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เร่งงานโครงสร้างพื้นฐาน
รองรั
บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
วารสาร Steelinks ฉบั บ 35
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
โดยกล่าวถึงเฉพาะโครงการที่เพิ่งเริ่ม
การก่ อ สร้ า ง และโครงการที่ เ ร่ ง สู ่
การประมูล มีข้อมูลโดยสรุปดังนี้

20 ปี

การเร่งรัดประมูลและ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง
ตามแผนงานนั้น ส�ำคัญ
ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

โครงการรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
ทีเ่ ริม่ ก่อสร้างมีดงั นี้
w โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม
(ตะวั น ออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
ระยะทาง 23 กม. ค่าก่อสร้างงานโยธา
79,221 ล้านบาท
w โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
(แคราย-มีนบุร)ี ระยะทาง 34.5 กม.
วงเงิน 53,519.50 ล้านบาท และ

สายสีเหลืองลาดพร้าว-ส�ำโรง ระยะทาง
30.4 กม. วงเงิน 51,931.15 ล้านบาท
ทั้ ง สองโครงการเป็ น รู ป แบบรถไฟฟ้ า
โมโนเรล

ช่ ว งศู น ย์ วั ฒ นธรรมบางขุ น นนท์ ระยะทาง
12.9 กม. วงเงิ น 97,271
ล้านบาท
w โครงการระบบขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าทีเ่ ร่งไปสูก่ ารประมูล เช่น
จังหวัดภูเก็ต ระบบรถไฟฟ้ารางเบา
w โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วง (Light Rail หรือ Tram) จากสถานี
เตาปูน-ราษฎร์บรู ณะ) ระยะทาง 23.6 กม. รถไฟท่านุน่ จ.พังงา-สนามบินภูเก็ตห้ า แยกฉลอง จ.ภู เ ก็ ต ระยะทาง
งบประมาณ 101,112 ล้านบาท
w โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก 60 กม. มูลค่า 23,499 ล้านบาท

รถไฟทางคู่
โครงการรถไฟทางคู ่ ที่ ล งนาม
ในสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) กับบริษทั ทีช่ นะการประมูล
9 ราย จ�ำนวน 5 เส้นทาง คือ
1. ช่วงประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร
2. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
3. ช่วงลพบุร-ี ปากน�ำ้ โพ

4. ช่วงนครปฐม-หัวหิน
5. ช่ ว งหั ว หิ น -ประจวบคี รี ขั น ธ์ รวม
ระยะทาง 702 กม. วงเงินรวม 69,500
ล้านบาท

ทัง้ นีเ้ ส้นทางสาย สงขลาสุ ร าษฎร์ ธ านี ระยะทาง
339 กม. และ หาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 75 กม.
รัฐบาลก�ำหนดให้ รฟท. เปิดประมูล
โครงการรถไฟทางคูท่ เี่ ร่งรัดการประมูล ในปี 2561
9 เส้นทาง ระยะทางทัง้ สิน้ 2,217 กม.
มูลค่ารวม 3.98 แสนล้านบาท

โครงการระบบถนน
การคมนาคมขนส่ ง ระบบถนน
มีโครงการทีน่ า่ สนใจ เช่น
w ทางพิเศษ กระทู-้ ป่าตอง ระยะทาง
3.98 กม. วงเงิน 13,916.97 ล้านบาท
w มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอ�ำ ระยะ
ทาง 119 กม. วงเงิน 80,600 ล้านบาท

w มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-วังมะนาว
ระยะทาง 75 กม. วงเงิน 89,000 ล้านบาท
เริม่ สร้างเฟสแรกจากกรุงเทพฯ (วงแหวน
รอบนอกตะวันตก)-มหาชัย ระยะทาง
38 กม. วงเงิน 45,000 ล้านบาท
w โครงการส่วนต่อขยายโทลเวย์ ช่วง

รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง
18 กม. วงเงิน 30,538 ล้านบาท
w ทางพิเศษขัน้ ที่ 3 สายเหนือ
ช่วงเกษตร-นวมินทร์-วงแหวน
ตะวันออก ระยะทาง 10.5 กม. วงเงิน
17,551 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามเร่งรัดให้มีการ “เริ่มต้น” ก่อสร้าง
ให้มากที่สุด รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
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Speeding up Infrastructures

to support

Speeding up bidding
and construction of
basic transportation
infrastructure is essential
for 20 years national
strategic plan.

20

Years

National Strategy

The 35 th edition of Steelinks
gathers all information on
construction of transportation
infrastructures, referring to the
constructions that have already
begun and the starting bidding
projects, concluded as below.

Mass Rapid Transit Projects
w Mass Rapid Transit
projects that constructions
have already begun are
Eastern Orange Line Project
from Thailand Cultural Center to
Min Buri (Suwinthavong) with the
distance of 23 km and construction
cost at THB 79 billion.
w There are also the Pink Line
Project (Khae Rai – Min Buri)
with the distance of 34.5 km and
constructioncost at THB 53 billion.

w

T he Yellow Line Projec t
(Lat Phrao – Samrong) with the
distance of 30.4 km and
construction cost at THB 51 billion,
both projects are monorail trains.
w Examples of Mass Rapid Transit
projects that are being rushed
into bidding are the Purple Line
(Tao Pun – Rat Burana) Project
with the distance of 23.6 km and
construction cost at THB 101 billion.
w The Western Orange Line

(Thailand Cultural Center – Bang
Khun Non) Project with the distance
of 12.9 km and construction cost
at THB 97 billion.
w Also in this group is the Light
Rail Transit (LRT) Project or tram
in Phuket from Tha Nun train
station in Phang Nga to Phuket
International Airport – Chalong
Intersection in Phuket which has a
distance of 60 km and costs about
THB 23.5 billion.

Double-Track Railway
T h e D o u b l e -Tr a c k
Railway Project contract
has been signed on
December 28, 2017
between the State Railway
of Thailand (SRT ) and nine
companies that won the bidding
for 5 routes
1. Pr a c h u a p K h i r i K h a n t o
Chumphon

2. Map Kabao to Thanon Chira
Junction
3. Lop Buri to Pak Nam Pho
4. Nakhon Pathom to Hua Hin
5. Hua Hin to Prachuap Khiri
Khan – with a total distance of
702 km and costs THB 69.5 billion.
Double-Track Railway projects that
are rushed into bidding consist of

nine routes with a distance of 2,217
km and total construction value of
THB 398 billion.
As for the Songkhla – Surat Thani
route of 339 km and Hat Yai –
Padang Besar route of 75 km, the
Royal Thai Government has set for
SRT to open bidding in 2018.

