว่ นที่
ออกแบบเป็น Heavy Duty Zone คือ 800 kg/m2
และ 1.000 kg/m 2 ในขณะที่ Typical area
เท่ากับ 500 kg/m2 ซึ่งปกติอาคาร Office ทั่วไป
จะออกแบบใช้ Live Load ประมาณ 300-500
kg/m2 เท่านั้น
แ ล ะ ที่ ส� ำ 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 ไม่จำ� เป็นต้องเปิดใช้แอร์ทงั้ Floor สามารถ
ใช้แอร์ตาม Zone ที่ท�ำงานอยู่ หรือระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ทีจ่ ะมี Daylight & Human sensor ควบคุม
แสงสว่างให้เหมาะสมกับการท�ำงานในอาคาร

เหล่านีจ้ ะเป็นการออกแบบให้ทนั สมัยและช่วย Save
Energy กับ Environment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนงานตลอดกระบวนการท�ำงาน

คุณพรชัย กล่าวว่า การวางแผนงานนัน้
ต้องดูให้ครบตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ออกแบบ
ผลิต ขนส่ง ติดตั้ง รวมถึง ระยะเวลา, Cost,
การ Make order, Delivery และติดตัง้ อุปกรณ์ใน
อาคาร ทุกขัน้ ตอนมีปญ
ั หาอะไรหรือไม่? ต้องแก้ไข
อะไร อย่างไรบ้าง ต้องคิดถึงวิธกี ารก่อสร้างด้วยว่า
ออกแบบมาแล้ว ท�ำได้ยากหรือง่ายอย่างไร ควบคุม
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ควรเป็นไหม? และ
สามารถท�ำได้เสร็จตามเวลาทีว่ างแผนใช่หรือไม่
ดังนัน้ ขัน้ ตอนการท�ำงานต่าง ๆ จะถูกคิด
วิธีการร่วมกับการออกแบบ โดยใช้ Knowhow
ทีม่ อี ยูร่ วมทัง้ จากบริษทั ฯ แม่ในญีป่ นุ่ มา Support
ให้ทำ� งานได้สำ� เร็จอย่างมีคณ
ุ ภาพ และสิง่ ส�ำคัญ
คือการพัฒนาบุคลากรของไทย โอบายาชิเอง ซึง่ จะ
ได้ประโยชน์อย่างมากจากโครงการนี้ เพราะได้
ร่วมออกแบบ วางแผนงาน ศึกษาเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
น�ำมาท�ำงานโครงการนีใ้ ห้สำ� เร็จ ซึง่ เราเองก็หวังที่
จะถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาได้มาศึกษาดูงาน
เพือ่ พัฒนาให้นกั ศึกษาได้เข้าใจงานจริง ๆ ควบคู่
ไปกับการเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัยด้วย

ธุรกิจ Real Estate

โครงการ O-NES TOWER จะส่งผลดี
ต่อธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นการเปิดไลน์ธรุ กิจ Real
Estate เพิ่มขึ้นจาก Main Business เดิมที่เป็น
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) เป็น
Recurring income รายได้ประจ�ำทีเ่ ราได้จากการ

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ของ ไทยโอบายาชิ

O-NES Project

Sindhorn Village
ให้เช่า ลูกค้าส่วนใหญ่ทเี่ ราคาดหวังน่าจะเป็นลูกค้า
บริษัทญี่ปุ่น และบริษัทอื่นๆทั่วไปที่ชอบอาคาร
แบบนี้ และยังสามารถเช่า 2 ชั้นเชื่อมต่อกันได้
เราออกแบบดีไซน์ให้สามารถเปิดพื้นท�ำบันได
ต่อเชือ่ มระหว่างชัน้ ได้ ไม่ตอ้ งเดินออกไปขึน้ ลิฟท์
เพื่อไปชั้นบนหรือชั้นล่างอีกต่อหนึ่ง สามารถใช้
พืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานเป็น Duplex ได้
ทัง้ นีร้ ะบบพืน้ Floor finishing บนพืน้
คอนกรีตเราออกแบบเป็นระบบพื้นยก (Raised
access floor) สูง 15 ซม. รองรับงานระบบ ไฟฟ้า,
IT, และอื่น ๆ ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างวางงานระบบ
ต่าง ๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งเจาะพืน้ เปิดออกมาก็ซอ่ มบ�ำรุง
และเพิ่ ม เติ ม ต่ า งๆได้ ส ะดวก เราออกแบบ
พื้นทั้งหมดนี้ให้เป็นพื้นระดับเดียวกันไม่มี Step
ไปจนถึงประตู Lift ใน Lift Lobby ทัง้ หมด

