วารสาร
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ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

อุปนายกสมาคมผูผลิตเหล็กทรงยาวดวยเตาอารคไฟฟา

รายงานพิเศษ

งานกอสรางภาครัฐ

เดินหนา

กระตุนเศรษฐกิจโตตอเนื่อง

การพัฒนา

ยกระดับคุณภาพเหล็กเสนกอสราง
แข็งแกรงกวาดวยเหล็กเสนมาตรฐานใหมจากเตา EF

สนทนา ทาทา สตีล

เหล็กตัดและดัด (Cut and Bend) คุณคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อมองไปขางหนา

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

งานก่อสร้างภาครัฐเดินหน้า

กระตุ้นเศรษฐกิจ

โตต่อเนื่อง

การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานภาครั ฐ ทางด้ า นคมนาคมขนส่ ง เป็ น
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ระหว่ า งการก่ อ สร้ า งและหลั ง จาก
การเปิ ด ใช้ ง าน ที่ มี ผ ลให้เ ศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากขึ้ น

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม
ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา
กระตุ้นงานก่อสร้าง
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จาก กรุงเทพฯ ถึง ภาคตะวันออก
กลุ่มธุรกิจใหญ่ชิงด�ำ

รวบงานก่อสร้าง
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ
อูต่ ะเภา มีขอบเขตงานดังนี้
1. รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยาย แอร์พอร์ตลิงก์ ดอนเมืองพญาไท ระยะทาง 21 กิโลเมตร
2. รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ พญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง
29 กิโลเมตร
3. รถไฟความเร็วสูงจาก สนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินอูต่ ะเภา
ระยะทาง 170 กิโลเมตร
4. พัฒนาพืน้ ทีส่ ถานีและสนับสนุนการให้บริการผูโ้ ดยสาร
5. สถานีมักกะสัน ประมาณ 150 ไร่ พัฒนาเป็นสถานีหลัก
รถไฟความเร็วสูงและอสังหาริมทรัพย์รปู แบบต่างๆ
6. สถานีศรีราชา ประมาณ 100 ไร่ พัฒนาเป็นสถานีเพื่อ
สนับสนุนบริการรถไฟ และโรงซ่อมหัวรถจักรของ รฟท.

สร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

เร่งงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท ได้ซื้อเอกสาร Request for
Proposal (RFP) ส�ำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 220 กิโลเมตร
มูลค่าลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. บริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด
3. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษทั ยูนคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (EnCo)
6. บริษทั อิโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
7. บริษทั ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
8. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
9. บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
BEM
10. บริษทั ฟูจติ ะ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ก�ำหนดประชุมชี้แจง
ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาครัฐเร่งงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น มอเตอร์เวย์
บางปะอิน-โคราช 253 กิโลเมตร 76,600 ล้านบาท มอเตอร์เวย์
บางใหญ่-กาญจนบุรี 96 กิโลเมตร 5 หมืน่ ล้านบาท มอเตอร์เวย์
นครปฐม-ชะอ�ำ 109 กิโลเมตร 8 หมืน่ ล้านบาท มอเตอร์เวย์ พัทยามาบตาพุด 32 กิโลเมตร 14,200 ล้านบาท
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ระยะทาง 702 กม. วงเงิน
7 หมืน่ ล้านบาท ขณะนีไ้ ด้เริม่ การก่อสร้างหมดแล้ว และเริม่ ทยอย
แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2564
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 323.10
กิโลเมตร 7.69 หมืน่ ล้านบาท และช่วงบ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง
355 กิโลเมตร 6 หมืน่ ล้านบาท ก�ำหนดประมูลในปีนี้ นอกจากนี้
มีโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 วงเงิน 87,000 ล้านบาท
ท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั ่ ง (ท่ า เที ย บเรื อ A) 1,000 ล้ า นบาท และ
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)
1,895 ล้านบาท เป็นต้น

Advances in government constructions
Large business groups
grab construction of trains
linking 3 airports

Many large company groups have obtained the Request
For Proposal or RFP documents to build high speed trains

continuously drive

economic
growth

The development of government infrastructure in public transport is
the force that drives the economy both during construction and after,
expanding the nation’s overall economy.

linking 3 airports - Donmueng, Suvarnabhumi, and U-Tapao
International Airports – in a total distance of 220 km. with
value at 200 billion Baht. The companies comprise of

High speed trains connecting
Donmueng, Suvarnabhumi, and
U-Tapao International Airports
propelling constructions and
development of real estate from
Bangkok towards the East.

1. BTS Group Holdings PCL.
2. Charoen Pokphand Holding Co., Ltd.
3. Italian-Thai Development PCL.
4. Unique Engineering and Construction PCL.
5. Energy Complex Co., Ltd. (EnCo)
6. Itochu Corporation Co., Ltd.
7. Sinohydro Corporation Co., Ltd.

Rushing

8. Sino-Thai Engineering and Construction PCL.
9. Bangkok Expressway and Metro PCL.

infrastructure construction

10. Fujita Corporation Co., Ltd.
The State Railway of Thailand (SRT) has set the date for
the first briefing meeting on July 23, 2018.

Combining Construction
and Real Estate Development

The government is rushing the development of several
infrastructure projects, such as the Bangpa-in – Korat motorway
at 253 km. at 76.6 billion Baht, Bangyai – Kanchanaburi at
96 km with value at 50 billion Baht, Nakornpathom – Cha-am
at 109 km. at 80 billion Baht, and Pattaya – Map Ta Phut
at 32 km. with the value of 14.2 billion Baht.

High speed train project linking Donmueng, Suvarnabhumi
and U-Tapao International Airports includes:
1. expanded high speed train on Donmueng - Phyathai
at 21 km.
2. Phyathai - Suvarnabhumi Airportlink at 29 km.

The construction of 5 routes of double track railway
with the distance of 702 km. at the value of 70 billion Baht
have already begun construction and are expected to finish
in 2021.
The two double track railway projects: Denchai –

3. Suvarnabhumi - U-Tapao high speed train at 170 km.

Chiangrai – Chiangkhong route at 323.10 km. with the value

4. development of station space and suppor t the

of 7.69 billion Baht and Baanpai – Nakhon Panom route

passenger service
5. development of Makkasan station at 150 rais into the
main station and various types of real estate
6. development of Sriracha station of 100 rais into
support unit and SRT locomotive maintenance unit.

at 355 km. with the value of 6 billion Baht are set for bidding
within this year. Apart from those, there are the third phase
of Laem Chabang Port at 87 billion Baht, Laem Chabang
Port A at 1 billion Baht and the Single Rail Transfer Operator
or SRTO at 1.895 billion Baht.
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โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

โครงการนีม้ กี ำ� หนดแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2562 และเปิดให้บริการ
ในปี พ.ศ. 2563
คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิรสิ ขุ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
ซีวลิ เอนจีเนียริง จ�ำกัด กล่าวว่า ซีวลิ ฯ ได้เป็นคูส่ ญ
ั ญา 4 ตอน
คือ ตอนที่ 29-31 และตอนที่ 16 ในงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์นี้
ซีวลิ ฯได้เริม่ ใช้บริการเหล็กเส้นขึน้ รูป หรือ เหล็กเส้นตัดและดัด
พร้อมใช้ (Cut and Bend) เป็นโครงการแรก

