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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทางด้านคมนาคมขนส่งเป ็น 
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งระหว ่างการก่อสร ้างและหลังจาก 
การเปิดใช้งาน ท่ีมีผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากข้ึน

งานก่อสร้างภาครัฐเดินหน้า

กระตุ้นเศรษฐกิจ
โตต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจใหญ่ชิงด�ำ
สร้ำงรถไฟเชื่อม 3 สนำมบิน

รวบงำนก่อสร้ำง
และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เร่งงำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 

กระตุ้นงานก่อสร้าง
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

จาก กรุงเทพฯ ถึง ภาคตะวันออก

กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท ได้ซ้ือเอกสาร Request for 
Proposal (RFP) ส�าหรับก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 220 กิโลเมตร  
มูลค่าลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 1. บรษิทั บทีีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) 
 2. บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์ โฮลดิง้ จ�ากัด 
 3. บรษิทั  อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) 
 4. บรษิทั ยูนคิ เอน็จเินียริง่ แอนด์ คอนสตรคัช่ัน จ�ากัด (มหาชน)  
 5. บรษิทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จ�ากัด (EnCo) 
 6. บรษิทั อโิตช ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 
 7. บรษิทั ซโินไฮโดร คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 
 8. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) 
 9. บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
BEM 
 10. บรษิทั ฟูจติะ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด
 ท้ังนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ก�าหนดประชุมช้ีแจง 
ครัง้ท่ี 1 ในวันที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม 3 สนามบนิ ดอนเมอืง-สวุรรณภมู-ิ 
อูต่ะเภา มขีอบเขตงานดงัน้ี 
 1. รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยาย แอร์พอร์ตลิงก์ ดอนเมือง-
พญาไท ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
 2. รถไฟแอร์พอร์ตลงิก์ พญาไท-สนามบนิสวุรรณภูม ิระยะทาง 
29 กิโลเมตร 
 3. รถไฟความเรว็สงูจาก สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิอูต่ะเภา 
ระยะทาง 170 กิโลเมตร 
 4. พัฒนาพ้ืนทีส่ถานีและสนับสนนุการให้บรกิารผูโ้ดยสาร 
 5. สถานีมักกะสัน ประมาณ 150 ไร่ พัฒนาเป็นสถานีหลัก 
รถไฟความเรว็สงูและอสงัหารมิทรพัย์รปูแบบต่างๆ 
 6. สถานีศรีราชา ประมาณ 100 ไร่ พัฒนาเป็นสถานีเพ่ือ
สนับสนุนบรกิารรถไฟ และโรงซ่อมหัวรถจกัรของ รฟท.

ภาครัฐเร่งงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น มอเตอร์เวย์ 
บางปะอิน-โคราช 253 กิโลเมตร 76,600 ล้านบาท มอเตอร์เวย์ 
บางใหญ่-กาญจนบรุ ี 96 กิโลเมตร 5 หมืน่ล้านบาท มอเตอร์เวย์ 
นครปฐม-ชะอ�า 109 กิโลเมตร 8 หมืน่ล้านบาท มอเตอร์เวย์ พัทยา-
มาบตาพุด 32 กิโลเมตร 14,200 ล้านบาท
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่5 เส้นทาง ระยะทาง 702 กม. วงเงนิ 
7 หมืน่ล้านบาท ขณะนีไ้ด้เริม่การก่อสร้างหมดแล้ว และเริม่ทยอย
แล้วเสรจ็ใน ปี พ.ศ. 2564 
 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 323.10 
กิโลเมตร 7.69 หมืน่ล้านบาท และช่วงบ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง 
355 กิโลเมตร 6 หมืน่ล้านบาท ก�าหนดประมลูในปีน้ี นอกจากนี ้
มีโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 วงเงิน 87,000 ล้านบาท  
ท่าเทียบเรือชายฝั ่ง (ท่าเทียบเรือ A) 1,000 ล้านบาท และ 
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) 
1,895 ล้านบาท เป็นต้น
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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.

Advances in government constructions

continuously drive 
economic

growth

Rushing
infrastructure construction

Large business groups
grab construction of trains

linking 3 airports

Combining Construction
and Real Estate Development

High speed trains connecting 
Donmueng, Suvarnabhumi, and 
U-Tapao International Airports 

propelling constructions and 
development of real estate from 

Bangkok towards the East.

 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.

 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 –  

Chiangrai – Chiangkhong route at 323.10 km. with the value 

of 7.69 billion Baht and Baanpai – Nakhon Panom route  

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.

 Many large company groups have obtained the Request 

For Proposal or RFP documents to build high speed trains 

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 

 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.

 8. Sino-Thai Engineering and Construction PCL.

 9. Bangkok Expressway and Metro PCL.

 10. Fujita Corporation Co., Ltd.

 The State Railway of Thailand (SRT) has set the date for 

the first briefing meeting on July 23, 2018.

 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.

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

 4.  development of station space and support the  

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.
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โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

44

คอลมัน์ “โครงการด ีเด่น ดงั” สนทนากับ คณุปิยะดษิฐ์ อศัวศริิสขุ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวลิเอนจีเนยีริง จ�ากัด และ กรรมการบริหาร 
สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยวาระปัจจุบนั 
มีสาระทีน่่าสนใจดงัต่อไปนี้

มอเตอร์เวย์เชือ่มภาคกลาง-อีสาน
 ทางด่วนพิเศษระหว่างเมอืงหรอืมอเตอร์เวย์ สายบางปะอนิ -  
สระบรุ ี- นครราชสมีา ระยะทาง 253 กิโลเมตร มทีางว่ิงฝ่ังละ 4-6 ช่องทาง 
แบ่งการด�าเนนิโครงการออกเป็น 40 ช่วง วงเงนิรวม 76,600 ล้านบาท  

โครงการนีม้กี�าหนดแล้วเสรจ็ปี พ.ศ. 2562 และเปิดให้บรกิาร 
ในปี พ.ศ. 2563
 คณุปิยะดษิฐ์ อศัวศิรสิขุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
ซวิีลเอนจเีนียรงิ จ�ากัด กล่าวว่า ซวิีลฯ ได้เป็นคูส่ญัญา 4 ตอน 
คอื ตอนท่ี 29-31 และตอนที ่16 ในงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์นี้ 
ซวิีลฯได้เริม่ใช้บรกิารเหลก็เส้นขึน้รปู หรอื เหลก็เส้นตดัและดดั
พร้อมใช้ (Cut and Bend) เป็นโครงการแรก