เหล็กตัดและดัด Cut and Bend “ตัวช่วย
ส�ำคัญ” รับเหมาประหยัดและเพิ่มคุณภาพ

คุ ณ พรชั ย สิ ท ธิ ย ากรณ์ กล่ า วว่ า
งานก่อสร้างอาคารหลายโครงการของบริษัทฯ
ใช้ บ ริ ก าร Cut and Bend ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารที่ ดี
ขั้นแรกสามารถคุม Loss ได้ดี เพราะตัดและดัด
จากโรงงาน มีความแม่นย�ำ  ท�ำให้งานเร็วขึ้น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และหากว่ า ทาทา สตี ล
จะขยายบริการ Cut and Bend ให้ได้มากกว่านี้
ค ว ร ส ร ้ า ง ที ม ขึ้ น ม า เ พื่ อ ถ อ ด แ บ บ จ า ก
Construction shop drawing และ Design
Drawing ออกมาเป็ น รายการ Bar cut list
ก่อนด�ำเนินการตัดและดัดเหล็กเส้น ทั้งนี้เพื่อมา
เสิร์ฟลูกค้าผู้ใช้งาน สนับสนุนตลาด Cut and
Bend รวมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ให้ได้รับความสะดวก

ตั ว นี้ คุ ย เป็ น ธุ ร กิ จ ได้ เพราะมี ค ่ า บริ ก ารก่ อ น
Cut and Bend จริ ง แต่ ต ้ อ งยอมรั บ ก่ อ น
ว่ า เป็ น ธุ ร กิ จ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ในบ้ า นเราด้ ว ย
ส่ ว นไทยโอบาฯ เราเห็ น ว่ า Cut and Bend
เป็ น ตั ว ช่ ว ยที่ ส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ท� ำ งานได้ เ ร็ ว ขึ้ น
งานมีคุณภาพ และลด loss ลงได้จริง

SAMYAN MITRTOWN
206,647 ตารางเมตร สู ง 35 ชั้ น
ใต้ ดิ น 2 ชั้ น ในส่ ว นออฟฟิ ศ ส่ ง งาน
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ในส่วนรีเทล
สิน้ เดือนกรกฎาคม 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)
ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ถนนหลังสวน Owner
ของโครงการคือ Siam Sindhorn งานโดยรวม
ของโครงการมี Target เสร็จและส่งมอบงาน
ได้ทงั้ หมดทีส่ นิ้ ปี 2562
THE PARQ PROJECT
157,000 ตารางเมตร สู ง 16 ชั้ น
ใต้ดนิ 2 ชัน้ เป็นอาคารส�ำนักงาน ส่งมอบงาน
สิน้ เดือนมกราคม 2563
ภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงาน
TATSUNO NEW FACTORY
ตั้ ง อยู ่ ที่ ล� ำ ลู ก กาปทุ ม ธานี เป็ น
โรงงานผลิตหัวจ่ายน�้ำมัน ก�ำหนดส่งมอบ
เดือนมกราคม 2563
AJINOMOTO
โครงการขยายโรงงานในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ทีป่ ทุมธานี ส่งมอบงานกลางปี 2563 และ
มีโรงงาน อายิโนะโมโต๊ะที่ อยุธยา ส่งงาน
เดือนมิถนุ ายน 2562
TOKIN WELLGROW EXTENSION
เฟสแรกท�ำจบส่งมอบไปแล้ว เฟสทีส่ อง
ก�ำหนดส่งมอบสิน้ เดือนพฤษภาคม 2562
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SCOOP
กองบรรณาธิการ
ภาพ: TCC Group, Google, Wikipedia

“One Bangkok”

พลังผลักดันเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แลนด์มาร์คระดับโลกของกรุงเทพฯ
เมือ่ มีแปลงทีด่ นิ ขนาดใหญ่ 100 กว่าไร่ในกรุงเทพฯ ติดสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ - สวนลุ ม พิ นี อยู ่ ติ ด กั บ สถานี รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น MRT
สายสีนำ�้ เงิน-วงกลมรอบเมือง และเข้าถึงด่านขึน้ ลงทางด่วนได้สะดวก
ประสานกับพลังของกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ การพัฒนาแปลงทีด่ นิ ขนาดใหญ่
ดั ง กล่ า วย่ อ มเป็ น โอกาสสร้ า งสรรค์ พื้ น ที่ แ ละท� ำ เลดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น
แลนด์มาร์คระดับโลกของกรุงเทพฯ และเป็น “Integrated Development”
ที่ครบวงจร มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

สร้างพลังกรุงเทพฯ เมืองที่เชื่อมโลกกับเอเชีย

บริษทั วัน แบงค็อก จ�ำกัด ทีเ่ กิดจากการร่วมทุน ระหว่าง บริษทั
ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จ�ำกัด ถือหุ้น 80.1% กับ บริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้)
ถื อ หุ ้ น 19.9% บริ ษั ท ร่ ว มทุ น นี้ เ รี ย กรวมได้ ว ่ า กลุ ่ ม บริ ษั ท ที ซี ซี
ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ชนะการประมูล คว้าสิทธิ์เป็นผู้เช่าจาก
ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยไ์ ด้สทิ ธิท์ ำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ 104 ไร่
ที่เป็นที่ตั้ง “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
“วิสยั ทัศน์ของเราคือการสร้างสรรค์สถานทีท่ ผี่ คู้ นจะตกหลุมรัก
และอยากมาใช้ เ วลาท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในที่ แ ห่ ง นี้ ที่ ที่ ท� ำ ให้ ทุ ก คน
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ในกรุงเทพฯ รูส้ กึ ว่าทีน่ คี่ อื ส่วนหนึง่ ทีข่ าดไม่ได้ของกรุงเทพฯ เมือ่ โครงการ
แล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค ระดับโลก ที่ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีงาม
ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองที่เป็นประตูเชื่อมโลกกับเอเชีย และท�ำให้
ประเทศไทยโดดเด่นบนเวทีโลก” คุณเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท ทีซีซี และ Frasers Centrepoint Limited (FCL) ฉายภาพ
วิสัยทัศน์

พลังเศรษฐกิจระหว่างก่อสร้าง

โครงการ “One Bangkok” สร้างบนพื้นที่ 104 ไร่ ออกแบบ
ให้มีพ้ืนที่สีเขียวและพื้นที่เปิด 50 ไร่ ก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้มีพ้ืนที่
ใช้ ส อย (GFA) รวม 1,830,000 ตารางเมตร เมื่ อ โครงการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ยอ่ มมีพลังเศรษฐกิจระหว่างด�ำเนินการ เพราะ

One Bangkok มูลค่าการลงทุนรวม
120,000 ล้านบาท ผลักดันเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้าง
จนถึงเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลากหลายตั้งแต่งาน
ออกแบบ งานเสาเข็ม-ฐานราก งานก่อสร้าง
อาคาร เป็นต้น ธุรกิจต่างๆ ที่มีส่วนร่วม
การสร้างสรรค์โครงการ One Bangkok มี
ตั้งแต่ช่วงการออกแบบ เช่น บริษัทด้าน
สถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม SOM
(Skidmore, Owings & Merrill LLP)  ออกแบบ
ผังโครงการ บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์
จ�ำกัด, บริษทั สถาปนิก 49 จ�ำกัด ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ทางด้านพลังเศรษฐกิจระหว่าง
การก่อสร้างนัน้ มาจาก มูลค่าการก่อสร้างที่
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอ่ สร้าง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมทั้งการจ้างแรงงาน จากการแยกกลุ่มงาน
ก่อสร้างเฉพาะมูลค่าค่าก่อสร้าง One Bangkok ประกอบด้วยพืน้ ทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
อาคารห้องตัวอย่างโครงการ One Bangkok 250 ล้านบาท
เริ่มงานก่อสร้างแล้ว โดย บริษัท ฤทธา จ�ำกัด
โรงแรม 16 ชั้น และ 21 ชั้น เฟส 1 มูลค่า 900 ล้านบาท
โรงแรม 50 ชั้น เฟส 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท
อาคารสูง 40 ชัน้ และ 58 ชัน้ อาคารส�ำนักงาน ร้านค้าปลีก
และพื้นที่ท�ำกิจกรรม เฟส 1 มูลค่า 4,500 ล้าบาท
ส�ำนักงาน 50 ชั้น เฟส 2 มูลค่า 1,200 ล้านบาท
อาคารที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ 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