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิรสิ ขุ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีวลิ เอนจีเนียริง จ�ำกัด
กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

งานก่อสร้างมอเตอร์เวย์
กับนวัตกรรม Cut and Bend
พลังหนุน “ซีวิลเอนจีเนียริง”

พัฒนาระบบก่อสร้าง BIM
คอลัมน์ “โครงการดี เด่น ดัง” สนทนากับ คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิรสิ ขุ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีวลิ เอนจีเนียริง จ�ำกัด และ กรรมการบริหาร
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยวาระปัจจุบนั
มีสาระทีน่ า่ สนใจดังต่อไปนี้
มอเตอร์เวย์เชือ่ มภาคกลาง-อีสาน
ทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน สระบุรี - นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร มีทางวิง่ ฝัง่ ละ 4-6 ช่องทาง
แบ่งการด�ำเนินโครงการออกเป็น 40 ช่วง วงเงินรวม 76,600 ล้านบาท
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จุดดี เหล็กเส้นตัดและดัด Cut and Bend
คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิรสิ ขุ กล่าวว่า จุดเด่นของการใช้
บริการเหล็กเส้นขึน้ รูป คือ เวลาส่ง เหล็กเส้นตัดและดัด หรือ
Cut and Bend มาจากโรงงานนัน้ มาเป็นชิน้ งานทีพ่ ร้อมใช้
สิ่งที่ดีคือ หนึ่ง เราไม่เสียเวลาในการตัดและดัดหน้างาน
สอง คือ มีความแม่นย�ำมาก สาม คือ ไม่มเี ศษ และมองในแง่
ของการใช้ทรัพยากรโลกมันก็ฉลาด โรงงานสามารถจัดการเอง
ได้ดีกว่างานที่ไซต์หรือที่โรงหล่อ พอเหล็กเส้นตัดและดัด
(Cut and Bend) มาถึงก็ท�ำให้งานของเราสะดวกมากขึ้น
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จา่ ย และท�ำให้งานกระชับ สิง่ ที่
ต้องระวังเป็นเรือ่ งของการส่งผิด ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งของคุณภาพ
เรือ่ งของ QC ซึง่ ทาง ทาทา สตีล มีการดูแลกันอยูแ่ ล้ว เราเพียง
บอกว่าช่วงนีเ้ ราต้องใช้เหล็กระยะเท่าไหร่ หักกีอ่ งศา ทาทา สตีล
ก็จัดท�ำเป็น Packing List มาให้ ส่งมาตามก�ำหนดเวลา
ผลลัพธ์คอื ท�ำให้ซพั พลายเชน หรือ work flow สะดวกมากขึน้
“เพื่อยกระดับงานก่อสร้างของบริษัทไปอีกขั้น
จึงได้ตงั้ โรงงานผลิต Yard Segment ขึน้ ทีส่ ระบุรี อยูต่ ดิ กับ
โรงโม่หินที่มีอยู่แล้ว เราท�ำเป็นมาตรฐานและแข่งขันกับ
ตัวเอง เราใช้เวลา 8 เดือนจากทุง่ หญ้าเขียวเริม่ นับจากเคลียร์
พืน้ ทีจ่ นถึงผลิตชิน้ แรก ตอนนีด้ ำ� เนินการผลิตชิน้ ส่วนคอนกรีต
ส�ำเร็จรูปเป็น Segment Concrete อย่างเดียว กระนัน้ ก็เพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างมาก เช่น การสร้างสะพานแต่ละ
ช่วงเมือ่ ตัง้ เสาเสร็จแล้วใช้เวลา 4-5 วันในการติดตัง้ Span
ตอนนีเ้ รามองโครงการรถไฟทางคูอ่ ยู่ ผลิตไปใช้งานสะพาน,

ความส�ำเร็จทัง้ หมด ส่วนแรก เป็นงานประมูล
ใหม่ ต้องประมูลไปเรือ่ ยๆ ทุกปี มีงานเขือ่ น งาน
สนามบิน เราซื้อแบบ เราคิดราคา เราประมูล
ถ้าเราชนะเราก็ได้งาน ส่วนทีส่ อง ต้องท�ำงาน
ให้เสร็จ ท�ำอย่างไรเมือ่ เราได้งานมาแล้วท�ำเสร็จ
ตามสัญญา ส่วนที่สาม เรื่องของการเก็บ
ข้อมูล การท�ำโปรเจกต์คอนโทรล คือการ
ติ ด ตามว่ า ราคาที่ คิ ด ไปเป็ น อย่ า งไร คอร์ ส
คอนโทรล เป็นอย่างไร ก�ำหนดเวลางานแล้วเสร็จ
ขัน้ ตอนต่างๆ โอเคหรือไม่ เป็นต้น เพือ่ เราได้นำ�
มาปรับใช้กบั ส่วนทีห่ นึง่ ในการประมูลต่อไป ซึง่
เป็นวงจรการท�ำงาน ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับงานก่อสร้าง
งานทั้ ง สามส่ ว นนี้ เ ราได้ พั ฒ นาคน
ให้ ร องรั บ การพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงมาอย่ า ง
สม�่ำเสมอให้ความส�ำคัญกับคนที่ร่วมงานกัน
มานาน และรับคนใหม่ๆ เข้ามาเสริม

งานรถไฟ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งทาง
บริ ษั ทฯก็ พ ร้อมที่จ ะเติบโต โดยหาพัน ธมิตร
มารวมงาน รวมทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัท
ก่อสร้างขนาดใหญ่อกี ด้วย”

เหล็กเส้นขึน้ รูป ตัดและดัด
(Cut and Bend) ใช้ครัง้ แรกในการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช และใช้
ในโรงงาน Yard Segment เพือ่ ผลิต
ชิน้ ส่วนคอนกรีตส�ำเร็จรูป Segment
ส�ำหรับการก่อสร้างทางยกระดับ และสะพาน
ท�ำให้งานก่อสร้างเร็วขึน้

งานก่ อ สร้ า งต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
ท�ำงานมากขึน้
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีวลิ เอนจีเนียริง
กล่าวว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างก�ำลังไปทาง BIM
(Building Information Modeling) คือการทีเ่ รา
ท�ำให้เร็วขึน้ สะดวกขึน้ ประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึน้
เช่น Segment ก็เป็นตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ ต่กอ่ นสร้าง
สะพานต้องตั้งแบบ หล่อเสา หล่อคาน สิ่งที่
เกิดขึ้นคือ หนึ่ง เสียเวลา สอง อุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึน้ และเรือ่ งของต้นทุน แต่เมือ่ ท�ำทีโ่ รงงาน
หล่อให้เสร็จคิดวางแผนงานแบบอุตสาหกรรม
และน�ำมาติดตัง้ เลยงานก็เร็วขึน้ มาก
นอกจากนีแ้ ล้วยังใช้ระบบ ERP เพือ่
ท� ำ ให้ ร ะบบงานมีความถูก ต้อง และรวดเร็ว
มากขึ้น โดยงานก่อสร้างคือ การรวมระหว่าง
Engineering กับ Management ตรงนีต้ อ้ งการ
คนท�ำงานที่มาในแต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจก่อสร้างต้องบริหารงานสามส่วนให้ประสบ