จดุดี เหลก็เส้นตัดและดัด Cut and Bend
 คณุปิยะดษิฐ์ อศัวศริสิขุ กล่าวว่า จดุเด่นของการใช้
บรกิารเหลก็เส้นขึน้รปู คอื เวลาส่ง เหลก็เส้นตดัและดดั หรอื 
Cut and Bend มาจากโรงงานนัน้มาเป็นชิน้งานท่ีพร้อมใช้  
สิ่งท่ีดีคือ หน่ึง เราไม่เสียเวลาในการตัดและดัดหน้างาน  
สอง คอื มคีวามแม่นย�ามาก สาม คอื ไม่มเีศษ และมองในแง่
ของการใช้ทรัพยากรโลกมนักฉ็ลาด โรงงานสามารถจดัการเอง 
ได้ดีกว่างานที่ไซต์หรือท่ีโรงหล่อ พอเหล็กเส้นตัดและดัด  
(Cut and Bend) มาถึงก็ท�าให้งานของเราสะดวกมากข้ึน 
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และท�าให้งานกระชบั สิง่ที่
ต้องระวังเป็นเรือ่งของการส่งผดิ ตรงน้ีเป็นเรือ่งของคุณภาพ 
เรือ่งของ QC ซึง่ทาง ทาทา สตลี มกีารดแูลกนัอยู่แล้ว เราเพียง
บอกว่าช่วงน้ีเราต้องใช้เหลก็ระยะเท่าไหร่ หักก่ีองศา ทาทา สตีล  
ก็จัดท�าเป็น Packing List มาให้ ส่งมาตามก�าหนดเวลา 
ผลลพัธ์คอื ท�าให้ซพัพลายเชน หรอื work flow สะดวกมากขึน้
 “เพ่ือยกระดับงานก่อสร้างของบริษัทไปอีกขั้น  
จงึได้ตัง้โรงงานผลติ Yard Segment ขึน้ ท่ีสระบรุ ีอยูต่ดิกับ 
โรงโม่หินท่ีมีอยู่แล้ว เราท�าเป็นมาตรฐานและแข่งขันกับ 
ตวัเอง เราใช้เวลา 8 เดอืนจากทุ่งหญ้าเขยีวเริม่นับจากเคลยีร์
พ้ืนทีจ่นถึงผลติชิน้แรก ตอนนีด้�าเนนิการผลติชิน้ส่วนคอนกรตี
ส�าเรจ็รปูเป็น Segment Concrete อย่างเดยีว กระนัน้ก็เพ่ิม
ประสทิธิภาพการท�างานอย่างมาก เช่น การสร้างสะพานแต่ละ
ช่วงเมือ่ตัง้เสาเสรจ็แล้วใช้เวลา 4-5 วันในการติดต้ัง Span 
ตอนนีเ้รามองโครงการรถไฟทางคูอ่ยู่ ผลติไปใช้งานสะพาน, 

ปิยะดษิฐ์ อศัวศริสุิข
กรรมการผูจั้ดการ บริษัท ซีวลิเอนจีเนยีริง จ�ากัด 
กรรมการบริหาร สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

งานก่อสร้างมอเตอร์เวย์
กับนวัตกรรม Cut and Bend
พลังหนุน “ซีวิลเอนจีเนียริง” 
พัฒนาระบบก่อสร้าง BIM
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งานรถไฟ และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งทาง 
บริษัทฯก็พร้อมที่จะเติบโต โดยหาพันธมิตร
มารวมงาน รวมท้ังพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัท
ก่อสร้างขนาดใหญ่อกีด้วย”

งานก่อสร้างต้องใช้เทคโนโลยีในการ
ท�างานมากขึน้
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซวิีลเอนจเีนียรงิ  
กล่าวว่า อตุสาหกรรมก่อสร้างก�าลงัไปทาง BIM 
(Building Information Modeling) คอืการทีเ่รา
ท�าให้เรว็ขึน้ สะดวกขึน้ ประสทิธิภาพเพ่ิมสงูข้ึน  
เช่น Segment ก็เป็นตวัอย่างหน่ึงทีแ่ต่ก่อนสร้าง
สะพานต้องตั้งแบบ หล่อเสา หล่อคาน สิ่งที ่
เกิดข้ึนคือ หนึ่ง เสียเวลา สอง อุบัติเหตุท่ีอาจ 
เกิดขึน้ และเรือ่งของต้นทุน แต่เมือ่ท�าทีโ่รงงาน
หล่อให้เสร็จคิดวางแผนงานแบบอุตสาหกรรม 
และน�ามาตดิตัง้เลยงานก็เรว็ข้ึนมาก
 นอกจากน้ีแล้วยังใช้ระบบ ERP เพ่ือ
ท�าให้ระบบงานมีความถูกต้อง และรวดเร็ว
มากขึ้น โดยงานก่อสร้างคือ การรวมระหว่าง 
Engineering กับ Management ตรงน้ีต้องการ
คนท�างานที่มาในแต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญ 
ธุรกิจก่อสร้างต้องบรหิารงานสามส่วนให้ประสบ

5

เหลก็เส้นขึน้รปู ตดัและดดั 
(Cut and Bend) ใช้ครัง้แรกในการก่อสร้าง

มอเตอร์เวย์บางปะอนิ-โคราช และใช้
ในโรงงาน Yard Segment เพ่ือผลิต
ชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รูป Segment 

ส�าหรบัการก่อสร้างทางยกระดบั และสะพาน 
ท�าให้งานก่อสร้างเร็วข้ึน

5

ความส�าเรจ็ทัง้หมด ส่วนแรก เป็นงานประมลู
ใหม่ ต้องประมลูไปเรือ่ยๆ ทุกปี มงีานเขือ่น งาน
สนามบิน เราซื้อแบบ เราคิดราคา เราประมูล  
ถ้าเราชนะเราก็ได้งาน ส่วนท่ีสอง ต้องท�างาน
ให้เสรจ็ ท�าอย่างไรเมือ่เราได้งานมาแล้วท�าเสรจ็ 
ตามสัญญา ส่วนท่ีสาม เร่ืองของการเก็บ
ข้อมูล การท�าโปรเจกต์คอนโทรล คือการ
ติดตามว่าราคาที่คิดไปเป็นอย่างไร คอร์ส
คอนโทรล เป็นอย่างไร ก�าหนดเวลางานแล้วเสรจ็
ขัน้ตอนต่างๆ โอเคหรอืไม่ เป็นต้น เพ่ือเราได้น�า
มาปรับใช้กับส่วนท่ีหน่ึงในการประมลูต่อไป ซึง่
เป็นวงจรการท�างาน ทีจ่�าเป็นส�าหรบังานก่อสร้าง
 งานทั้งสามส่วนนี้เราได้พัฒนาคน 
ให้รองรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาอย่าง
สม�่าเสมอให้ความส�าคัญกับคนท่ีร่วมงานกัน 
มานาน และรบัคนใหม่ๆ เข้ามาเสรมิ