ตัวอย่างบริษทั รับเหมาก่อสร้างทีร่ ว่ มงานเช่น บริษทั ฤทธา จ�ำกัด
สร้างอาคารห้องตัวอย่างโครงการ One Bangkok บริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดนิ
ของโครงการร่วมด้วยทีมงานจากบริษัทอื่นๆ บริษัท ไทยบาวเออร์ จ�ำกัด
และบริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำงานเสาเข็ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์
อินเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานบริหารและควบคุมงานฐานราก
และงานอาคาร เป็นต้น

“Integrated Development” จุดเด่นโครงการขนาดใหญ่

โครงการ “One Bangkok” เริ่มก่อสร้างปลายปี 2560 และ
เฟสแรกทีป่ ระกอบด้วยพืน้ ทีร่ า้ นค้าปลีก, โรงแรม, อาคารส�ำนักงาน ก�ำหนด
แล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564 ส่วนทั้งหมดของโครงการก�ำหนด
เสร็จสมบูรณ์ในปี 2568 เมื่อถึงเวลานั้นจะมีผู้คนมากกว่า 60,000 คน
เข้ามาท�ำงาน และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ “One Bangkok”
การเปิดบริการเฟสแรก และเปิดบริการโครงการเต็มรูปแบบย่อม
สร้างสรรค์การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขับเคลื่อนทางสังคมอื่นๆ ของเมืองหลวงและ
ภาพรวมของประเทศไทยกระทั่ ง กลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น พลั ง เช่ น นี้
เป็นจุดเด่นส�ำคัญของ “Integrated Development” ที่มีส่วนสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
11

เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

Put the right man on the right job.
ใช้คนให้ถูกกับงานนั้นส�ำคัญฉันใด ใช้ประเภท
ของเหล็กให้ถกู กับงานก่อสร้างก็สำ� คัญฉันนัน้
คอลัมน์ “เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก” ฉบับนี้
กล่าวถึงเหล็กฉากและเหล็กรางน�้ำ เพื่อให้
น�ำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เหล็กฉาก ตั้งฉากขายาวเท่ากัน

เหล็ ก ฉาก (Angles) เป็ น เหล็ ก
รูปพรรณรีดร้อน ลักษณะหน้าตัดเป็นตัวแอล
(L) ตั้งฉากขาสองข้างยาวเท่ากัน ขนาดที่
โรงงานในเครือ ทาทา สตีล ผลิตเริ่มตั้งแต่
40x40 มม. จนถึง 100x100 มม. โรงงาน
ต้องผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1227-2558 ชั้นคุณภาพ SS400-540
(ความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 400 MPa
และ 540 MPa ตามล�ำดับ) และ SM400
ซึ่ ง หมายถึ ง เหล็ ก ชนิ ด ที่ รั บ ประกั น เรื่ อ ง
การเชื่อม ตัวเลข 400 คือ ความต้านทาน
แรงดึงน้อยที่สุดที่ 400 MPa
เหล็ ก ฉากแต่ ล ะขนาดใช้ ใ นงาน
แตกต่างกัน เช่น เหล็กฉากขนาด 40x40 มม.
เหมาะกับงานสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
เสาสื่อสารโทรคมนาคม หรือป้ายโฆษณา
เหล็ ก ฉากขนาด 50x50 มม. ใช้ ใ น
งานโครงสร้ า งอาคารประเภทโรงงาน
เป็นต้น การก่อสร้างท�ำได้ทั้งการเชื่อมด้วย
ความร้อนและการยึด Bolt (สลักเกลียว) &
Nut (แป้นเกลียว)

เหล็กฉาก เหล็กรางน�ำ้
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

รับน�้ำหนักได้ดี
โครงหลังคาบ้าน

โครงป้ายโฆษณา

โครงหลังคาโรงงาน

เหล็กรางน�้ำรูปตัว U ใช้ในงานโครงสร้าง
การใช้เหล็กรางน�ำ้ รูปตัว U ต้องแม่นย�ำ
รับน�้ำหนักมาก
ไม่สับสนกับเหล็กรูปตัว C (ผลิตโดยการพับ