ประสบการณ์ ทีมงาน เครื่องจักร และ
พันธมิตร
ซีวิลเอนจีเนียริง มีประสบการณ์ใน
งานก่อสร้างมากกว่า 50 ปี เริม่ จากการท�ำงาน
ก่อสร้างภาคใต้ ได้สงั่ สมประสบการณ์จากงาน
ก่อสร้าง ถนน สะพาน เขือ่ น สนามบิน จากนัน้
พัฒนาเป็นงานทางแยกต่างระดับ ทางลอด และ
สร้างทางรถไฟ ผลงานทีผ่ า่ นมา เช่น เขือ่ นแม่กวง
ทางแยกต่างระดับรัชวิภา ทางต่างระดับตากสินเพชรเกษม ทางยกระดับบรมราชชนนี อ่างเก็บน�ำ้
นฤบดินทรจินดา เป็นต้น
ประสบการณ์ ส ร้ า งจุ ด แข็ ง ซี วิ ล ฯ
นัน่ คือทีมงาน ซึง่ เรามีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีช่ ดั เจน
เราอยู่แบบครอบครัวช่วยกันดูแลไต่เต้ากันมา
เรามี ห ลายเส้ น ทางให้ บุ ค ลากรได้ เ ติ บ โต
โปรเจ็กต์ เมเนเจอร์ ของเราไม่ได้เป็นเอ็นจิเนียร์
มาอย่างเดียว บางคนเติบโตมาจากพนักงาน
เซอร์เวย์ และก็คอ่ ยๆ ไต่เต้าเรียนรูง้ านเป็นสเต็ป
ขึ้ น มา จุ ด แข็ ง อย่ า งที่ ส อง เป็ น เรื่ อ งของ
เครือ่ งจักรและทีด่ นิ รวมถึงทรัพยากรทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ
ทีเ่ อือ้ ต่อการเติบโต ท�ำให้มคี วามพร้อมในการตัง้
โรงงาน แพลนท์คอนกรีต แพลนท์ปนู แพลนท์ยาง
ศูนย์ซอ่ ม ตามจังหวัดในภูมภิ าคต่างๆ
จุดแข็งอย่างที่สาม การร่วมมือ
กั บ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ เช่ น ซั พ พลายเออร์
เหล็กก่อสร้างในการพัฒนายกระดับงาน
ก่อสร้าง ทัง้ ด้านเทคโนโลยีและอืน่ ๆ เช่นการ
ใช้เหล็กเส้นขึน้ รูป ตัดและดัด (Cut and Bend)
จาก ทาทา สตีล ในงานก่อสร้างกลุม่ งานโยธา
เช่น สร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน - โคราช
และเป็นซัพพลายในโรงงาน Yard Segment
เป็นต้น
5

SCOOP
กองบรรณาธิการ

ประเทศไทยก�ำลังพัฒนาอย่างทัว่ ด้านครัง้ ใหญ่
อีกครัง้ หนึง่ จุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ
การพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่ง เริ่มต้น
ยุ ค ระบบรางเชื่ อ มโยงระหว่ า งเมื อ ง ระบบ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
หั ว เมื อ งใหญ่ ทั่ ว ประเทศ การเปลี่ ย นแปลง
ทางกายภาพของการใช้ส อยประโยชน์ที่ดิน
เพิม่ การใช้ประโยชน์ของท�ำเล การพัฒนาเมือง
และการเกิดเมืองใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้ อ มเช่ น นี้ ค วรเป็ น โอกาสดี
ของอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในประเทศเพราะ
มีงานก่อสร้างมากขึน้ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
แต่ต้องสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่ขวางทางอยู่

ชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-การตลาดและการขาย บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ต้นทุนเพิ่ม-ตลาดชลอตัว
ควรงดสร้างโรงงานเหล็กใหม่

เน้นใช้เหล็กในประเทศ -ทางรอดอุตสาหกรรมเหล็กไทย

เอาชนะอุปสรรค ต้นทุนเพิ่ม-ตลาดหดตัว
คุ ณ ชั ย เฉลิ ม บุ ญ ญานุ วั ต ร ผู ้ ช ่ ว ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาดและการขาย
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สรุ ป สถานการณ์ ข องอุ ต สาหกรรมเหล็ ก
ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ว่า
เผชิญหน้าอุปสรรคใหญ่หลายด้านพร้อมกัน
หนึ่ง คือ เรื่องดีมานด์ ถึงแม้ว่ามีการประกาศ
โครงการต่างๆ ของภาครัฐออกมา แต่ในเรื่อง
ก่อสร้างจริงไม่ได้ด�ำเนินไปรวดเร็ว ด้วยอาจมี
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ข้ อ ติ ด ขั ด บางประการ ความต้ อ งการใช้
เหล็กทรงยาว ในช่วงครึง่ ปีแรก น้อยกว่าทีม่ กี าร
ประมาณการไว้จากสถาบันเหล็ก เพราะฉะนั้น
ภาคของดีมานด์ถอื เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย
“อย่ า งที่ ส อง คื อ ภาคต้ น ทุ น
มีหลายอย่างเกี่ยวข้อง จากการที่รอบบ้านเรา
หรือทัว่ โลกมีเศรษฐกิจดีขนึ้ เมือ่ ดีทกุ คนก็อยาก
ผลิตกันมากขึน้ พอผลิตมากขึน้ วัสดุหรือวัตถุดบิ
ก็ขึ้นราคา จากการแย่งกันซื้อ อีกอย่างหนึ่ง
อเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศขึน้ ภาษี
น�ำเข้า จะท�ำให้ผู้ผลิตในอเมริกาผลิตมากขึ้น
ส่งผลให้จากแต่เดิมอเมริกาทีเ่ คยส่งออกเศษเหล็ก
เป็ น อั น ดั บ สองของโลก ลดการส่ ง ออกลง
ซึ่งเศษเหล็กถือเป็นวัตถุดบิ หลัก และเป็นต้นทุน
หลั ก สองในสามของการผลิ ต เหล็ ก เมื่ อ มี
ปริ ม าณจ� ำ กั ด และความต้ อ งการที่ ม ากขึ้ น
จะท� ำ ให้ ร าคาเศษเหล็ ก ทั้ ง ต่ า งประเทศและ
ภายในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จะกระทบกับผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกที่ใช้เศษเหล็ก