ประสบการณ์ ทีมงาน เครื่องจักร และ
พนัธมติร
 ซีวิลเอนจีเนียริง มีประสบการณ์ใน
งานก่อสร้างมากกว่า 50 ปี เริม่จากการท�างาน
ก่อสร้างภาคใต้ ได้สัง่สมประสบการณ์จากงาน
ก่อสร้าง ถนน สะพาน เขือ่น สนามบนิ จากน้ัน
พัฒนาเป็นงานทางแยกต่างระดบั ทางลอด และ
สร้างทางรถไฟ ผลงานทีผ่่านมา เช่น เข่ือนแม่กวง 
ทางแยกต่างระดบัรชัวิภา ทางต่างระดบัตากสิน-
เพชรเกษม ทางยกระดับบรมราชชนนี อ่างเก็บน�า้
นฤบดนิทรจนิดา เป็นต้น
 ประสบการณ์สร ้างจุดแข็งซี วิลฯ  
นัน่คอืทมีงาน ซึง่เรามวัีฒนธรรมองค์กรท่ีชดัเจน 
เราอยู่แบบครอบครัวช่วยกันดูแลไต่เต้ากันมา  
เรามีหลายเส ้นทางให ้บุคลากรได ้ เติบโต  
โปรเจก็ต์ เมเนเจอร์ ของเราไม่ได้เป็นเอน็จเินียร์
มาอย่างเดียว บางคนเติบโตมาจากพนักงาน
เซอร์เวย์ และก็ค่อยๆ ไต่เต้าเรยีนรูง้านเป็นสเตป็ 
ขึ้นมา จุดแข็งอย่างท่ีสอง เป็นเรื่องของ
เคร่ืองจกัรและท่ีดนิ รวมถึงทรัพยากรท่ีส�าคัญอืน่ๆ 
ทีเ่อือ้ต่อการเติบโต ท�าให้มคีวามพร้อมในการตัง้
โรงงาน แพลนท์คอนกรตี แพลนท์ปนู แพลนท์ยาง  
ศนูย์ซ่อม ตามจงัหวัดในภมูภิาคต่างๆ
 จุดแข็งอย่างท่ีสาม การร่วมมือ
กับพันธมิตรธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร ์
เหล็กก่อสร้างในการพัฒนายกระดับงาน
ก่อสร้าง ท้ังด้านเทคโนโลยแีละอ่ืนๆ เช่นการ
ใช้เหลก็เส้นขึน้รปู ตดัและดดั (Cut and Bend)  
จาก ทาทา สตลี ในงานก่อสร้างกลุม่งานโยธา  
เช่น สร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน - โคราช  
และเป็นซพัพลายในโรงงาน Yard Segment 
เป็นต้น
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SCOOP
กองบรรณาธิการ

เอาชนะอุปสรรค ต้นทุนเพิ่ม-ตลาดหดตัว
 คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู ้ช ่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาดและการขาย  
บรษิทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
สรุปสถานการณ ์ของอุตสาหกรรมเหล็ก 
ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ว่า
เผชิญหน้าอุปสรรคใหญ่หลายด้านพร้อมกัน  
หนึ่ง คือ เรื่องดีมานด์ ถึงแม้ว่ามีการประกาศ
โครงการต่างๆ ของภาครัฐออกมา แต่ในเรื่อง
ก่อสร้างจริงไม่ได้ด�าเนินไปรวดเร็ว ด้วยอาจม ี

ข ้อติดขัดบางประการ ความต ้องการใช ้
เหลก็ทรงยาว ในช่วงคร่ึงปีแรก น้อยกว่าท่ีมกีาร
ประมาณการไว้จากสถาบันเหล็ก เพราะฉะนั้น
ภาคของดมีานด์ถือเป็นสิง่ท่ีท้าทาย
 “อย ่ างที่ สอง  คือ  ภาคต ้นทุน  
มีหลายอย่างเก่ียวข้อง จากการที่รอบบ้านเรา 
หรือท่ัวโลกมเีศรษฐกิจดขีึน้ เมือ่ดทุีกคนก็อยาก
ผลติกันมากข้ึน พอผลติมากขึน้วัสดหุรอืวัตถุดบิ 
ก็ขึ้นราคา จากการแย่งกันซื้อ อีกอย่างหน่ึง 
อเมริกา ประธานาธิบดทีรมัป์ ประกาศข้ึนภาษี
น�าเข้า จะท�าให้ผู้ผลิตในอเมริกาผลิตมากขึ้น  
ส่งผลให้จากแต่เดมิอเมรกิาท่ีเคยส่งออกเศษเหลก็ 
เป ็นอันดับสองของโลก ลดการส่งออกลง  
ซึ่งเศษเหล็กถือเป็นวตัถุดบิหลกั และเป็นต้นทุน 
หลักสองในสามของการผลิตเหล็ก เมื่อม ี
ปริมาณจ�ากัดและความต้องการที่มากข้ึน  
จะท�าให้ราคาเศษเหล็กทั้งต่างประเทศและ
ภายในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จะกระทบกับผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกที่ใช้เศษเหล็ก 

เป็นวัตถุดบิ โดยเฉพาะในประเทศไทยส่งผลต่อ
ต้นทนุการผลติเหลก็ในประเทศไทย” 
 อย่างท่ีสาม คือ ราคาก้าวกระโดดของ 
กราไฟต์ อเิลค็โทรด ซึง่เป็นผลมาจากการลดลง 
อย่างรวดเร็วของซัฟพรายจากประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อม หลังจากรัฐบาลจีนเน ้นเรื่อง  
Pollution ได้ปิดโรงงานท่ีไม่ได้มาตรฐาน มส่ีวนท่ี
เก่ียวกับการผลติกราไฟต์ อเิลค็โทรด ท่ีมีส่วนผสม 
จากถ่านโค้ก ซึง่พวกน้ีเวลาผลติหากไม่ดแูลให้ด ี
จะเกดิมลภาวะ ท�าให้วัตถุดบิตวันีล้ดลง น้อยลง  
อีกท้ังจากรัฐบาลจีนลดจ�านวนโรงงานเหล็ก 
ที่ใช้เตา IF ท่ีไม่มีประสิทธิภาพลง หันมาสร้าง
โรงงานท่ีใช้เตา EF ขึน้มาแทน กราไฟต์ อเิล็คโทรด  
ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบท่ีใช ้ส�าหรับโรงงาน 
ผลิตเหล็กโดยเฉพาะท่ีผลิตจากเตา EF ดังน้ัน
ท�าให้ความต้องการกราไฟต์ อเิลค็โทรดมากขึน้ 
เกิดการแย่งซือ้มากข้ึน ราคาก็ขยับข้ึนอย่างมาก 
เมื่อปีก่อนราคากราไฟต์อยู่ท่ี 2,800 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อตนั ปีน้ีราคาประมาณ 15,000 -16,000 