Road System Projects
Interesting projects of
road system include
w Kathu – Patong highway
with a distance of 3.98 km and
cost of THB 13.9 billion.
w Nakhon Pathom – Cha-am
Motorway whose distance is 119
km and costs THB 80 billion.

w

The 75 km 89 billion Baht,
Bangkok – Wang Manao Motorway
that starts first phase from Western
Outer Ring Road in Bangkok to
Mahachai (38 km, cost at THB 45
billion)
w Th e R a n g s i t – B angp a- in
Extended Tollway Project (18 km,

cost at THB 30.5 billion)
The Northern Kaset
Navamintra – Eastern Outer Ring
Road Expressway (10.5 km, cost at
THB 17.5 billion.)

w

These are likely some of the basic transportation infrastructure that the current Royal Thai Government push to “start” construction
in order to support the 20 years national strategy and move forward to Thailand 4.0.
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

ตลาดเหล็กในประเทศสดใส
รับการลงทุน EEC รถไฟฟ้า
วงเงินลงโครงสร้างพื้นฐาน
EEC และรถไฟฟ้า
หลายแสนล้านบาท
กระตุ้นตลาดเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศ

ทาทา สตีล มั่นใจอนาคตอุตสาหกรรมก่อสร้างและตลาดเหล็กเส้นก่อสร้างภายในประเทศขยายตัว
รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน EEC โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัว
ลงทุนเตรียมความพร้อม EEC 9.89 แสนล้าน
ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(กศน.) เปิดเผยแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก รวม 168 โครงการ วงเงินลงทุน 988,948 ล้านบาท ประกอบด้วย
ระยะเร่งด่วน ปี 2560-2561 รวม 99 โครงการ วงเงิน 292,882.63 ล้านบาท เช่น
โครงการอู่ตะเภา ระยะที่ 1 รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด โครงการ
อาคารผู้โดยสาร และปรับปรุงโครงข่ายถนนสายรอง เป็นต้น
ระยะกลาง ปี 2562-2564 จ�ำนวน 62 โครงการ วงเงิน 414,360.59 ล้านบาท ได้แก่
รถไฟทางคู่ (แหลมฉบัง-มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา โครงการ Air Cargo อู่ตะเภา ระยะที่ 1 โครงการ Free Trade Zone ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา มอเตอร์เวย์ แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นแผนงานหลังปี 2565 จ�ำนวน
7 โครงการ วงเงิน 252,879.5 ล้านบาท
รถไฟฟ้าที่เพิ่งเริ่มสร้างและใกล้ประมูล
โครงการรถไฟฟ้าทีเ่ พิง่ เริม่ สร้างและใกล้ประมูล มีผลต่อความต้องการวัสดุกอ่ สร้างรวมทัง้
เหล็กก่อสร้างด้วย โครงการที่เพิง่ เริ่มก่อสร้างได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี คืบหน้าร้อยละ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง ด�ำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา 1 โครงการคือ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าที่ก�ำหนดประมูลปี 2561 จ�ำนวน 4 โครงการ
ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน บางแค-พุทธมณฑลสาย 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
(ตะวันตก) บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต-ล�ำลูกกา และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปู
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ทาทา สตีล พร้อมสนับสนุนผู้ใช้
“ทาทา ทิสคอน”
นอกจากนีผ้ ลดีจากเศรษฐกิจโลก
ขยายตั ว -เศรษฐกิ จ ไทยดี ขึ้ น และผล
ต่อเนื่องจากการเร่งรัดโครงการก่อ สร้า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐดังกล่าว
ย่อมเพิ่มความต้องการวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
รวมทัง้ เหล็กเส้นก่อสร้างในความเปลีย่ นแปลง
ทีด่ นี ี้ ทาทา สตีล ได้เน้นความเชือ่ มัน่ ในยีห่ อ้
“ทาทา ทิสคอน” สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า
เอเย่นต์ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เหล็กของ ทาทา สตีล นั้นมี
มาตรฐานการผลิตระดับโลก ได้มาตรฐาน
มอก. และมีทมี งานการตลาดสนับสนุนคูค่ า้
ทุกระดับทั่วประเทศ
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สัมภาษณ์พิเศษ
กองบรรณาธิการ

ศุภาลัยมั่นใจ SD 50
ใช้สร้างอาคารสูงมากว่า 20 ปี
เผยต้องการใช้ SD 50 S
และเหล็กชั้นคุณภาพที่สูงขึ้น

กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานก่อสร้างอาคารสูง บมจ. ศุภาลัย
วารสาร “Steelinks” สนทนากับ คุณกิตติพงษ์ ศิรลิ กั ษณ์ตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างอาคารสูง
บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับประสบการณ์ใช้
เหล็กเส้นก่อสร้างชั้นคุณภาพ SD 50 มีสาระส�ำคัญดังนี้
ตัดสินใจจากข้อมูลเทคนิคทางวิศวกรรม
คุณกิตติพงษ์ เล่าให้ “Steelinks” ฟังว่า พอเริ่มต้นสร้าง
อาคารสูงในปี 2533 ทางศุภาลัยได้ตัดสินใจใช้เหล็ก SD 50 เลย
เวลานัน้ สัง่ ซือ้ เหล็ก SD 50 ผ่านทางดีลเลอร์รายใหญ่ของทาทา สตีล
จากนัน้ ก็ใช้มาโดยตลอด อาคาร 8 ชัน้ ก็ใช้ ใช้ทกุ อาคาร ส่วนใหญ่ใช้
เป็นเหล็กยืน คือเหล็กโครงสร้างเสา ส่วนคานมีใช้บ้างบางโครงการ
“เรามีขอ้ มูลทางเทคนิค ทางวิศวกรรมอยูแ่ ล้วว่า เหล็ก SD 50
มีก�ำลังรับน�้ำหนักมากกว่าเหล็ก SD 40 เมื่อใช้งานเหล็ก SD 50
ก็ประหยัดกิโลเหล็ก ใช้เหล็กน้อยลงเพราะว่ารับก�ำลังได้มากกว่า
สมัยก่อนแรกๆ เลยตัวข้อต่อเหล็ก (Coupler) นีย่ งั ไม่มี ไม่นยิ ม ยังเป็น
การทาบเพือ่ ต่อเหล็ก การใช้เหล็กใหญ่นนั้ เมือ่ ทาบต่อก็เหมือนการท�ำให้
เหล็กใหญ่ขึ้นสองเท่ากินพื้นที่ พื้นที่เทคอนกรีตก็เหลือน้อย เมื่อเรา
ใช้เหล็ก SD 50 พอก�ำลังเหล็กมันเยอะ จ�ำนวนการใช้เหล็กก็นอ้ ยลง
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ก็ประหยัด รับแรงได้มาก ช่องว่างก็มาก พอช่องว่างมาก การเทคอนกรีตก็
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสเกิดโพรงอากาศ ก็ต�่ำลง การท�ำงานรวดเร็ว
กว่าเพราะใช้เหล็กน้อย การติดตัง้ ก็ใช้เวลาสัน้ การตรวจนับจ�ำนวนก็สบั สน
น้อย เพราะจ�ำนวนเส้นเหล็กน้อยลง การใช้เหล็ก SD 50 ส่งผลดีขนึ้ ทุกด้าน”
เหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว อยากได้ SD 50 S
“ส�ำหรับการใช้เหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนั้น จริงๆ
แล้ว ศุภาลัยอยากให้ทางทาทา สตีล ท�ำเหล็ก SD 50 S ขึ้นมา เพราะว่า
เราใช้เหล็ก SD 50 อยู่แล้ว เราใช้มากว่า 20 ปี หากเติมคุณสมบัติต้านแรง
สั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เติม S ลงไปอีก ก็ยิ่งดี สามารถน�ำมาใช้งานได้เลย
เราสนับสนุนให้เพิ่มคุณสมบัติให้เป็น SD 50 S” คุณกิตติพงษ์กล่าวและว่า
“จริงๆ เราสนับสนุนให้ผลิตเหล็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ งู กว่า SD 50 ก็ได้
หรือเหล็กขนาดใหญ่กว่า 32 มิลลิเมตร ก็ได้ เพื่ออะไร เพื่อให้เวลาที่เสา
มีขนาดใหญ่มากๆ สุดท้ายต้อง Bundle เหล็ก ขนาดเหล็ก 32 มิลลิเมตร
ยังต้อง Bundle สอง บางกรณี Bundle สาม หากผลิตเหล็กชั้นคุณภาพ
SD 60 การใช้เหล็กก็ลดลงอีก เกิดประโยชน์ในการก่อสร้าง เพิ่มพื้นที่
ใช้สอยให้ตวั อาคาร เพราะขนาดความใหญ่ของเสาลดลงแต่แข็งแรงเท่าเดิม
ใช้ประโยชน์จากอาคารได้มากขึ้น”

คุณกิตติพงษ์ กล่าวว่า เราสนับสนุนให้ทำ� เหล็กชัน้ คุณภาพทีส่ งู ขึน้ เวลานีม้ หี ลายประเทศ
ก็ใช้เหล็ก SD มากกว่า 50 แล้ว ซึ่งการเตรียมตัวใช้ก็ต้องมีความพร้อมทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น
การเพิ่ม Standard Code ในการดีไซน์ที่ปัจจุบัน Standard Code ในการดีไซน์สูงสุดที่ 5000
คือเหล็ก SD 50 เราต้องเขยิบใช้เหล็กชั้นคุณภาพที่สูงขึ้นไป อาคารขนาดใหญ่ หรือการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ คุม้ อยูแ่ ล้วทีจ่ ะท�ำ แต่ทำ� แล้วเราต้องเพิม่ Ductile ความเหนียว ให้มนั พอดีกนั
เพราะว่าโครงสร้างต้องสมดุลระหว่างเหล็กกับคอนกรีต ดีไซน์เนอร์ตอ้ งไม่เกิดความกังวล ช่วงยิลด์
(Yield Strength) ต้องมีช่วงที่กว้างขึ้นมากพอ ไม่สั้นเกินไป ตรงนี้ควรมีการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ผู้ใช้งาน ผู้ออกแบบ และโรงงานผู้ผลิต

ศุภาลัยใช้เหล็ก SD 50
สร้างอาคารสูงมาตลอด
อาคาร 8 ชัน้ ก็ใช้ ใช้ทกุ อาคาร
ส่วนใหญ่ใช้เป็นเหล็กยืนคือ
เหล็กโครงสร้างเสา
ตามความต้องการได้ แบบของศุภาลัยเราออกแบบ
ตัง้ แต่ตน้ ให้ใช้ SD 50 เป็นเหล็กยืน ในเรื่องนี้
โครงการพร้อม-ผู้รับเหมาพร้อม
การท� ำ งานร่ ว มกั น ทั้ ง ผู ้ อ อกแบบ ผู ้ รั บ เหมา
คุ ณ กิ ต ติ พ งษ์ กล่ า วว่ า ศุ ภ าลั ย มี ก่อสร้างมีความพร้อมและมีความเข้าใจตรงกัน”
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายใหญ่เจ้าประจ�ำ เช่น บริษทั
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท “ศุภาลัย ไอคอน” โครงการใหม่บนที่ดิน
เวสท์คอน จ�ำกัด เป็นต้น ซึ่งท�ำงานร่วมกัน ของสถานฑูตออสเตรเลียเดิม บนถนน
มานาน เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ชอบใช้เหล็ก สาทร ต้องการใช้เหล็กคลาสที่ดีที่สุด
ใหญ่อยู่แล้ว เพราะเขาท�ำงานสะดวก เร็ว ผู้รับ
การสร้ า งอาคารชุ ด จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
เหมารายใหญ่เขาอาศัยเครือ่ งมือเครือ่ งจักรมาก ความต่อเนื่อง คุณกิตติพงษ์ กล่าวว่า การสร้าง
อย่างการตัดและดัดก็ไม่มปี ญ
ั หา เขาสัง่ ตัดและดัด คอนโดมิเนียม นั้นมี 4 ช่วง คือ จัดหาที่ดิน,
จากโรงงานอยูแ่ ล้ว และท�ำเกลียวมาเสร็จ ไม่ตอ้ ง
เสี ย เศษเหล็ ก ท� ำ ทุ ก อย่ า งมาพร้ อ มอยู ่ แ ล้ ว
อีกอย่างผู้รับเหมารายใหญ่เครื่องจักรก็เยอะ
ไม่ต้องกลัวว่าคนจะแบกจะยกเหล็กไม่ไหว
“การสร้างตึกสูง เรามีกติกาว่าเหล็กยืน
เราใช้ SD 50 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ผู ้ อ อกแบบที่ อ ยู ่
แนวหน้านั้นมีความเข้าใจเห็นประโยชน์ของ
SD 50 อยู่แล้ว ผู้ออกแบบไม่มีความกังวลเรื่อง
SD 50 เลย เขารู้เรื่องอยู่แล้วสามารถออกแบบ