เป็นวัตถุดบิ โดยเฉพาะในประเทศไทยส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตเหล็กในประเทศไทย”
อย่างทีส่ าม คือ ราคาก้าวกระโดดของ
กราไฟต์ อิเล็คโทรด ซึง่ เป็นผลมาจากการลดลง
อย่ า งรวดเร็ ว ของซั ฟ พรายจากประเด็ น ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ง จากรั ฐ บาลจี น เน้ น เรื่ อ ง
Pollution ได้ปดิ โรงงานทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน มีสว่ นที่
เกีย่ วกับการผลิตกราไฟต์ อิเล็คโทรด ทีม่ สี ว่ นผสม
จากถ่านโค้ก ซึง่ พวกนีเ้ วลาผลิตหากไม่ดแู ลให้ดี
จะเกิดมลภาวะ ท�ำให้วตั ถุดบิ ตัวนีล้ ดลง น้อยลง
อีกทั้งจากรัฐบาลจีนลดจ�ำนวนโรงงานเหล็ก
ที่ใช้เตา IF ที่ไม่มีประสิทธิภาพลง หันมาสร้าง
โรงงานทีใ่ ช้เตา EF ขึน้ มาแทน กราไฟต์ อิเล็คโทรด
ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ โรงงาน
ผลิตเหล็กโดยเฉพาะที่ผลิตจากเตา EF ดังนั้น
ท�ำให้ความต้องการกราไฟต์ อิเล็คโทรดมากขึน้
เกิดการแย่งซือ้ มากขึน้ ราคาก็ขยับขึน้ อย่างมาก
เมื่อปีก่อนราคากราไฟต์อยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อตัน ปีนรี้ าคาประมาณ 15,000 -16,000

ต้องมีมาตรการ
สนับสนุนโรงงานผลิตเหล็ก
ในประเทศ และควบคุม
ก�ำลังการผลิตเหล็ก
มิให้ล้นเกิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน และเคยขึน้ ไปถึง 23,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ต้นทุนตรงนีก้ ระทบผูผ้ ลิต
ในประเทศมาก นอกจากนีก้ ารยังคงมีสนิ ค้าเหล็ก
ทีท่ ะลักมาจากประเทศจีน ผูผ้ ลิตเหล็กในประเทศ
เจอทัง้ ปัญหาตลาดชลอตัว ต้นทุนเพิม่ เหล็กนอก
เข้ามามาก เป็นปัญหาสามเด้งมาพร้อมกัน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (6) สมาคมผูผ้ ลิต
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และ (7) สมาคมโลหะไทย
จุดส�ำคัญในการน�ำเสนอ คือ ภาครัฐ
ควรสนั บ สนุ น การใช้ เ หล็ ก ภายในประเทศ
ความหมายคือ เหล็กทีผ่ ลิตจากโรงงานเตาหลอม
ในประเทศ มิใช่เอาเหล็กส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ
มาแปรรูปซึ่งไม่ค่อยได้ประโยชน์เต็มที่ นั่นคือ
เป็นเหล็กจากโรงเหล็กเตาหลอม หรือโรงรีดบิลเล็ต
(Billet) ก็พอได้
ทัง้ 7 สมาคมดังกล่าว ได้ปรึกษาพูดคุย
กั บ กระทรวงอุตสาหกรรม พยายามผลัก ดัน
อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 ในการพัฒนาให้ดีขึ้น
ทัง้ การพัฒนาด้วยการน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนา
อย่างไรให้เปอร์เซ็นต์การใช้กำ� ลังการผลิตมากขึน้
จากปั จ จุ บั น ที่ ก ารใช้ ก� ำ ลั ง การผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย โดยรวมอยูท่ ี่

35% ซึง่ ต�ำ่ มาก เป็นจุดอันตรายต่ออุตสาหกรรม
อย่างมาก เรื่องเร่งด่วน คือ ภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กจากเมืองไทย หรือ
ให้ภาครัฐหยุดการเกิดใหม่ หยุดการตั้งโรงงาน
เหล็กใหม่ๆ เพราะไม่มปี ระโยชน์ ยิง่ เกิดมากขึน้
ยิง่ มีการแข่งขัน
ตอนนี้ อ ยู ่ ใ นขั้ น ตอนเจรจากั บ
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
มา 2-3 ครัง้ แล้ว working team ท�ำงานอยู่
ในรายละเอียดที่มีมากขึ้น ก็มีความหวัง
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็ ก ร่ ว มกั บ ภาครั ฐ โดยเฉพาะการหา
มาตรการแก้ปัญหาที่ด�ำเนินงานได้ทันที
ขณะเดี ย วกั น ผู ้ ผ ลิ ต เหล็ ก ก็ ต ้ อ งพั ฒ นา
เรื่องของคุณภาพให้สูงขึ้นไปอีก ส่วนเรื่อง
ระยะยาว อาจมีเรือ่ งเหล็กต้นน�ำ้ มาเกีย่ วข้อง

ต้องพัฒนาร่วมกันกับภาครัฐ
ปัญหาต่างๆ ทีร่ มุ เร้าอุตสาหกรรมเหล็ก
ภายในประเทศนัน้ ทาทา สตีล ได้รว่ มกับสมาคม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยในนาม 7
สมาคม ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ
แก้ไขปัญหาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ทั้ ง นี้ 7 สมาคมผู ้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กไทย ประกอบด้วย (1) สมาคม
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย (2) สมาคมผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (3) สมาคมผูผ้ ลิตท่อโลหะ
และแปรรูปเหล็กแผ่น (4) สมาคมผู้ผลิตเหล็ก
ทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (5) สมาคมผู้ผลิต
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การพัฒนายกระดับคุณภาพเหล็กเส้นก่อสร้าง

แข็งแกร่งกว่า

ด้วยเหล็กเส้นมาตรฐานใหม่จากเตา

EF

“เรือ่ งจากปก” ฉบับนี้ สนทนากับ คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
อุปนายกสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า
เกี่ยวกับข้อเด่นข้อดีของเตาอาร์คไฟฟ้า (EF) ที่ส่งผลต่อ
ผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง ตั้งแต่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของ
โครงการ ผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง
รวมถึงสถาปนิก วิศวกร และธุรกิจต่อเนือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
มอก.ใหม่ ยกระดับเหล็กเส้นก่อสร้าง
มาตรฐานเหล็ ก เส้ น ก่ อ สร้ า ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานใหม่ และเริ่ ม ประกาศใช้ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2559 โดย
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ปรับปรุง
มาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างใหม่ จากเดิมเหล็กเส้นกลม มอก. ที่
20-2543 และเหล็กเส้นข้ออ้อย มอก. ที่ 24-2548 เป็น เหล็กเส้นกลม
มอก. ที่ 20-2559 และเหล็กเส้นข้ออ้อย มอก.ที่ 24-2559 เนือ้ หา
ในมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เน้นเรือ่ งการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
เหล็กให้สูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
“ผมเล่าอย่างนี้ ในนามของสมาคมผูผ้ ลิตเหล็กทรงยาว
ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า ถ้าย้อนมองกลับในเรื่องมาตรฐานที่มีการ
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ จ าก 10 กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ทั้ ง เหล็ ก เส้ น กลม และ
เหล็กเส้นข้ออ้อย ผมอยากเน้นว่า มอก.ใหม่ เป็นการยกระดับ

ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

อุปนายกสมาคมผูผ
้ ลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า

ด้วยการผลิตเหล็กเส้น
เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EF) สามารถ
ขจัดสิง่ เจือปนทางเคมีตา่ งๆ ได้ดกี ว่า
เพิม่ คุณภาพของเหล็กเส้นสูงขึน้

ของเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศไทยให้สูงขึ้นอีก จากเดิมที่
เน้นการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลอย่างเดียว ปรับให้เพิม่ การดูแล
ในเรือ่ งของคุณสมบัตทิ างเคมีเข้าไปด้วย เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่า
เหล็กทุกเส้นมีความปลอดภัยมากขึ้น
8