ประเทศไทยก�าลงัพฒันาอย่างท่ัวด้านคร้ังใหญ่
อกีคร้ังหนึง่ จุดเปลีย่นท่ีส�าคญัประการหนึง่คอื 
การพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่ง เร่ิมต้น 
ยุคระบบรางเช่ือมโยงระหว่างเมือง ระบบ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 
หัวเมืองใหญ่ท่ัวประเทศ การเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพของการใช้สอยประโยชน์ที่ดิน  
เพิม่การใช้ประโยชน์ของท�าเล การพฒันาเมือง  
และการเกิดเมืองใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
สภาพแวดล ้อม เช ่นนี้ ควร เป ็น โอกาสดี 
ของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเพราะ 
มงีานก่อสร้างมากข้ึนทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
แต่ต้องสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่ขวางทางอยู่ 

ต้นทุนเพิ่ม-ตลาดชลอตัว 
ควรงดสร้างโรงงานเหล็กใหม่
เน้นใช้เหล็กในประเทศ - ทางรอดอุตสาหกรรมเหล็กไทย

ชยัเฉลมิ บญุญานุวตัร
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-การตลาดและการขาย บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย)
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เหลก็โครงสร้างรปูพรรณรดีร้อน (6) สมาคมผูผ้ลติ 
เหลก็แผ่นเคลอืบสงักะส ีและ (7) สมาคมโลหะไทย
 จดุส�าคญัในการน�าเสนอ คอื ภาครฐั 
ควรสนับสนุนการใช ้เหล็กภายในประเทศ  
ความหมายคอื เหลก็ทีผ่ลติจากโรงงานเตาหลอม 
ในประเทศ มใิช่เอาเหลก็ส�าเรจ็รูปจากต่างประเทศ
มาแปรรูปซึ่งไม่ค่อยได้ประโยชน์เต็มท่ี นั่นคือ  
เป็นเหลก็จากโรงเหลก็เตาหลอม หรอืโรงรดีบลิเลต็ 
(Billet) ก็พอได้
 ทัง้ 7 สมาคมดงักล่าว ได้ปรกึษาพูดคยุ 
กับกระทรวงอุตสาหกรรม พยายามผลักดัน
อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 ในการพัฒนาให้ดีขึ้น  
ทัง้การพัฒนาด้วยการน�านวตักรรมใหม่ๆ พัฒนา
อย่างไรให้เปอร์เซน็ต์การใช้ก�าลงัการผลติมากขึน้  
จากป ัจจุบันที่ การใช ้ก� าลั งการผลิตของ
อตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ท่ี 

35% ซึง่ต�า่มาก เป็นจดุอนัตรายต่ออตุสาหกรรม
อย่างมาก เรื่องเร่งด่วน คือ ภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กจากเมืองไทย หรือ
ให้ภาครัฐหยุดการเกิดใหม่ หยุดการตั้งโรงงาน
เหลก็ใหม่ๆ เพราะไม่มปีระโยชน์ ย่ิงเกิดมากขึน้
ย่ิงมกีารแข่งขนั
 ตอนน้ีอยู ่ในขั้นตอนเจรจากับ
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
มา 2-3 คร้ังแล้ว working team ท�างานอยู่  
ในรายละเอียดท่ีมีมากขึ้น ก็มีความหวัง 
ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาอตุสาหกรรม
เหล็กร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการหา
มาตรการแก้ปัญหาท่ีด�าเนินงานได้ทันที 
ขณะเดียวกันผู ้ผลิตเหล็กก็ต้องพัฒนา 
เร่ืองของคุณภาพให้สูงขึ้นไปอีก ส่วนเรื่อง
ระยะยาว อาจมเีรือ่งเหลก็ต้นน�า้มาเก่ียวข้อง

ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั และเคยข้ึนไปถึง 23,000 
ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั ต้นทนุตรงนีก้ระทบผูผ้ลติ
ในประเทศมาก นอกจากน้ีการยังคงมสีนิค้าเหลก็
ทีท่ะลกัมาจากประเทศจนี ผูผ้ลติเหลก็ในประเทศ
เจอทัง้ปัญหาตลาดชลอตวั ต้นทุนเพิม่ เหลก็นอก
เข้ามามาก เป็นปัญหาสามเด้งมาพร้อมกัน

ต้องพัฒนาร่วมกันกับภาครัฐ
 ปัญหาต่างๆ ท่ีรมุเร้าอตุสาหกรรมเหลก็
ภายในประเทศน้ัน ทาทา สตลี ได้ร่วมกับสมาคม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยในนาม 7 
สมาคม ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาท้ังระยะสัน้ และระยะยาว
 ทั้ งนี้  7  สมาคมผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหลก็ไทย ประกอบด้วย (1) สมาคม
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย (2) สมาคมผู้ผลิต
เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย (3) สมาคมผูผ้ลติท่อโลหะ
และแปรรูปเหล็กแผ่น (4) สมาคมผู้ผลิตเหล็ก 
ทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (5) สมาคมผู้ผลิต

ต้องมีมาตรการ
สนับสนุนโรงงานผลิตเหล็ก

ในประเทศ และควบคุม
ก�าลังการผลิตเหล็ก

มิให้ล้นเกิน
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

8

การพัฒนายกระดับคุณภาพเหล็กเส้นก่อสร้าง
แข็งแกร่งกว่า
ด้วยเหล็กเส้นมาตรฐานใหม่จากเตา EF

มอก.ใหม่ ยกระดับเหล็กเส้นก่อสร้าง
 มาตรฐานเหล็กเส ้นก ่อสร ้าง ได ้มีการปรับปรุง
มาตรฐานใหม่ และเริ่มประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดย
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ปรับปรุง
มาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างใหม่ จากเดิมเหล็กเส้นกลม มอก. ที่ 
20-2543 และเหลก็เส้นข้ออ้อย มอก. ที ่24-2548 เป็น เหลก็เส้นกลม 
มอก. ท่ี 20-2559 และเหลก็เส้นข้ออ้อย มอก.ท่ี 24-2559 เนือ้หา
ในมาตรฐานฉบบัใหม่น้ี เน้นเรือ่งการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ
เหล็กให้สูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
 “ผมเล่าอย่างนี ้ในนามของสมาคมผูผ้ลติเหลก็ทรงยาว 
ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า ถ้าย้อนมองกลับในเร่ืองมาตรฐานท่ีมีการ
ปรับปรุงใหม่จาก 10 กว่าปีที่แล้ว ทั้งเหล็กเส้นกลม และ
เหล็กเส้นข้ออ้อย ผมอยากเน้นว่า มอก.ใหม่ เป็นการยกระดับ

ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
อปุนายกสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า

“เร่ืองจากปก” ฉบบันี ้สนทนากับ คณุชัยเฉลมิ บญุญานุวัตร 
อุปนายกสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า 
เกี่ยวกับข้อเด่นข้อดีของเตาอาร์คไฟฟ้า (EF) ที่ส่งผลต่อ
ผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง ตั้งแต่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของ
โครงการ ผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง 
รวมถึงสถาปนกิ วศิวกร และธรุกิจต่อเนือ่งทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ

ด้วยการผลติเหลก็เส้น 

เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EF) สามารถ

ขจดัสิง่เจอืปนทางเคมต่ีางๆ ได้ดกีว่า 

เพิม่คณุภาพของเหลก็เส้นสงูขึน้

ของเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศไทยให้สูงขึ้นอีก จากเดิมท่ี 
เน้นการทดสอบคณุสมบตัทิางกลอย่างเดยีว ปรบัให้เพ่ิมการดูแล 
ในเร่ืองของคุณสมบตัทิางเคมเีข้าไปด้วย เพ่ือให้มคีวามมัน่ใจว่า 
เหล็กทุกเส้นมีความปลอดภัยมากขึ้น



8 99

 มอก.ฉบบัใหม่ เพ่ิมการทดสอบทางเคมี  
และพยายามท่ีจะควบคุมสิ่งเจือปนบางอย่าง 
เช่น ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ โบรอน หรือตัวอื่นๆ  
ส่วนประกอบพวกน้ีมีผลต่อคุณสมบัติทางกล
ของเนือ้เหลก็เส้นก่อสร้าง เมือ่พูดอย่างนี ้กรรมวธีิ 
การผลติก็ส่งผลเรือ่งคณุภาพจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั 
ที่ถูกก�าหนดในมาตรฐานใหม่น้ี เช่น เตา EF  
(Electric Arc Furnace) จุดเด่นคือใช้ไฟฟ้า
กับแท่งถ่าน-กราไฟต์ อิเล็คโทรด (Graphite  
Electrodes) ในการหลอมเหลก็และใช้ออกซเิจน
ช่วยในการท�าให้เหล็กบริสุทธ์ิขจัดส่วนผสม 
สิง่เจอืปนท่ีไม่ดีออกไป
 ฉะนัน้ก็ท�าให้เหล็กทีผ่ลติจากเตาหลอม 
EF มีความสะอาดมากขึ้น ธาตุเจือปนต่างๆ 
น้อยลง ดังนั้นคุณสมบัติของเหล็กท่ีได้จาก 
เตาหลอม EF จะมคีณุภาพทีม่ัน่ใจและเชือ่ถือได้”

วตัถดุบิเหมือนกนั กระบวนการผลติต่างกัน
 อุ ป น า ย ก ส ม า ค ม ผู ้ ผ ลิ ต เ ห ล็ ก 
ทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า กล่าวว่า การควบคมุ
ทีม่ัน่ใจมากขึน้ คุณสมบตัทิางเคมก็ีออกมาดข้ึีน  
ประเทศไทยผลติเหลก็เส้นส่วนใหญ่จากเศษเหลก็ 
ซึ่งมาจากหลายรูปแบบ แม้เราคัดแยกวัตถุดิบ
ทีต้่นทางแล้วส่วนหน่ึง แต่เมือ่กระบวนการผลติ 
สามารถจัดการได้ดี ก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพ 
เหลก็เส้นก่อสร้างมากขึน้
 มาตรฐาน มอก. ก�าหนดเตาหลอมเหลก็ 
ไว้ 4 ประเภท ได้แก่ OH, BO, EF และ IF  
เตา OH (Open Hearth) ปัจจบุนัเลกิใช้ไปแล้ว  
ส่วนเตา BO (Basic Oxygen) ในต่างประเทศใช้  
ไม่มีในประเทศไทย เตาหลอมบ้านเรามีสอง
ประเภทคอื เตา EF (Electric Arc Furnace) และ 
เตา IF (Induction Furnace) บ้านเราผลติเหลก็
ทรงยาวหรอืเหลก็เส้นจากเตาหลอม EF (Electric 
Arc Furnace) เป็นส่วนใหญ่ แต่มาช่วงหลังๆ  
มีโรงหลอมเหล็กประเภท เตา IF (Induction  
Furnace) เข้ามา

เสนอสินค้าและบริการคุณภาพ 
กระตุ้นการรับรู้ผู้บริโภค
 ในฐานะสมาคมฯ ต้องให้ความรู ้ 
ผู ้บริโภคเก่ียวกับเหล็กท่ีผลิตจากเตาหลอม 
อาร์คไฟฟ้า EF มคีณุสมบตัท่ีิด ีคอื 
1. สามารถก�าจดัสิง่เจอืปนท่ีมากับเศษเหลก็ได้ 
2. ประหยัดพลงังาน 
3. สามารถควบคมุค่าเคมไีด้แม่นย�า 
 เหล็กจึงมีคุณภาพดีเท่ากันทุกเส้น 
เพ่ือให้ผู ้บริโภคพิจารณาการเลือกใช้เหล็ก
ที่มีคุณภาพท่ีดี เพ่ือความแข็งแรง ทนทาน  
ของโครงสร้างต่างๆ 
 นอกจากน้ี ผูผ้ลติเหลก็ด้วยเตาหลอม
อาร์คไฟฟ้า EF ต้องน�าเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้ทาง
สงัคม เช่นว่า เราควรยกระดบัความแขง็แรงของ
เหลก็ให้มรีะดบัทีส่งูขึน้ ผูบ้รโิภค ผูใ้ช้งาน หรอื
ผู้ก่อสร้าง สามารถใช้เหล็กท่ีจ�านวนน้อยลง  
แต่มมีลูค่าเพ่ิมทีส่งูขึน้ หรือว่าผลติเหลก็ตดัและ
ดัดส�าเร็จรูปพร้อมใช้งาน เพ่ือประหยัดเวลา 
การท�างานก่อสร้าง
 การแข ่งขันต ้องมุ ่งพัฒนาสินค ้า  
ต้องเน้นการพัฒนามูลค่าเพ่ิม งานบริการ 
ให้ดย่ิีงขึน้ เน้นให้บรกิารทางเลอืกใหม่ๆ มสีนิค้า
พร้อมใช้ตลอดเวลา 

 อุปนายกสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาว
ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า กล่าวว่า ในตอนนีท้างสมาคมฯ  
เตรียมย่ืนเสนอให้ สมอ. พิจารณายกระดับ
มาตรฐานขึน้ไปอกีขัน้ ด้วยการเพ่ิมเหลก็เส้นข้ออ้อย 
ชัน้คณุภาพ SD 60 ท้ังนีห้ลาย  ๆประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
ก็มกีารใช้เหลก็ท่ีก�าลงัสงูกว่า SD 50 ในงานก่อสร้าง 
อย่างในสิงคโปร์ก็เน้นการใช้เหล็ก SD 60 รวม
ถึงยกเลกิการใช้เหลก็ชัน้คณุภาพ SD 40 ไปแล้ว  
เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการใช้เหลก็คณุภาพสงูมากขึน้ 
ขณะท่ีประเทศไทยยังมกีารใช้เหลก็ SD 30 อยู่ ซึง่
ทางสมาคมฯ คาดหวังว่า สมอ. จะตอบรบัและอาจ
มกีารออกมาตรฐาน มอก. ส�าหรบัเหลก็ชัน้คณุภาพ 
SD 60 ในอกี 2 ปีข้างหน้า ประมาณปี พ.ศ. 2563
 นอกจากน้ีทางสมาคมฯ ยงัคาดหวงั
ให้ผู้ผลติพยายามพฒันาสนิค้า และบรกิาร
ใหม่ๆ ให้ลกูค้ามีความสะดวกสบาย ง่ายต่อ 
การใช้งาน และมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centricity) คือ หนึง่ ดวู่าลกูค้า 
มีความจ�าเป็น ต้องการอะไร สอง คิดพฒันา 
ท่ีจะบริการสิ่งใหม่ๆ ให้ลูกค้า สาม สร้าง 
ความประทับใจในทุกๆ การตดิต่อกับลกูค้า 
ซึง่ทางสมาคมฯ อยากให้ผู้ผลติมุ่งพัฒนาไป 
ในลกัษณะน้ี เพือ่ให้อตุสาหกรรมการก่อสร้าง
ของประเทศเจรญิก้าวหน้ามากย่ิงขึน้
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

10

ความแขง็แรงเพ่ิมขึน้ ปริมาณลดลง
 จดุส�าคัญของเหล็กเส้นท่ีมชีัน้คณุภาพ
สงูกว่า คือมีความแขง็แรงมากกว่า เมือ่มคีวาม
แข็งแรงมากกว่า จึงใช้ปริมาณเหล็กในการ
ก่อสร้างน้อยลงได้
 ท้ังน้ีเหล็กเส้นข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ 
SD 50 ของทาทา สตีล มคีวามต้านทานแรงดงึ
ทีจ่ดุครากไม่น้อยกว่า 5,400 กิโลกรมัต่อตาราง
เซนตเิมตร ความต้านทานแรงดึงสงูสดุไม่น้อยกว่า  
7,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ความยืด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ขณะท่ีเหล็กมาตรฐาน 
มอก. ของ SD 50 ก�าหนดให้ความต้านทาน 
แรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ความต้านทานแรงดึงสงูสดุ
ไม่น้อยกว่า 6,300 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร 
ความยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 13
 ข้อมลูจากศกึษาเปรยีบเทยีบจากการ
ออกแบบ การใช้เหลก็เส้นก่อสร้างชนิด SD 50  
แทนการใช้เหล็ก SD 40 สามารถ ประหยัด
ปรมิาณการใช้เหลก็เส้นได้ 15-20% ของการใช้
เหลก็เส้นทัง้หมดในโครงการ โดย SD 50 สามารถ
ใช้แทนเหลก็ SD 40 ได้ทุกประเภทงานก่อสร้าง

สร้างสรรค์
โครงการอย่างสมาร์ต 
ก่อสร้างอย่างสมาร์ต 

เมื่อเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย
ชั้นคุณภาพ SD 50

การเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อยชัน้คุณภาพ SD 50 ที่มีคุณสมบัติต่างๆ สูงกว่าเหล็กเสน้ 
ข้ออ้อยช้ันคณุภาพ SD 40 มีความนยัส�าคญัถึงประโยชน์ใช้สอยโดยตรง และคณุค่าต่อเนือ่ง
ต่างๆ อกีมากมาย

ตามต้องการ ท�าให้โครงสร้างเสาและคาน 
ลดขนาดลงได้ ช่วยเพ่ิมพ้ืนทีป่ระโยชน์ใช้สอย
ของอาคารสิง่ปลกูสร้าง โดยเฉพาะอาคารสงู 
คอนโดมเินียม อาคารส�านักงาน และอาคาร
คอมเพลก็ซ์ประเภทต่างๆ 
 ในการก่อสร้างเมื่อใช้เหล็กเส้น
ข้ออ้อย SD 50 ปริมาณลดลง เท่ากับมี
พ้ืน ท่ีในการเทปูนซี เมนต ์ เ พ่ิมขึ้น  งาน
เทคอนกรีตเส ริมเหล็กสะดวกมากขึ้น 
ประสทิธิภาพการก่อสร้างเพ่ิมขึน้ ท้ายทีสุ่ดแล้ว 
ไม่เพียงต้นทุนเหล็กลดลง ต้นทุนโดยรวม
ก็ลดลงด้วย อีกท้ังเม่ือมองย้อนไปถึงการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตเหล็ก ต้ังแต่
พลงังาน เศษเหลก็ และสารประกอบต่างๆ แล้ว  
การก่อสร้างที่ใช้เหล็กปริมาณลดลงเท่ากับ
ใช้ทรัพยากรดังกล่าวลดลง เกิดประโยชน ์
แก่ส่วนรวมที่กว้างขวางออกไป
 “เรือ่งเหลก็ไม่ใช่เรือ่งเลก็” การเลอืก 
ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 50  
ไม่เพียงเจ้าของโครงการได้ประโยชน์ ผูร้บัเหมา 
ก่อสร้างได้ประโยชน์ หากสร้างประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมเพราะใช้ทรพัยากรต่างๆ ลดลง

คณุค่าเพิม่เมือ่ใช้ SD 50
 การเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย ทาทา  
ทิสคอน SD 50 ได้ประโยชน์ตัง้แต่ การออกแบบ  
การก ่อสร ้าง  และประโยชน ์ใช ้สอยเ ม่ือ 
ก่อสร้างเสร็จ รวมถึงสงัคมและประเทศชาติ
 นัน่คอืเมือ่ใช้เหลก็เส้นข้ออ้อย SD 50  
ท�าให้ปรมิาณการใช้เหลก็ลดลง โดยได้ความแขง็แรง 

เหล็กข้ออ้อยชัน้คณุภาพ SD 50

คณุภาพเพิม่ขึน้ ต้นทนุรวมลดลง
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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 

Create smart
and build smart

with SD 50
deformed bars.