ออกแบบ, เตรี ย มการก่ อ สร้ า ง และส่ ง มอบ
โครงการของศุภาลัยนัน้ มีมากกระจายตัวอยูใ่ น
4 ช่วงดังกล่าว ในปี 2561 มีโครงการใหม่เฉพาะ
ในส่วนของการก่อสร้างใหม่ 9 โครงการ เมือ่ รวม
กับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
อีก 14 โครงการ เป็น 23 โครงการ (โดยไม่นับ
โครงการที่อยู่ระหว่างการออกแบบ)
“หนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่า งการ
ออกแบบการพัฒนาโครงการ ของศุภาลัย คือ
ศุภาลัย ไอคอน (Supalai Icon) ที่ซื้อที่ดินจาก
สถานทูตออสเตรเลีย บนถนนสาทร โครงการ
นี้เราวางแผนใช้เหล็กก�ำลังสูงพิเศษ เราเชียร์
ให้ทาทา สตีล ผลิต ทางศุภาลัยพร้อมใช้อยู่แล้ว
เราคุ ย กั บ ผู ้ อ อกแบบแล้ ว เราเตรี ย มใช้
คอนกรี ต ก� ำ ลั ง สู ง และต้ อ งการใช้ เ หล็ ก
คลาสที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ รองรั บ การออกแบบ
โครงการ ศุ ภ าลั ย ไอคอน ที่ เ ป็ น มิ ก ซ์ ยู ส
มีทั้งคอนโดมิเนียม, อาคารส�ำนักงานให้เช่า,
โรงแรม และพื้นที่ค้าปลีก”
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตีล สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอบโจทย์ โครงการ
ผู้รับเหมา ร้านค้า และเอเย่นต์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มั่นใจสนับสนุนเหล็กเส้น
ก่อสร้างให้เมกะโปรเจกต์ภาครัฐทุกความต้องการ
ประสานพลังไอทีเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มุง่ ตอบสนองความต้องการเจ้าของโครงการ ผูร้ บั เหมา
ร้านค้า และเอเย่นต์ พร้อมเป็น Solution Provider
for Construction เน้นการผลิตและบริการ
ตอบทุกโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในโอกาสปีที่ 4 ที่ คุณราจีฟ มังกัล ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ทาทา สตี ล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ
กับ “Steelinks” มีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้

มร.ราจีฟ มังกัล

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
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มั่นใจผลิตเหล็กตามสเปกเมกะโปรเจกต์
รัฐบาลเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งเสริมสร้างสถานะประเทศไทยที่เป็น
ศู น ย์ ก ลางย่ า นอาเซี ย น การลงทุ น เมกะโปรเจกต์
ดังกล่าวต้องใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพสูง มีมาตรฐาน
คุณภาพที่ดี เพื่อมาตรฐานของสิ่งก่อสร้าง ทาทา สตีล
ได้เตรียมแผนรองรับโครงการขนาดใหญ่ทกี่ ำ� ลังก่อสร้าง
หรือเริ่มด�ำเนินงานในอนาคต
หนึ่ง ทาทา สตีล เตรียมผลิตเหล็ก SD 60
เพื่อช่วยยกระดับการก่อสร้าง เราท�ำงานร่วมกับสมอ.
เพื่อให้มีมาตรฐาน เหล็ก SD 60 ในประเทศไทยจาก
ที่มีมาตรฐาน SD 30 SD 40 และ SD 50 ในอนาคต
จะมี เหล็ก SD 60 เป็นสินค้ามาตรฐาน มอก. ซึ่งเหล็ก
SD 60 สามารถประหยัดเหล็กได้ 6-8% เมื่อเทียบกับ
เหล็ก SD 50
สอง ผลิตสินค้าดาวน์สตรีมที่สามารถน�ำไป
ใช้ได้เลย เช่น บริการเหล็กเส้นขึน้ รูปพร้อมใช้ตดั และดัด
Cut and Bend ทั้งกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่พื้นที่
ก่อสร้างมีน้อยลง พื้นที่หน้างานแคบ เหล็กตัดและดัด
ไม่ตอ้ งกองเก็บ น�ำมาใช้กอ่ สร้างได้เลย รวมทัง้ แก้ปญ
ั หา
แรงงานขาดแคลน ปัจจุบัน ทาทา สตีล ผลิตเหล็กเส้น
ขึ้นรูปพร้อมใช้ตัดและดัด เดือนละ 13,000 ตัน ส่งถึง
ผู้ใช้ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่
สาม การร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ร้านค้า
และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตาม Theory of Constraints

เราต้องก้าวต่อไป
และสร้างความแตกต่าง
จากอดีต
เราตั้งใจเป็น Solution
Provider for
Construction

การบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบ ซัพพลาย
ให้สินค้ามีพร้อมตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าตามเวลาที่ต้องการ ไม่เสียเวลารอ
ส่วนบางโครงการทีป่ ระเทศไทยร่วมมือ
กับจีน เช่น รถไฟความเร็วสูง ที่ก�ำหนดใช้สเปก
เหล็กจีนนัน้ ทาทา สตีล สามารถผลิตเหล็กตาม
สเปกดังกล่าวได้ เราส่งทีมพัฒนาการตลาดไป
ท�ำงานร่วมกับทางกระทรวงคมนาคม เพือ่ สร้าง
ความมั่นใจว่าโรงงานสามารถผลิตตามสเปก
ที่ต้องการได้