มอก.ฉบับใหม่ เพิม่ การทดสอบทางเคมี
และพยายามที่จะควบคุมสิ่งเจือปนบางอย่าง
เช่น ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ โบรอน หรือตัวอื่นๆ
ส่วนประกอบพวกนี้มีผลต่อคุณสมบัติทางกล
ของเนือ้ เหล็กเส้นก่อสร้าง เมือ่ พูดอย่างนี้ กรรมวิธี
การผลิตก็สง่ ผลเรือ่ งคุณภาพจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
ที่ถูกก�ำหนดในมาตรฐานใหม่นี้ เช่น เตา EF
(Electric Arc Furnace) จุดเด่นคือใช้ไฟฟ้า
กับแท่งถ่าน-กราไฟต์ อิเล็คโทรด (Graphite
Electrodes) ในการหลอมเหล็กและใช้ออกซิเจน
ช่ ว ยในการท� ำ ให้ เ หล็ ก บริ สุ ทธิ์ ข จั ด ส่ ว นผสม
สิง่ เจือปนทีไ่ ม่ดอี อกไป
ฉะนัน้ ก็ทำ� ให้เหล็กทีผ่ ลิตจากเตาหลอม
EF มีความสะอาดมากขึ้น ธาตุเจือปนต่างๆ เสนอสินค้าและบริการคุณภาพ
น้ อ ยลง ดั ง นั้ น คุ ณ สมบั ติ ข องเหล็ ก ที่ ไ ด้ จ าก กระตุ้นการรับรู้ผู้บริโภค
เตาหลอม EF จะมีคณ
ุ ภาพทีม่ นั่ ใจและเชือ่ ถือได้”
ในฐานะสมาคมฯ ต้ อ งให้ ค วามรู ้
ผู ้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ เหล็ ก ที่ ผ ลิ ต จากเตาหลอม
วัตถุดบิ เหมือนกัน กระบวนการผลิตต่างกัน อาร์คไฟฟ้า EF มีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ี คือ
อุ ป น า ย ก ส ม า ค ม ผู ้ ผ ลิ ต เ ห ล็ ก 1. สามารถก�ำจัดสิง่ เจือปนทีม่ ากับเศษเหล็กได้
ทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า กล่าวว่า การควบคุม 2. ประหยัดพลังงาน
ทีม่ นั่ ใจมากขึน้ คุณสมบัตทิ างเคมีกอ็ อกมาดีขนึ้ 3. สามารถควบคุมค่าเคมีได้แม่นย�ำ
ประเทศไทยผลิตเหล็กเส้นส่วนใหญ่จากเศษเหล็ก
เหล็กจึงมีคุณภาพดีเท่ากันทุกเส้น
ซึ่งมาจากหลายรูปแบบ แม้เราคัดแยกวัตถุดิบ เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคพิ จ ารณาการเลื อ กใช้ เ หล็ ก
ทีต่ น้ ทางแล้วส่วนหนึง่ แต่เมือ่ กระบวนการผลิต ที่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี เพื่ อ ความแข็ ง แรง ทนทาน
สามารถจัดการได้ดี ก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพ ของโครงสร้างต่างๆ
เหล็กเส้นก่อสร้างมากขึน้
นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตเหล็กด้วยเตาหลอม
มาตรฐาน มอก. ก�ำหนดเตาหลอมเหล็ก อาร์คไฟฟ้า EF ต้องน�ำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้ทาง
ไว้ 4 ประเภท ได้แก่ OH, BO, EF และ IF สังคม เช่นว่า เราควรยกระดับความแข็งแรงของ
เตา OH (Open Hearth) ปัจจุบนั เลิกใช้ไปแล้ว เหล็กให้มรี ะดับทีส่ งู ขึน้ ผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้งาน หรือ
ส่วนเตา BO (Basic Oxygen) ในต่างประเทศใช้ ผู้ก่อสร้าง สามารถใช้เหล็กที่จ�ำนวนน้อยลง
ไม่มีในประเทศไทย เตาหลอมบ้านเรามีสอง แต่มมี ลู ค่าเพิม่ ทีส่ งู ขึน้ หรือว่าผลิตเหล็กตัดและ
ประเภทคือ เตา EF (Electric Arc Furnace) และ ดัดส�ำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เพื่อประหยัดเวลา
เตา IF (Induction Furnace) บ้านเราผลิตเหล็ก การท�ำงานก่อสร้าง
ทรงยาวหรือเหล็กเส้นจากเตาหลอม EF (Electric
การแข่ ง ขั น ต้ อ งมุ ่ ง พั ฒ นาสิ น ค้ า
Arc Furnace) เป็นส่วนใหญ่ แต่มาช่วงหลังๆ ต้ อ งเน้ น การพั ฒ นามู ล ค่ า เพิ่ ม งานบริ ก าร
มีโรงหลอมเหล็กประเภท เตา IF (Induction ให้ดยี งิ่ ขึน้ เน้นให้บริการทางเลือกใหม่ๆ มีสนิ ค้า
Furnace) เข้ามา
พร้อมใช้ตลอดเวลา

อุปนายกสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาว
ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า กล่าวว่า ในตอนนีท้ างสมาคมฯ
เตรี ย มยื่ น เสนอให้ สมอ. พิ จ ารณายกระดั บ
มาตรฐานขึน้ ไปอีกขัน้ ด้วยการเพิม่ เหล็กเส้นข้ออ้อย
ชัน้ คุณภาพ SD 60 ทัง้ นีห้ ลายๆ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ก็มกี ารใช้เหล็กทีก่ ำ� ลังสูงกว่า SD 50 ในงานก่อสร้าง
อย่างในสิงคโปร์ก็เน้นการใช้เหล็ก SD 60 รวม
ถึงยกเลิกการใช้เหล็กชัน้ คุณภาพ SD 40 ไปแล้ว
เพือ่ ผลักดันให้เกิดการใช้เหล็กคุณภาพสูงมากขึน้
ขณะทีป่ ระเทศไทยยังมีการใช้เหล็ก SD 30 อยู่ ซึง่
ทางสมาคมฯ คาดหวังว่า สมอ. จะตอบรับและอาจ
มีการออกมาตรฐาน มอก. ส�ำหรับเหล็กชัน้ คุณภาพ
SD 60 ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ประมาณปี พ.ศ. 2563
นอกจากนีท้ างสมาคมฯ ยังคาดหวัง
ให้ผผู้ ลิตพยายามพัฒนาสินค้า และบริการ
ใหม่ๆ ให้ลกู ค้ามีความสะดวกสบาย ง่ายต่อ
การใช้งาน และมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centricity) คือ หนึง่ ดูวา่ ลูกค้า
มีความจ�ำเป็น ต้องการอะไร สอง คิดพัฒนา
ที่จะบริการสิ่งใหม่ๆ ให้ลูกค้า สาม สร้าง
ความประทับใจในทุกๆ การติดต่อกับลูกค้า
ซึง่ ทางสมาคมฯ อยากให้ผผู้ ลิตมุง่ พัฒนาไป
ในลักษณะนี้ เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมการก่อสร้าง
ของประเทศเจริญก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