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 
elongat ion 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.

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.

SD 50 Grade Deformed Bar

Higher Quality, Lower Cost
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งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม ่ว ่า
เป็นการข้ึนแบบที่ไซต์งานก่อสร้างหรือการ
ท�าช้ินส่วนส�าเร็จรูปท่ีโรงงาน มีงานพื้นฐานท่ี
จ�าเป็นอย่างหนึ่งคือ การตัดและดัดเหล็กให้ได้
ตามรูปแบบที่ต้องการก่อนเทคอนกรีตในแบบ
ที่เตรียมไว้ ปัจจุบันมีบริการเหล็กตัดและดัด 
(Cut & Bend) มาเสริมความสะดวก  
เพิ่มประสิทธิภาพงานส่วนนี้

สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพียงเท่านี้ก็สามารถ
ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีท�างานแบบใด

คุณค่าที่เพิ่มขึ้น
 ผลดีต่อเน่ืองของการใช้นวัตกรรม
เหล็กตัดและดัด (Cut & Bend) มีนัยส�าคัญ
ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน นั่นคือ 
การลดภาระต่อเนื่องจากการตัดและดัดเอง 
ตั้งแต่การกองเก็บเหล็ก การใช้พ้ืนท่ี เครื่องมือ 
และแรงงานในการตัดและดัด การควบคุม
คุณภาพ ไปจนถึงการวางแผนและบริหารงาน
ก่อสร้างให้มปีระสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ ม ีWork Flow  
ที่ดีขึ้น
 คุณค่าที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้นวัตกรรม
เหล็กตัดและดัด เมื่อมองอย่างขยายผลคือ  
การท�าให ้กระบวนการของงานก่อสร ้างมี
ลักษณะแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น มี “ชิ้นส่วน 
ส�า เร็จ รูป”  เข ้ ามาสนับสนุน “สายพาน 
งานก่อสร้าง” ท�าให้งานก่อสร้างต่างๆ รวดเร็ว
มากขึ้น ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น
 เหล็กตัดและดัด (Cut and Bend) 
น้ัน “ซื้อหรือท�าเอง” การตัดสินใจเพียงด ู
ผลลัพธ ์เชิงตัวเลข แต่การขยายผลดี 
ให้มากขึ้น มาจากการมองไปข้างหน้ามอง
อนาคตเม่ือใช้นวัตกรรมเหล็กตัดและดัด
แล้ว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมข้อด ี
ให้แก่กระบวนการงานก่อสร้างได้เช่นไร

ประหยัดกว่าประสิทธิภาพดีกว่า
 น วั ต ก ร ร ม เ ห ล็ ก ตั ด แ ล ะ ดั ด  
(Cut & Bend) เป็นบรกิารเหลก็ตดัและดดัข้ึนรูป
ส�าเรจ็พร้อมใช้งาน เช่น เสา คาน ประโยชน์พ้ืนฐาน 
ที่เกิดขึ้นคือประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างของ
ผู้รับเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้
รวดเรว็ ลดภาระกองเก็บเหลก็ ลดจ�านวนแรงงาน
และความสูญเสียเศษเหล็กในการตัดและดัด
ที่ไซต์งาน จึงเหมาะส�าหรับไซต์งานท่ีไม่มีพ้ืนท่ี
หน้างานในการตัดและดัดเองหรือต้องการ 
ความรวดเรว็ในการท�างาน
 จุดเปรียบเทียบในการเลือกท�าการ
ตัดและดัดเหล็กเอง หรือใช ้บริการเหล็ก 
ตัดและดัด สามารถท�าได้ง่ายๆดังนี้ 
 ประการแรก  คิดต้นทุนรวมเมื่อ 
ตัดและดัดเหล็กเอง ตั้งแต่ราคาเหล็กเส้นโดย
รวมที่ต้องซื้อ (การตัดและดัดเองต้องซื้อเหล็ก
เผื่อประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้
เหล็กท้ังโครงการ) จึงเหลือเศษเหล็ก จากนั้น
คดิค่าแรงตดัและดดั ค่าผกูเหลก็ และต้นทุนแฝง
อื่นๆ รวมผลลัพธ์ตั้งเอาไว้
 ประการท่ีสอง ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูปจากโรงงานตาม
ปรมิาณการใช้จรงิ ไม่ต้องเผือ่ เพราะไม่มเีศษเหลก็  
บวกค่าติดตั้ง (ผูกเหล็ก) รวมเป็นผลลัพธ์
 จ า ก น้ั น น� า ผ ล ลั พ ธ ์ ท้ั ง  2  ม า 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น  วิ ธี ไ ห น ป ร ะ ห ยั ด ก ว ่ า  

คุณค่าท่ีเพิ่มขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า

เหล็กตัดและดัด
(Cut and Bend)

ประหยัดต้นทุน 
เพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง

เหล็กตัดและดัด
(Cut and Bend)

12
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TIP สุขภาพดีสร้างได้
กองบรรณาธิการ

เหล็กเส้นก่อสร้าง
แข็งแรง ทนทาน รับน�้าหนัก 

เวทเทรนนิ่ง (Weight Training) 
ใช้น�้าหนักสร้างกล้ามเนื้อ

Tip
การออกก�าลังกายแทบทุกประเภท รวมทั้ง เวทเทรนน่ิง เป็น
ความลงตัวเฉพาะบคุคในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดังนั้นต้องสังเกต
และรู้จักร่างกายตนเอง จุดวัดคือ รู ้สึกเหน่ือย กล้ามเน้ือล้า  
ซึ่งส่งผลให้กล้ามเน้ือแข็งแรง จุดส�าคัญคือ ต้องออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอแทบทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง

ความแข็งแรงกับน�้าหนัก
 การออกก�าลังกายแบบ เวทเทรนนิ่ง ใช้น�้าหนักสร้างความ 
แขง็แรงให้กล้ามเน้ือ เส้นเอน็ของร่างกาย เปรยีบเทียบกับส่วนโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องอาศัยเหล็กเส้นมาตรฐาน เหล็กเต็ม มอก. 
เจาะจงเลือกใช้ย่ีห้อ ทาทา ทิสคอน สร้างหลักประกันความแข็งแรง
ของโครงสร้าง ท�าให้อาคารสิง่ปลกูสร้างต่างๆ รบัน�า้หนกัได้ตามต้องการ