ห้องแล็ป ตรวจสอบสินค้า ใช้
เครื่องมือทันสมัยที่ปรับปรุงตลอดเวลา
เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นที่ออกจากทาทา สตีล
ได้คณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอ สองปีทผี่ า่ นมา ฟีดแบ็ก
จากลู ก ค้ าในแง่คุณภาพไม่มีลูก ค้าบ่น
เข้ามาเลย การใช้เครื่องมือบริหารจัดการ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ตอนนี้ส่งของถึงแล้ว อยู่ตรงไหน
ตรวจสอบ GPS ได้ การตรวจสอบวัตถุดิบ
มาถึงไหน กีว่ นั ได้รบั ช่วยในการวางแผนงาน
วางแผนการผลิต
เรามี อ อนไลน์ เ พย์ เ มนต์
ลูกค้าช�ำระเงินออนไลน์ได้ ใช้อีแบงก์กิ้ง
ต่ า ง ๆ แม้ ร ะหว่ า งเดิ น ทางในประเทศ
หรือ ต่ า งประเทศก็ ส ามารถอนุ มั ติ ก าร
จ่ายเงินได้ เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นความ
ท้าทายและเรารูว้ า่ ต้องไปกับกระแสความ
เปลีย่ นแปลง เพราะเข้ามาอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
ก้าวสู่ Solution Provider อุตสาหกรรมก่อสร้าง
เรามั่นใจว่าเดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง เราเข้าถึงความต้องการลึกๆ ของลูกค้าว่ามี
ความต้องการอะไร อยากได้อะไรเพิ่มขึ้นหรือมีปัญหาอะไร เราต้องการเป็นผู้เสนอทางออกให้
ลูกค้า เป็น Solution Provider เปลีย่ นจากบริษทั เหล็กเป็นบริษทั Solution Provider หาทางออกให้
อุตสาหกรรมก่อสร้าง มอบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้ใช้งาน เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้าเจอ
เช่น เมื่อไม่มีพื้นที่หน้างานก็มีบริการเหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช้ตัดและดัด Cut and Bend ให้ใช้งาน
ได้เลย มีเหล็กชั้นคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างเหล็ก SD 50 ในปัจจุบัน และเตรียมผลิต เหล็ก SD 60
ทาทา สตีล ตั้งใจเป็น Solution Provider for Construction ในอนาคตเราต้อง
ก้าวต่อไปและสร้างความแตกต่างจากอดีต

ประสานพลังไอที-ดิจทิ ลั เพิม่ ความสะดวก
ให้ลูกค้า
ทาทา สตีล อยู่ในธุรกิจเหล็กซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมหนัก แต่ก็ตระหนักว่าเราต้องน�ำ
เทคโนโลยี ไอที เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เช่น
กระบวนการบริหารจั ดการธุร กิจ เราพัฒนา
แอปพลิเคชั่นด้านการขายส�ำหรับทุกอุปกรณ์
การขออนุมตั โิ ดยไม่ตอ้ งเข้ามาในส�ำนักงานเพือ่
เขียนรายงานขออนุมัติ แต่มีแอปพลิเคชั่นที่
พนั ก งานขายสามารถขออนุ มั ติ เ ข้ า มาได้
จึงท�ำงานข้างนอกได้ตลอดเวลา มีเวลาอยู่กับ
ซัพพลายเออร์ และลูกค้ามากขึ้น
การบริหารบุคลากรใช้ เ ครื่ อ งมื อ
อัตโนมัติต่างๆ เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่ได้สร้าง
มูลค่า เช่น การเข้าประตูโรงงานไม่ตอ้ งโชว์การ์ด
ให้ตรวจสอบ แต่ใช้สไลด์การ์ดในการเข้าออก
การลาป่ ว ย ลาพั ก ร้ อ น การตรวจเช็ ค เวลา
ที่เหลืออยู่ ผ่านระบบอินทราเน็ต เป็นต้น
9
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กองบรรณาธิการ

ประเทศไทยเร่งพัฒนายกระดับทุกด้านเพือ่ เป็นไปตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อุตสาหกรรม
ก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์นี้ โดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง รวมถึงการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ขึ้นรองรับ อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นฐานรากหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงมีบทบาทส�ำคัญร่วมกัน การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กให้สามารถผลิตและกระจายผลิต
เหล็ ก เส้ น ก� ำ ลั ง สู ง เหล็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น อย่ า งเช่ น
เหล็กเส้นก�ำลังสูง SD 50 เท่ากับการร่วมเส้นทางพัฒนา
ยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 และบรรลุภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

การใช้เหล็กเส้นก�ำลังสูง SD 50
กันอย่างทัว่ ถึงจนเป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ นัน้
เกิดขึ้นได้จากพลังความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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เหล็กเส้นก่อสร้างก�ำลังสูง