เหล็กข้ออ้อยชัน้ คุณภาพ SD 50
คุณภาพเพิม่ ขึน้ ต้นทุนรวมลดลง

การเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อยชัน้ คุณภาพ SD 50 ที่มีคุณสมบัติต่างๆ สูงกว่าเหล็กเส้น
ข้ออ้อยชัน้ คุณภาพ SD 40 มีความนัยส�ำคัญถึงประโยชน์ใช้สอยโดยตรง และคุณค่าต่อเนือ่ ง
ต่างๆ อีกมากมาย
ความแข็งแรงเพิม่ ขึน้ ปริมาณลดลง
จุดส�ำคัญของเหล็กเส้นทีม่ ชี นั้ คุณภาพ
สูงกว่า คือมีความแข็งแรงมากกว่า เมือ่ มีความ
แข็ ง แรงมากกว่ า จึ ง ใช้ ป ริ ม าณเหล็ ก ในการ
ก่อสร้างน้อยลงได้
ทั้งนี้เหล็กเส้นข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ
SD 50 ของทาทา สตีล มีความต้านทานแรงดึง
ทีจ่ ดุ ครากไม่นอ้ ยกว่า 5,400 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ความต้านทานแรงดึงสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า
7,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ความยืด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ขณะที่เหล็กมาตรฐาน
มอก. ของ SD 50 ก�ำหนดให้ความต้านทาน
แรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ความต้านทานแรงดึงสูงสุด
ไม่นอ้ ยกว่า 6,300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ความยืดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 13
ข้อมูลจากศึกษาเปรียบเทียบจากการ
ออกแบบ การใช้เหล็กเส้นก่อสร้างชนิด SD 50
แทนการใช้เหล็ก SD 40 สามารถ ประหยัด
ปริมาณการใช้เหล็กเส้นได้ 15-20% ของการใช้
เหล็กเส้นทัง้ หมดในโครงการ โดย SD 50 สามารถ
ใช้แทนเหล็ก SD 40 ได้ทกุ ประเภทงานก่อสร้าง
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สร้างสรรค์
โครงการอย่างสมาร์ต
ก่อสร้างอย่างสมาร์ต
เมื่อเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย
ชั้นคุณภาพ SD 50

คุณค่าเพิม่ เมือ่ ใช้ SD 50
การเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย ทาทา
ทิสคอน SD 50 ได้ประโยชน์ตงั้ แต่ การออกแบบ
การก่ อ สร้ า ง และประโยชน์ ใ ช้ ส อยเมื่ อ
ก่อสร้างเสร็จ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ
นัน่ คือเมือ่ ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 50
ท�ำให้ปริมาณการใช้เหล็กลดลง โดยได้ความแข็งแรง

ตามต้องการ ท�ำให้โครงสร้างเสาและคาน
ลดขนาดลงได้ ช่วยเพิม่ พืน้ ทีป่ ระโยชน์ใช้สอย
ของอาคารสิง่ ปลูกสร้าง โดยเฉพาะอาคารสูง
คอนโดมิเนียม อาคารส�ำนักงาน และอาคาร
คอมเพล็กซ์ประเภทต่างๆ
ในการก่ อ สร้ า งเมื่ อ ใช้ เ หล็ ก เส้ น
ข้ อ อ้ อ ย SD 50 ปริ ม าณลดลง เท่ า กั บ มี
พื้ น ที่ ใ นการเทปู น ซี เ มนต์ เ พิ่ ม ขึ้ น งาน
เทคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สะดวกมากขึ้ น
ประสิทธิภาพการก่อสร้างเพิม่ ขึน้ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ไม่เพียงต้นทุนเหล็กลดลง ต้นทุนโดยรวม
ก็ลดลงด้วย อีกทั้งเมื่อมองย้อนไปถึงการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตเหล็ก ตั้งแต่
พลังงาน เศษเหล็ก และสารประกอบต่างๆ แล้ว
การก่อสร้างที่ใช้เหล็กปริมาณลดลงเท่ากับ
ใช้ทรัพยากรดังกล่าวลดลง เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวมที่กว้างขวางออกไป
“เรือ่ งเหล็กไม่ใช่เรือ่ งเล็ก” การเลือก
ใช้ เ หล็ ก เส้ น ข้ อ อ้ อ ยชั้ น คุ ณ ภาพ SD 50
ไม่เพียงเจ้าของโครงการได้ประโยชน์ ผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างได้ประโยชน์ หากสร้างประโยชน์
แก่สว่ นรวมเพราะใช้ทรัพยากรต่างๆ ลดลง

SD 50 Grade Deformed Bar
Higher Quality, Lower Cost

Selecting the SD 50 deformed bars that have better characteristics than
the SD 40 significantly have both direct and indirect benefits.

Better Strength, Lower Usage
The higher strength, the
lesser the usage quantity.
TATA T I S C O N S D 5 0
deformed bars keep the yield
strength at not less than 5,400 ksc,
the ultimate tensile strength
at not less than 7,000 ksc and
elongation at not less than
16% while the Thai Industrial
Standard or TIS has set standard
for SD 50 at yield strength not less
than 5,000 ksc, ultimate tensile
strength not less than 6,300 ksc
and elongation at not less than
13%.
Data from comparative
studies in design shows that the
use of SD 50 rebars instead of the
SD 40 rebars is able to save rebar
usage up to 15-20% of the total
rebar used in one project and it
can replace SD 40 rebars in every
type of construction.

Create smart
and build smart
with SD 50
deformed bars.

Higher Quality with SD 50
Selecting TATA TISCON SD 50
deformed bar for your work will
benefits from the starting of the
design phase, the construction
phase, and the utilizing phase when
construction is done, as well as to the
society and the nation.
Because the use of SD 50
deformed bar reduces the usage

of steel while getting the required
strength thus reducing the sizes of
column and beam structure. With
that, utility area is larger. This is
beneficial for high-rise buildings,
condominiums, office buildings, and
complex.
Reducing rebar by use SD 50
deformed bars in construction sites
means more space for pouring
cement. This brings more convenience
and efficiency while also bringing the
cost down. Moreover, it also uses less
power, steel scrap, and other alloy in
its production process.
“Steel Ain’t Small Matter.”
So, selecting the SD 50 deformed
bar not only benefits project owners
and the contractor but also the
community because less resources
are consumed.
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

คุณค่าที่เพิ่มขึ้น
เหล็(Cutกตัandดและดั
ด
Bend)
เมื่อมองไปข้างหน้า

งานโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม่ ว ่ า
เป็ น การขึ้ น แบบที่ ไ ซต์ ง านก่ อ สร้ า งหรื อ การ
ท�ำชิ้นส่วนส�ำเร็จรูปที่โรงงาน มีงานพื้นฐานที่
จ�ำเป็นอย่างหนึ่งคือ การตัดและดัดเหล็กให้ได้
ตามรูปแบบที่ต้องการก่อนเทคอนกรีตในแบบ
ที่เตรียมไว้ ปัจจุบันมีบริการเหล็กตัดและดัด
(Cut & Bend) มาเสริ ม ความสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพงานส่วนนี้