เหล็กฉากและเหล็กรางน�ำ้
เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน
ใช้ในงานโครงสร้างเหล็ก
เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง
โครงหลังคา
และงานโครงสร้างทัว่ ไป

12

เหล็กรางน�้ำ  (Channels) เป็นเหล็ก
รูปพรรณรีดร้อน มีลกั ษณะหน้าตัดเป็นตัวยู (U) มี
ขนาดขาทัง้ สองข้างยาวเท่ากัน หน้าตัดมีความเรียบ
ความหนาและขนาดเท่ากันตลอดทัง้ เส้น โรงงาน
ต้ อ งผลิ ต ตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรมเลขที่
มอก.1227-2558 ชั้ น คุ ณ ภาพ SS400-540
(ความต้านทานแรงดึงน้อยทีส่ ดุ ที่ 400 MPa และ
540 MPa ตามล�ำดับ) และ SM400 SM หมายถึง
เหล็กชนิดทีร่ บั ประกันเรือ่ งการเชือ่ ม ตัวเลข 400
คือ ความต้านทานแรงดึงน้อยทีส่ ดุ ที่ 400 MPa
เหล็ ก รางน�้ ำ เหมาะส� ำ หรั บ งาน
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสาสือ่ สารโทรคมนาคม
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงหลังคาโรงงาน
โครงหลังคาบ้าน งานโครงสร้างทัว่ ไป การก่อสร้าง
ท�ำได้ทั้งการเชื่อมด้วยความร้อนและการยึด
Bolt (สลักเกลียว) & Nut (แป้นเกลียว)

และม้วนแผ่นเหล็ก) ซึ่งรับน�้ำหนักได้น้อยกว่า
การเลือกใช้ตอ้ งแม่นย�ำถูกต้อง ทัง้ นีก้ ารก่อสร้าง
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อ อาคารแต่ ล ะประเภทนั้ น
มีเงื่อนไขการเลือกใช้เหล็กแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย จึงต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
งานออกแบบเป็นผู้ก�ำหนดสเปคของเหล็ก
นอกจากนี้ การใช้เหล็กฉากและ
เหล็กรางน�ำ้ ในงานก่อสร้างยังเกิดประโยชน์
ทีช่ ดั เจนคือ ความสะดวกรวดเร็ว ในการติดตัง้
ประหยั ด แรงงานก่ อ สร้ า ง น�้ ำ หนั ก เบา
เมือ่ เทียบกับขนาดโครงสร้างโดยรวม ซึง่ เมือ่
น�ำ้ หนักโครงสร้างเบา ก็สง่ ผลให้นำ�้ หนักของ
ฐานราก รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง
ไปด้วย ประโยชน์อีกข้อ “เหล็ก” เป็นวัสดุ
ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ได้นำ� มารีไซเคิลได้ จึงลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้ เปลือง

น

Steel Angles, Channels:
Hot-Rolled Structural Steel

for Heavy

Load

High-Voltage Transmission Pylons

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.

Factory Roof Frames
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

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.
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

สัมมนา “นวัตกรรมโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหม่”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จัดสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหม่” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมใหม่ในงานก่อร้างให้กบั วิศวกร
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้แก่
บุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยต่อไปในอนาคต
ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ล�ำปาง

“CHAPTER ONE ECO”
เลือก Cut and Bend

ช่วยจัดการพื้นที่หน้างานก่อสร้าง

ทาทา สตีล ร่วมสนับสนุน กิจกรรมสัมมนา
กรมบัญชีกลาง และ ส.อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ
กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ
จัดงาน “การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ” โดย ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน ได้รว่ มสนับสนุน
กิจกรรมในครัง้ นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กทม.