SD 50

พลังหนุนการยกระดับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ก้าวทันมาตรฐานสากล
ในปัจจุบนั เหล็กเส้นก�ำลังสูง SD 50 นัน้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาใช้กนั อย่างทัว่ ถึง
เปรียบเหมือนมาตรฐานสากลของการใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง เหตุผลส�ำคัญ เช่น การใช้
เหล็กเส้นก�ำลังสูงท�ำให้คณ
ุ ภาพงานก่อสร้างเพิม่ ขึน้ การประหยัดเหล็กในการก่อสร้าง
เมือ่ เทียบกับการใช้เหล็กเส้น SD 40 เฉลีย่ ร้อยละ 15 ขณะทีใ่ ช้เหล็กเส้นน้อยลงแต่ได้
คุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม เมือ่ ใช้เหล็กเส้นน้อยลงย่อมหมายถึงการใช้ทรัพยากร
น้อยลงตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิต ดังนั้นผลลัพธ์ต่อเนื่องกันคือเป็นผลดี
ต่อประเทศชาติ สิง่ แวดล้อม ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และอุตสาหกรรมเหล็ก
ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า นัน่ คือทุกคนได้หมด
ภาพสะท้อน “มาตรฐานสากล” การใช้เหล็กเส้น SD 50 เห็นได้จากประเทศ
เพือ่ นบ้านในอาเซียนปัจจุบนั ก้าวไปสูม่ าตรฐานนี้ เช่น สิงคโปร์มกี ฎหมายก�ำหนดชัดเจน
ว่า การก่อสร้างต้องใช้เหล็กเกรดขัน้ ต�ำ่ สุดคือ SD 50 ออสเตรเลียมีกฎหมายให้ใช้เหล็ก
SD 50 ทัง้ หมด อินเดียใช้เหล็ก SD 50 ทัง้ หมด ไม่วา่ สร้างอะไรก็ตอ้ งใช้เหล็ก SD 50
ปัจจุบนั การใช้เหล็กเส้น SD 50 ในงานก่อสร้างต่างๆ ของประเทศไทยยัง
ไม่มากนักราว 5-10 % ของการใช้เหล็กเส้นก่อสร้างทัง้ หมด เพือ่ กระตุน้ และเร่งให้การใช้
เหล็กเส้นก่อสร้างก้าวสู่ “มาตรฐานสากล” ควรมีมาตรการทางกฎหมาย เช่น ในปัจจุบนั
ประเทศไทยมีการใช้เหล็กเส้นชั้นคุณภาพ SD 30 SD 40 และ SD 50 มาตรการ
ทางกฎหมายทีค่ วรใช้ในขัน้ แรกคือ การออกกฎระเบียบว่าไม่ให้ใช้เหล็กชัน้ คุณภาพ
SD 30 ในการก่อสร้างทุกประเภท ตรงนีเ้ ป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างว่า
อย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องใช้เหล็ก SD 40 นัน่ เป็นก้าวเริม่ ต้น จากนัน้ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องควร
ร่วมกันท�ำงานด้านกฎระเบียบนี้จนถึงการออกกฎระเบียบเลิกใช้เหล็กเส้น SD 40
การด�ำเนินการเช่นนีค้ วรใช้เวลาไม่เกิน 5-8 ปี เมือ่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันอย่างแข็งขัน
เริม่ จากท�ำให้เหล็กเส้น SD 30 หมดไป เหล็กเส้น SD 40 หมดไป และเกิดการใช้เหล็กเส้น
SD 50 เป็นขัน้ ต�ำ่ การสูค่ วามส�ำเร็จอย่างนีค้ วรท�ำได้ในเวลา 5-8 ปี

บทบาทของ ทาทา สตีล
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) เชือ่ ว่า เมือ่ การก่อสร้างของไทยใช้เหล็ก
SD 50 เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ย่อมช่วยให้ประเทศ
ประหยัดทรัพยากรมากขึน้ ลดต้นทุนในส่วนเหล็ก
ก่อสร้างได้ 10-15 % ประหยัดเศษเหล็ก ประหยัด
พลังงาน ท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขนึ้ ใช้ทรัพยากร
น้อย แต่วา่ ได้ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้
ดั ง นั้ น ทาทา สตี ล (ประเทศไทย)
จึงลงทุนผลิตเหล็กก�ำลังสูง SD 50 ให้พร้อม
ส�ำหรับความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2557
เป็ น ต้ น มา โดยเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เหล็ ก เส้ น SD 50
พร้ อ มจ� ำ หน่ า ย (Ready to stock) ทุ ก ไซส์
ทุ ก ขนาด สนั บ สนุ น งานก่ อ สร้ า งทุ ก แห่ ง
ทั่ ว ประเทศไทย ในเวลาเดีย วกัน ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) ได้เร่งพัฒนาตลาด ขยายตลาด
ด้ ว ยการท� ำ ความเข้ า ใจกั บ เจ้ า ของโครงการ
ผู ้ อ อกแบบ ดี ล เลอร์ ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
เมื่อกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้เข้าใจสินค้าและบริการนี้
โดยเห็ น ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ต่ อ โครงการเอง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวม ให้ก้าวไปสู่การใช้และการผลิตเหล็กเส้น
จนเห็ น ถึ ง ประโยชน์ โ ดยรวมจากการประหยัด ก่อสร้างก�ำลังสูง SD 50
เพื่อตอบสนองการขยายตัวของตลาด
ทรั พ ยากร ผลลั พ ธ์ ที่ ห วั ง ได้ คื อ การกระตุ ้ น
ให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเหล็ก ทาทา สตีล ได้เตรียมงานสนับสนุนต่าง ๆ ตัง้ แต่

กฎระเบียบที่ให้เลิกใช้
เหล็กเส้น SD 30 โดยทันที
และก�ำหนดระยะเวลาทีแ่ น่นอน
ให้เลิกใช้เหล็กเส้น SD 40 นัน้
จ�ำเป็นต้องเกิด อันเป็นการ
เดินตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ก�ำลังการผลิต บุคลากรที่พร้อมให้บริการ ทีม
พัฒนาสินค้าและตลาด (Market Development
Team) ทีมเหล่านีพ้ ร้อมเข้าไปให้ความรู้ ท�ำความ
เข้าใจกับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เข้าไปช่วยเหลือเรือ่ ง
การออกแบบ ไปเคลียร์ปญ
ั หาเรือ่ งแบบก่อสร้างให้
เป็นต้น
นอกจากนี้ ทาทา สตีล ได้เพิม่ มาตรการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง
ทาทา ทิสคอน อีกช่องทางหนึ่งคือ การร่วมมือ
กับร้านค้าปลีกที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ในการจัดจ�ำหน่ายเหล็กเส้น SD 50 การร่วมมือกับ
ร้านค้าปลีกดังกล่าวรวมทั้งร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ทัว่ ไป และร้านค้าวัสดุกอ่ สร้างแบบโมเดิรน์ เทรด

มองอนาคตข้างหน้า
การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น เรื่องเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ มีส่วนส�ำคัญในการยกระดับพัฒนา
อุตสาหกรรมทีม่ อี ยูเ่ ดิม และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ใหม่ นัน่ คือการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดั ง นั้ น ขณะที่ ป ระเทศไทยเร่ ง ก้ า วไปสู ่ ก ารใช้
เหล็กเส้นก�ำลังสูง SD 50 เป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของ
การใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง ก็ต้องพิจารณาด้วยว่า
หลายประเทศได้กา้ วไปสูก่ ารใช้เหล็กเส้น SD 60
ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ด้วย การมองข้อเท็จจริงเช่นนี้
เพือ่ ก้าวไปให้ถงึ ดังนัน้ ทาทา สตีล จึงได้ประสานงาน
กั บ ส� ำ นั ก งานมาตรฐานอุ ต สาหกรรม (สมอ.)
เพือ่ จัดท�ำมาตรฐานเหล็กเส้นชัน้ คุณภาพ SD 60
ทั้งนี้การผลิตเหล็กชั้นคุณภาพ SD 60 นั้น กลุ่ม
ทาทา สตีล มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
รองรับ เมือ่ ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศใช้
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) สามารถผลิตออกมา
ได้ทนั ที ประเมินว่า อาจใช้เวลาราว 2 ปี ทีม่ าตรฐาน
สมอ. ส�ำหรับเหล็กชัน้ คุณภาพ SD 60 ประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการ นั่นเป็นเสมือนการประกาศ
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าพัฒนาของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเหล็กในอีกระดับหนึง่
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