ประหยัดกว่าประสิทธิภาพดีกว่า
น วั ต ก ร ร ม เ ห ล็ ก ตั ด แ ล ะ ดั ด
(Cut & Bend) เป็นบริการเหล็กตัดและดัดขึน้ รูป
ส�ำเร็จพร้อมใช้งาน เช่น เสา คาน ประโยชน์พนื้ ฐาน
ที่เกิดขึ้นคือประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างของ
ผู้รับเหมา เพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้
รวดเร็ว ลดภาระกองเก็บเหล็ก ลดจ�ำนวนแรงงาน
และความสูญเสียเศษเหล็กในการตัดและดัด
ที่ไซต์งาน จึงเหมาะส�ำหรับไซต์งานที่ไม่มีพื้นที่
หน้ า งานในการตั ด และดั ด เองหรื อ ต้ อ งการ
ความรวดเร็วในการท�ำงาน
จุดเปรียบเทียบในการเลือกท�ำการ
ตั ด และดั ด เหล็ ก เอง หรื อ ใช้ บ ริ ก ารเหล็ ก
ตัดและดัด สามารถท�ำได้ง่ายๆดังนี้
ประการแรก คิ ด ต้ น ทุ น รวมเมื่ อ
ตัดและดัดเหล็กเอง ตั้งแต่ราคาเหล็กเส้นโดย
รวมที่ต้องซื้อ (การตัดและดัดเองต้องซื้อเหล็ก
เผื่อประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้
เหล็กทั้งโครงการ) จึงเหลือเศษเหล็ก จากนั้น
คิดค่าแรงตัดและดัด ค่าผูกเหล็ก และต้นทุนแฝง
อื่นๆ รวมผลลัพธ์ตั้งเอาไว้
ประการที่ ส อง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ซื้อเหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูปจากโรงงานตาม
ปริมาณการใช้จริง ไม่ตอ้ งเผือ่ เพราะไม่มเี ศษเหล็ก
บวกค่าติดตั้ง (ผูกเหล็ก) รวมเป็นผลลัพธ์
จ า ก นั้ น น� ำ ผ ล ลั พ ธ ์ ทั้ ง 2 ม า
เปรี ย บเที ย บกั น วิ ธี ไ หนประหยั ด กว่ า
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มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพียงเท่านี้ก็สามารถ
ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีท�ำงานแบบใด

เหล็กตัดและดัด
(Cut and Bend)
ประหยัดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง

คุณค่าที่เพิ่มขึ้น
ผลดี ต ่ อ เนื่ อ งของการใช้ น วั ต กรรม
เหล็กตัดและดัด (Cut & Bend) มีนัยส�ำคัญ
ถึ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน นั่ น คื อ
การลดภาระต่ อ เนื่ อ งจากการตั ด และดั ด เอง
ตั้งแต่การกองเก็บเหล็ก การใช้พื้นที่ เครื่องมือ
และแรงงานในการตั ด และดั ด การควบคุ ม
คุณภาพ ไปจนถึงการวางแผนและบริหารงาน
ก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ มี Work Flow
ที่ดีขึ้น
คุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้นวัตกรรม
เหล็ ก ตั ด และดั ด เมื่ อ มองอย่ า งขยายผลคื อ
การท� ำ ให้ ก ระบวนการของงานก่ อ สร้ า งมี
ลักษณะแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น มี “ชิ้นส่วน
ส� ำ เร็ จ รู ป ” เข้ า มาสนั บ สนุ น “สายพาน
งานก่อสร้าง” ท�ำให้งานก่อสร้างต่างๆ รวดเร็ว
มากขึ้น ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น
เหล็กตัดและดัด (Cut and Bend)
นั้น “ซื้อหรือท�ำเอง” การตัดสินใจเพียงดู
ผลลั พ ธ์ เ ชิ ง ตั ว เลข แต่ ก ารขยายผลดี
ให้มากขึ้น มาจากการมองไปข้างหน้ามอง
อนาคตเมื่อใช้นวัตกรรมเหล็กตัดและดัด
แล้ ว สามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เสริ ม ข้ อ ดี
ให้แก่กระบวนการงานก่อสร้างได้เช่นไร

TIP สุขภาพดีสร้างได้
กองบรรณาธิการ

เวทเทรนนิ่ง

โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่างๆ เกิดจากธรรมชาติ แต่ความแข็งแรง
สวยงามนั้นสร้างสรรค์ได้ “Steelinks” ฉบับนี้ มี Tip Weight
Training ท่ามาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและสวยงาม
ของร่างกาย

ใช้น�้ำหนัก

สร้าง

ความแข็งแรง

กระชับกล้ามเนื้อต้นขา Dumbbell Lunges
หนึ่ง ท่าเริ่มต้น ยืนตรงกางขาเท่าช่วงไหล่ มือทั้งสองข้าง
ถือดัมเบลให้กระชับ ทิ้งน�้ำหนักไปสุดแขน
สอง เหยียดขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงจนขาขวาตัง้ ท�ำมุม
90 องศากับพื้น ค้างท่าไว้ 10-20 วินาที แล้วกลับคืนสู่ท่าเดิมเริ่มต้น
สาม สลับท�ำอีกข้างหนึง่ เหยียดขาขวาไปด้านหลังย่อตัวลง
จนขาซ้ายตั้งท�ำมุม 90 องศากับพื้น ค้างท่าไว้ 10-20 วินาที แล้ว
กลับคืนสูท่ า่ เดิมเริม่ ต้น ถือเป็น 1 ชุดหรือ 1 เซต ท�ำรวมประมาณ 15 ชุด

เหล็กเส้นก่อสร้าง
แข็งแรง ทนทาน รับน�้ำหนัก
เวทเทรนนิ่ง (Weight Training)
ใช้น�้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อ

กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง เอว Side Bend
หนึ่ง ท่าเริ่มต้น ยืนกางขาเท่าช่วงไหล่ มือถือดัมเบลทั้ง
สองข้าง จากนั้นทิ้งแขนสุดปลาย
สอง เอนตัวมาทางด้านขวา หลังเหยียดตรงตลอดเวลา
แขนขวาตึ ง จนระดั บ ดั ม เบลอยู ่ ป ระมาณเข่ า ค้ า งท่ า ไว้ สั ก พั ก
กลับคืนสู่ท่าเริ่มต้น
สาม เอนตัวมาทางด้านซ้ายในรูปแบบเดียวกับด้านขวา
กลับสูท่ า่ เริม่ ต้น นับเป็นหนึง่ เชต ท�ำประมาณ 15 เชต

Tip

การออกก�ำลังกายแทบทุกประเภท รวมทั้ง เวทเทรนนิ่ง เป็น
ความลงตัวเฉพาะบุคคในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ดังนั้นต้องสังเกต
และรู้จักร่างกายตนเอง จุดวัดคือ รู้สึกเหนื่อย กล้ามเนื้อล้า
ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรง จุดส�ำคัญคือ ต้องออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอแทบทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง

ความแข็งแรงกับน�้ำหนัก
การออกก�ำลังกายแบบ เวทเทรนนิ่ง ใช้น�้ำหนักสร้างความ
แข็งแรงให้กล้ามเนือ้ เส้นเอ็นของร่างกาย เปรียบเทียบกับส่วนโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องอาศัยเหล็กเส้นมาตรฐาน เหล็กเต็ม มอก.
เจาะจงเลือกใช้ยี่ห้อ ทาทา ทิสคอน สร้างหลักประกันความแข็งแรง
ของโครงสร้าง ท�ำให้อาคารสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ รับน�ำ้ หนักได้ตามต้องการ
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
รับรางวัล กรีนอินดัสทรี ระดับ 4
มร. ราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการได้รบั ใบรับรอง
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�ำปี 2560
โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานในกลุ่ม ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ประกอบด้วย โรงงาน เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป โรงงาน เหล็กสยาม (2001)
และ โรงงาน เหล็กก่อสร้างสยาม ทีม่ มี าตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
ในระดับสากล