โครงการหล่อ Segment รถไฟรางคู่ จิระ-มาบกะเบา เลือกใช้ Cut and Bend
ทีมงาน ทาทา สตีล เข้าพบลูกค้าทีเ่ ลือกใช้เหล็กตัดและดัด Cut and Bend โครงการหล่อ Segment รถไฟรางคู่ จิระ-มาบกะเบา
ณ ศูนย์อตุ สาหกรรม อิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
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ที ม งาน ทาทา สตี ล เยี่ ย มชมโครงการ
CHAPTER ONE ECO ซึ่ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง
โครงการทีเ่ ลือกใช้บริการ Cut and Bend จาก
ทาทา ทิสคอน บนพื้นที่ของโครงการกว่า
4 ไร่ ตั้ ง อยู ่ ใ นย่ า นกลางเมื อ ง นวั ต กรรม
ตัดและดัด Cut and Bend จึงเป็นตัวช่วย
ทีด่ ใี นเรือ่ งของการจัดการพืน้ ทีห่ น้างาน และ
ท�ำให้งานเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

Knightsbridge Tiwanon
วางใจ Cut and Bend
ช่วยประหยัดเวลาก่อสร้าง

ทาทา สตีล ร่วม KMITL Engineering Project Day 2019

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงาน ทาทา สตีล เข้าพบ
ลูกค้าโครงการ คอนโด Knightsbridge
Tiwanon ที่ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารเหล็ ก
ตัดและดัด Cut and Bend นวัตกรรมทีช่ ว่ ย
ให้ ไ ม่ ต ้ อ งเสี ย เวลาตั ด และดั ด เหล็ ก ที่
หน้างาน มีความแม่นย�ำและไม่มเี ศษเหล็ก
ทั้งนี้ คอนโด Knightbridge Tiwanon
ตั้งอยู่บนท�ำเลติดถนนใหญ่ ย่านนนทบุรี

ประกาศรายชือ่

ผู้โชคดี
Steelinks
ฉบับ 39

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานนิทรรศการแสดง
ผลงานโปรเจคของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 12 ภาควิชา
กว่า 400 ผลงาน และผลงานโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับบริษทั ชัน้ น�ำ  100 บริษทั
กว่า 200 ผลงาน งานนีน้ กั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 1,400 คน
และครั้งนี้ ทีมงานจาก ทาทา สตีล ได้ร่วมออกบูธเพื่อให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหล็กเส้นก่อสร้าง ทาทา ทิสคอน ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับ 1-4 รับ ปฏิทิน 2562
และ ล�ำดับ 5-8 รับ ไดอารี่ 2562
1. คุณณัฐพัชร์ แคใหญ่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
2. คุณสุภาพร หวัดสูงเนิน จ.นครราชสีมา
3. คุณภัทรพร จันทร์เจริญ จ.ฉะเชิงเทรา
4. คุณประกายแก้ว มหาหิง จ.มุกดาหาร

5. คุณชุตนิ นั ท์ เจริญพร จ.น่าน
6. คุณณัฐรุจา รัศมี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
7. คุณสภัสพร รักภักดี จ.กรุงเทพฯ
8. คุณวิทยา บูรณะวัฒนากูล จ.สงขลา

ทาทา ทา้ ประลอง

คนเก่ง ตอบถูก
ล�ำดับ 1-30 รับ

สมุดโน้ต

อ ัตราการใชเ้ หล็ก SD 50 เมือ
่ เทียบก ับ SD 40
ช่ ว ย ล ด ป ริม า ณ ก า ร ใ ช ้ เ ห ล็ ก เ ส ้ น เ ส ริม ใ น

โครงสร้างได้สง
ู กี%
่
ของการใชเ้ หล็กทงหมด
ั้
ในโครงการ ?
		

1.

		

3.

20%
25%

2.
4.

22%
30%

ส่งค�ำตอบของท่านมาได้ที่

ไลน์ ส แกน
หรือพิมพ์ค้นหา
@tiscon ระบุ ค� ำ ตอบ พร้ อ มแจ้ ง
ชือ่ -สกุล เบอร์โทร. ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่ง
ตัง้ แต่วนั นี้ - 29 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี
Line ID : @tiscon /

->
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www.tatasteelthailand.com,
www.consmag.com

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

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

Trusted brand: The #1 rebar brand in Thailand
with long expertise in steel making

Best-selling rebar brand
in Thailand

Longest established mill
in Thailand, with >50 years experience

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

Quality that you can trust: Every unit of Tata Tiscon rebar
always pass stringent quality tests
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 certificates
Always approved by project consultants

Service that you can rely on: Customers will get support
from our technical team within 48 hours
in the event of claims, product defects etc.
After-sales service dedicated to provide support
to customers if defects are found

Leading product innovation
that exceeds our customers' expectations
The only producer of seismic rebar designed to withstand earthquakes
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