เหล็กปลอกข้ออ้อย

เหล็กปลอกเส้นกลม

เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป พร้อมใช้

“ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์”

เหล็กปลอกมีความส�ำคัญกับความแข็งแรงของโครงสร้างเสาและคานซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของ
โครงสร้างหลักสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกส�ำเร็จรูปเป็นการ
ยืนยันว่า ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ใส่ใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อร่วม
ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกขั้นตอน

มาตรฐานการผลิต “ทิสคอน ซุปเปอร์ลงิ ค์”
ทาทา สตีล ผลิตเหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
“ทิ ส คอน ซุ ป เปอร์ ลิ ง ค์ ” จากเหล็ ก เต็ ม 6
มิลลิเมตร ได้มาตรฐานมอก. น�ำมาตัดและดัด
ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย ควบคุ ม โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้รูปร่าง รูปทรงถูกต้องตามแบบ
ถูกต้องตาม มอก. 20-2559 เส้นกลม และ
มอก. 24-2559 ข้ออ้อย เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
“ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์” ทุกชิ้น มีองศาโค้งงอ
ที่เท่ากันทุกเส้น ผิวเรียบสม�่ำเสมอ สวยงาม
ง่ายต่อการผูกและมัด
เหล็ ก ปลอกใช้ รั ด รอบเหล็ ก แกน
โครงสร้าง เช่น เสา คาน เพื่อเสริมความแข็งแรง
ต้ า นทานการโก่ ง ตั ว ของเหล็ ก โครงสร้ า ง
เสา และคาน ช่วยเพิ่มความต้านทานการรับ
น�ำ้ หนักและการแตกระเบิดของคอนกรีตภายใน
เสาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เหล็กปลอกท�ำหน้าที่
รับแรงเฉือนในโครงสร้าง ป้องกันการปริแตก
ของคอนกรีตในโครงสร้าง ช่วยให้โครงสร้าง
รับน�้ำหนักได้มากขึ้น ยึดเหล็กแกนโครงสร้าง
เสาหรือคานให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ออกแบบไว้
การใช้ เ หล็ ก ปลอกส� ำ เร็ จ รู ป เพิ่ ม
ประสิทธิภาพงานก่อสร้างนัน้ สะดวก น�ำไปใช้งาน
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ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์
เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
เพิ่มประสิทธิภาพ
การก่อสร้าง
ได้ เ ลยงานเสร็ จ ไวถู ก ต้ อ ง ไม่ เ สี ย เศษเหล็ ก
รวดเร็ ว ลดเวลาการตัดและดัดเหล็กปลอก
ด้วยแรงงาน วางใจได้ เพิ่มความแข็งแรงของ
งาน ลดความเสีย่ งจากเหล็กปลอกไม่มคี ณ
ุ ภาพ
ดั ง นั้ น จึ ง ท� ำ ให้ ล ดการใช้ แ รงงานพื้ น ฐาน
หน้ า งาน รองรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
บริหารงานก่อสร้างท�ำให้สามารถบริหารข้อมูล
การใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับการบริหาร
โครงการก่อสร้าง

การเลือกซือ้ เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
พื้นฐานการเลือกซื้อเหล็กปลอก
ส� ำ เร็ จ รู ป คื อ ถู ก ต้ อ งตามแบบก่ อ สร้ า ง
สอดคล้ อ งกั บ การใช้ ง าน โดยพิ จ ารณา
ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เสา คาน
หรือโครงสร้างต่าง ๆ ต่อมาคือ พิจารณา
เลือกซื้อจากยี่ห้อ ซึ่ง “ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์”
เป็ น เหล็ ก ปลอกส� ำ เร็ จ รู ป ที่ รั บ ประกั น
การผลิตจากเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐาน มอก.
(มอก. 20-2559 ส�ำหรับเหล็กปลอกเส้นกลม
มอก. 24-2559 ส�ำหรับเหล็กปลอกข้ออ้อย)
และรั บ ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น
มีมาตรฐานเดียวกัน เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
ควรบรรจุ ใ ส่ ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ มิ ด ชิ ด เช่ น
ถุงใส่เหล็กปลอก เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
สัมผัสอากาศ ซึง่ ท�ำให้เกิดสนิม หรือเสียหาย
จากการขูดขีดเป็นรอยซึง่ จะก่อให้เกิดสนิมเหล็ก
“เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก” เหล็กปลอก
ส่วนประกอบเล็กๆ แต่มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อความแข็งแรงของโครงสร้างสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ การใช้เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
ต้องเลือกจากยี่ห้อเสมอ

“TISCON SUPERLINK”
Ready-Made Stirrups

Stirrups are essential to the strength of column and beam structure which are
very important parts in the main structure of steel-reinforced concrete buildings.
Ready-made stirrups are assurance that TATA STEEL (THAILAND) is devoted in
developing their products and services in order to upgrade each and every step
of the construction industry.

“TISCON SUPERLINK” Production
Standard

What to look for when buying
STIRRUPS?

TATA STEEL manufactures
“TISCON SUPERLINK” ready-made
stirrups from 6 mm. standard rebar,
cut and bend by automatic & sophisticated machines to the desired shapes
and sizes, conforming to the round
bar TIS 20-2559 (2016) and deformed
bar TIS 24-2559 (2016). Every piece
of “TISCON SUPERLINK” ready-made
stirrups has the consistency, quality &
accurate dimensions and even surface
making them easy to use.
Stirrups are used to hold the
main reinforcement bars together
in an RCC structure such as columns
and beams to reinforce strength and
resist bending of the core structure.
They also increase bearing capacity
and prevent disintegration. Moreover,
stirrups absorb shear force in the
structures and secure columns and
beams to their designed positions.
Using ready-made stirrups to
increase the efficiency in construction
works is very convenient. Ready-made

Buying ready-made stirrups
are important. They must be correct
according to the construction design,
shapes and sizes, right application
and most important of all, quality.
“TISCON SUPERLINK” is the brand that
gives priority to quality by manufacturing
ready-made stirrups from round bars
and deformed bars that conform with
TIS 20-2559 (2016) and TIS 24-2559 (2016)
r e s p e c t i v e l y, a n d e a c h p i e c e i s
guaranteed to have the same standard.
Moreover, ready-made stirrups should
be packed in enclosed packages to
reduce exposure to air which is the cause
of rust and also to prevent them from
being scratched.