เหล็กเส้นมาตรฐานใหม่
เพิ่มมาตรฐานความเชื่อมั่นผู้บริโภค
กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) และสมาคมผูผ้ ลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า
จัดงานแถลงข่าว “เหล็กเส้นก่อสร้างมาตรฐานใหม่และ
ผลกระทบต่อผูใ้ ช้งาน” เพือ่ เผยแพร่เนือ้ หาและสาระส�ำคัญ
ของมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ โดยจะเน้น
การยกมาตรฐานคุณภาพเหล็กให้สูงขึ้น ให้ประชาชน
ทัว่ ไปได้รับรู้และเข้าใจ เพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้
เหล็กเส้นก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้
คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร อุปนายกสมาคมฯ ได้ร่วมให้
ข้อมูลที่จ�ำเป็นกับสื่อมวลชนอีกด้วย

ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ทาทา สตีล เสริมแกร่ง
คอนโดกันแผ่นดินไหว
คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด
และการขาย บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส
กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูไนเต็ด คอนบิลด์ และคุณสันติ เหมศิริวัฒนา
กรรมการผู ้ จั ด การ บจก. พรพระนคร ร่ ว มลงนามสั ญ ญาซื้ อ ขาย
เหล็กเส้นก่อสร้าง “ทาทา ทิสคอน” เกรด SD 40 S Super Ductile เหล็กเส้น
เหนียวพิเศษ เพื่อใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม “Keen Centre Sriracha”
ณ โครงการ คีน เซ็นเตอร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทาทา สตีล ร่วมจัดอบรมพนักงานขายไทวัสดุ

โซนภาคกลางและภาคตะวันตก
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หน่วยงานพัฒนาตลาด ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับไทวัสดุ จัดอบรมพนักงานขายไทวัสดุ
โซนภาคกลางและภาคตะวันตก หลักสูตรการสร้างความเข้าใจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหล็กเส้น
TATA TISCON และความรู้ มอก.ใหม่ เพื่อให้พนักงานขายสามารถน�ำความรู้ความเข้าใจไปใช้
หน้างานได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ไทวัสดุ สาขาบางนา

ทาทา สตีล ร่วมอบรมสินค้าเหล็กเส้น

ในงานสัมมนาของ

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ประกาศรายชือ่

ผู้โชคดี
Steelinks
ฉบับ 36

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเหล็กเส้นและ มอก.ฉบับใหม่ สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานขายและ
ผู้จัดการเคาน์เตอร์ขายทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการขายสินค้าเหล็ก ทั้งนี้
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรและแลกเปลี่ยนข้อมูล
การขายสินค้ากับทาง Supplier ณ โรงแรม Greenery เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

ล�ำดับ 1-10 รับ เสื้อยืด
1. คุณลิขิต พันธุเทพ จ.นครพนม
2. คุณสร้อยใจ ซื่อจริง จ.เชียงใหม่
3. คุณสภัสพร รักภักดี กทม.
4. คุณณรงค์ศักดิ์ พฤกษา จ.ขอนแก่น
5. คุณอัมพวรรณ แซ่ตัน จ.ล�ำปาง
6. คุณชาตรี นินวิบูลย์ กทม.
7. คุณศริพัฒน์ รัตนฉวี จ.ปัตตานี
8. คุณศิริพร บุรินทราพันธุ์ จ.ล�ำปาง

ทาทา ทา้ ประลอง
กระบวนการหลอมเหล็กใน มอก. ฉบ ับใหม่
้ เหล็ก
มีกวี่ ิธี? และแสดงเป็นต ัวนูนบนเนือ
อะไรบ้าง?

1.
2.
3.
4.

2 วิธี / ตัวนูน OH , EF
2 วิธี / ตัวนูน BO , IF
3 วิธี / ตัวนูน OH , EF , IF
4 วิธี / ตัวนูน OH , EF , BO , IF

ส่งค�ำตอบของท่านมาได้ที่

ไลน์ ส แกน
หรือพิมพ์ค้นหา
@tiscon ระบุ ค� ำ ตอบ พร้ อ มแจ้ ง
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร. ที่อยู่ในการ
จัดส่ง ตัง้ แต่วนั นี้ - 7 กันยายน 2561
ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี
Line ID : @tiscon /

->

Add Friend
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วันที่ 11 กันยายน 2561

15. คุณสาวิกา ศรีสนธิ์ จ.ชุมพร
16. คุณสุภิญญา เมืองชื่น จ.เชียงราย
17. ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ เผ่าภูไทย
จ.มุกดาหาร
18. คุณสุขวิชญ์ สุนทรไพบูลย์กุล
ล�ำดับ 11-20 รับ สมุดโน้ต
จ.สุราษฎร์ธานี
11. คุณสมจิตร เขียดนิล จ.พัทลุง
19. คุณสุภาวดี มีธรรม จ.สกลนคร
12. คุณศิริพร ทรงเผ่า จ.ชลบุรี
13. คุณสุปราณี นนท์ศิริ จ.อุบลราชธานี 20. คุณสุรัสวดี ใจค�ำบุญเรือง
จ.เชียงใหม่
14. คุณจิราพร บัวแก้ว จ.สกลนคร
9. คุณจรรยา เริงส�ำราญ จ.ปทุมธานี
10. คุณเนตรนภา ธิปัญญา
จ.มหาสารคาม

คนเก่ง ตอบถูก ล�ำดับ 1-5 รับ

ื คูม
หน ังสอ
่ อ
ื งานเหล็กเสริมคอนกรีต

หนังสือ “คู่มืองานเหล็ก
เสริ ม คอนกรี ต ” โดย
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.มงคล จิ ร วั ช รเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“ในแต่ ล ะบทจะกล่ า วถึ ง
องค์ อ าคารแต่ ล ะรู ป แบบ
โดยจะกล่าวถึงพฤติกรรม
ขององค์ อ าคารในการ
รั บ แรงและหลั ก ในการ
ออกแบบโครงสร้าง เพื่อ
ให้ เ ข้ า ใจที่ ม าของแบบ
รายละเอียดในแต่ละส่วน
เนือ้ หาต่างๆ ในหนังสือ
เล่มนี้ ได้รวบรวมมาจาก
หนังสือต�ำรามาตรฐานหลายเล่ม
ทัง้ ในและต่างประเทศและแบบก่อสร้างต่างๆ”

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ล�ำดับ 6-25 รับ

ปลอกแขนกันแดด

จัดส่งถึงบา้ น
ผู้สนใจหนังสือคู่มือฯ
สอบถามเพิ่มเติมที่
TataTisconThailand

โทร. 0813570895, Line ID : @tiscon, email : editor.cons@gmail.com
ติดตามวารสาร Steelinks ฉบับออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้าง
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