“TISCON SUPERLINK”
Ready-made stirrups
increase efficiency in
your construction.

stirrups save material and time as they
decrease the time used for cutting and
bending steel into stirrups manually.
They are reliable, increase strength
of the structure, reduce risk from
non-conformed stirrups, and reduce
on-site labor. Therefore, they are
excellent in supporting the upcoming
digital management age where the
amount of material used in a building
can be calculated accurately.

“STEEL AIN’T SMALL.” Stirrups
are small components but play very
important roles in strengthening
all building structures. So, brand is
everything when buying stirrups.
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

บรรยากาศภายในงาน “Together Strong Partnership 2018” กลุม่ ลูกค้าเหล็กเส้น วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

“2561

ก้าวไกลไปด้วยกันกับ

ทาทา สตีล“

Together Strong
Partnership 2018

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดงาน “2561 ก้าวไกลไปด้วยกันกับ ทาทา สตีล” Together Strong
Partnership 2018 น�ำโดย คุณราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริการ ครั้งนี้
ได้รบั เกียรติจาก คุณราจีฟ มังกัล กล่าวต้อนรับลูกค้ากลุม่ เหล็กเส้น และเหล็กลวด พร้อมบรรยายให้ขอ้ มูล
อันเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขาย ได้ ร ่ ว มบรรยายในหั ว ข้ อ “แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ เหล็ ก และนโยบาย
ของ บมจ. ทาทา สตีล ปี 2561” เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันนับจากนี้
และรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศอบอุน่ เป็นกันเอง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

บรรยากาศภายในงาน “Together Strong Partnership 2018” กลุม่ ลูกค้าเหล็กลวด วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี Steelinks ฉบับ 34
ตอบถูก 10 ท่านแรก รับสมุดโน้ต
1. คุณศิริพร จงเจริญ จ.สงขลา
2. คุณชุนศิริ เล็กสุวัฒน์ จ.สกลนคร
3. คุณสุภารัตน์ บุตรดี จ.สกลนคร
4. คุณนภาพร อ่อนวิชัย จ.สมุทรปราการ
5. คุณวนิดา พรมมา จ.เชียงราย
6. คุณเลิศชาย แก่นสาธุ์ จ.อุบลราชธานี
7. คุณวาทินี ทองใบ จ.ล�ำปาง
8. คุณสุวรรณา คลองโนนสูง จ.นครราชสีมา
9. คุณสินีนุช มีสิงห์ จ.อุบลราชธานี
10. คุณอุษา สุวรรณี จ.เชียงใหม่

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) น�ำโดย คุณชัยเฉลิม
บุ ญ ญาณุ วั ต ร ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ การตลาดและการขาย ร่วมถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกในโอกาส
งานฉลองเปิดตัว โกลบอลเฮ้าส์ สาขาใหม่ ล�ำดับที่ 54
สาขาเทพารักษ์ ซึง่ โกลบอลเฮ้าส์ เป็นลูกค้า Modern Trade
ที่ได้รับยกระดับเป็น Partnership ทางการค้าร่วมกัน
กั บ บมจ. ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) ผู ้ ผ ลิ ต และ
จ�ำหน่ายสินค้าเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน ซึ่งนอกจาก
การสนับสนุนข้อตกลงทางการค้าต่อกันแล้ว ยังร่วมมือ
สนับสนุนแบรนด์ “ทาทา ทิสคอน” ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในสาขาต่าง ๆ ของโกลบอลเฮ้าส์ อีกด้วย

ล�ำดับ 1-10
รับรางวัล
แฟลชไดรฟ์
ล�ำดับ 11-20
รับรางวัล
ปฏิทิน 2561

้าน

ร่วมฉลองเปิดตัว
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาที่ 54
(สาขาเทพารักษ์)

คนเก่งตอบถูก

ึงบ

คุณราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มหกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018
วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” ร่วมด้วย พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อ�ำนวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก โดยโครงการนี้ บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับคนไทย
ด้วยการเดิน-วิง่ ตลอดจนเพือ่ เป็นการสดุดแี ละเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยน�ำรายได้จากค่าสมัคร
ไม่หักค่าใช้จ่าย รวม 1,300,000 บาท มอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ณ เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี
“ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา มีนักวิ่งรวมกว่า 2,500 คน แสดงให้เห็นว่า “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018
วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” ครั้งที่ 1 ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดี
แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกก�ำลังกายกันมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป พร้อมใช้
“ทิสคอน ซุปแปอร์ลงิ ค์” ผลิตจาก
เหล็กเต็ม 6 มิลลิเมตร เลขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.เส้นกลม /
มอก. ข้ออ้อย คือเลขใด? ตามล�ำดับ
1. มอก. 20-2559 / มอก. 24-2559
2. มอก. 24-2548 / มอก. 20-2543
3. มอก. 24-2559 / มอก. 20-2559
4. มอก. 20-2543 / มอก. 24-2548

ส่ง
ถ

ทาทา สตีล
จัดวิ่งมินิมาราธอน
เพื่อทหารผ่านศึก

ทาทา ท้าประลอง

ส่งค�ำตอบของท่านมาได้ที่

Line ID : @tiscon / ไลน์สแกน -> Add Friend หรือ
พิมพ์ค้นหา @tiscon ระบุคำ� ตอบ พร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล

เบอร์ โ ทร. ที่ อ ยู ่ ใ นการจั ด ส่ ง
ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2561
ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี
www.tatasteelthailand.com,
www.consmag.com

วันที่ 27 เมษายน 2561

ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทร. 0813570895,

Line ID : @tiscon, email :
silaplus4cons@gmail.com ติ ด ตามวารสาร Steelinks

ฉบับออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้างเพิ่มเติมที่
www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com
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