กระชับกล้ามเนื้อต้นขา Dumbbell Lunges
 หนึ่ง ท่าเริ่มต้น ยืนตรงกางขาเท่าช่วงไหล่ มือทั้งสองข้าง
ถือดัมเบลให้กระชับ ทิ้งน�้าหนักไปสุดแขน
 สอง เหยียดขาซ้ายไปด้านหลงัย่อตวัลงจนขาขวาตัง้ท�ามมุ 
90 องศากับพื้น ค้างท่าไว้ 10-20 วินาที แล้วกลับคืนสู่ท่าเดิมเริ่มต้น
 สาม สลบัท�าอกีข้างหนึง่เหยียดขาขวาไปด้านหลังย่อตวัลง 
จนขาซ้ายตั้งท�ามุม 90 องศากับพ้ืน ค้างท่าไว้ 10-20 วินาที แล้ว 
กลบัคนืสูท่่าเดมิเริม่ต้น  ถือเป็น 1 ชดุหรอื 1 เซต ท�ารวมประมาณ 15 ชดุ

กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง เอว Side Bend
 หนึ่ง ท่าเริ่มต้น ยืนกางขาเท่าช่วงไหล่ มือถือดัมเบลท้ัง
สองข้าง จากนั้นทิ้งแขนสุดปลาย
 สอง เอนตัวมาทางด้านขวา หลังเหยียดตรงตลอดเวลา  
แขนขวาตึงจนระดับดัมเบลอยู่ประมาณเข่า ค้างท่าไว้สักพัก  
กลับคืนสู่ท่าเริ่มต้น 
 สาม เอนตัวมาทางด้านซ้ายในรูปแบบเดียวกับด้านขวา 
กลบัสูท่่าเริม่ต้น นับเป็นหน่ึงเชต ท�าประมาณ 15 เชต 

เวทเทรนนิ่ง
โครงสร้างร่างกายและอวยัวะต่างๆ เกิดจากธรรมชาติ แต่ความแข็งแรง
สวยงามน้ันสร้างสรรค์ได้ “Steelinks” ฉบับนี้ มี Tip Weight 
Training ท่ามาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและสวยงาม 
ของร่างกาย

ใช้น�้าหนัก
สร้าง

ความแข็งแรง

1313
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

14

เหล็กเส้นมาตรฐานใหม่ 
เพิ่มมาตรฐานความเชื่อมั่นผู้บริโภค
กลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) และสมาคมผูผ้ลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า  
จดังานแถลงข่าว “เหลก็เส้นก่อสร้างมาตรฐานใหม่และ
ผลกระทบต่อผูใ้ช้งาน” เพ่ือเผยแพร่เน้ือหาและสาระส�าคัญ  
ของมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ โดยจะเน้น
การยกมาตรฐานคุณภาพเหล็กให้สูงขึ้น ให้ประชาชน
ทัว่ไปได้รับรู้และเข้าใจ เพ่ิมความมั่นใจในการเลือกใช ้
เหล็กเส้นก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้
คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร อุปนายกสมาคมฯ ได้ร่วมให้
ข้อมูลที่จ�าเป็นกับสื่อมวลชนอีกด้วย

ทาทา สตลี ร่วมจัดอบรมพนักงานขายไทวัสดุ
โซนภาคกลางและภาคตะวันตก

หน่วยงานพัฒนาตลาด ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับไทวัสดุ จัดอบรมพนักงานขายไทวัสดุ
โซนภาคกลางและภาคตะวันตก หลักสูตรการสร้างความเข้าใจ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเหล็กเส้น 
TATA TISCON และความรู้ มอก.ใหม่ เพ่ือให้พนักงานขายสามารถน�าความรู้ความเข้าใจไปใช้ 
หน้างานได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ไทวัสดุ สาขาบางนา

ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
รับรางวัล กรีนอินดัสทรี ระดับ 4

มร. ราจฟี มงักัล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร ร่วมแสดงความยินดใีนโอกาสการได้รบัใบรบัรอง 
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2560  
โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานในกลุ่ม ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
ประกอบด้วย โรงงาน เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป โรงงาน เหล็กสยาม (2001)  
และ โรงงาน เหลก็ก่อสร้างสยาม ทีม่มีาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม
ในระดบัสากล 

ทาทา สตีล เสริมแกร่ง
คอนโดกันแผ่นดินไหว
คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด 
และการขาย บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส  
กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูไนเต็ด คอนบิลด์ และคุณสันติ เหมศิริวัฒนา 
กรรมการผู ้จัดการ บจก. พรพระนคร ร ่วมลงนามสัญญาซื้อขาย 
เหลก็เส้นก่อสร้าง “ทาทา ทิสคอน” เกรด SD 40 S Super Ductile เหลก็เส้น
เหนียวพิเศษ เพ่ือใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม “Keen Centre Sriracha”  
ณ โครงการ คนี เซน็เตอร์ ศรรีาชา จ.ชลบรุี 

ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
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ส่งค�าตอบของท่านมาได้ท่ี 
Line ID : @tiscon / ไลน์สแกน 
-> Add Friend หรือพิมพ์ค้นหา  
@tiscon ระบุค�าตอบ พร้อมแจ้ง 
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร. ท่ีอยู่ในการ 
จดัส่ง ตัง้แต่วนัน้ี - 7 กนัยายน 2561

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี 
www.tatasteelthailand.com, 
www.consmag.com
วันที่ 11 กันยายน 2561

ล�าดับ  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�าปาง  
6. คุณชาตรี นินวิบูลย์ กทม. 
7. คุณศริพัฒน์ รัตนฉวี จ.ปัตตานี 
8. คุณศิริพร บุรินทราพันธุ์ จ.ล�าปาง  

กระบวนการหลอมเหล็กใน มอก. ฉบบัใหม่
มกี ีว่ธิ?ี และแสดงเป็นตวันนูบนเนือ้เหล็ก
อะไรบา้ง?
1.   2 วิธี / ตัวนูน OH , EF

2.   2 วิธี / ตัวนูน BO , IF

3.   3 วิธี / ตัวนูน OH , EF , IF

4.   4 วิธี / ตัวนูน OH , EF , BO , IF 

9. คุณจรรยา เริงส�าราญ จ.ปทุมธานี  
10. คุณเนตรนภา ธิปัญญา 

จ.มหาสารคาม   

ล�าดับ 11-20 รับ สมุดโน้ต
11. คุณสมจิตร เขียดนิล จ.พัทลุง 
12. คุณศิริพร ทรงเผ่า จ.ชลบุรี  
13. คุณสุปราณี นนท์ศิริ จ.อุบลราชธานี 
14. คุณจิราพร บัวแก้ว จ.สกลนคร 

15. คุณสาวิกา ศรีสนธิ์ จ.ชุมพร  
16. คุณสุภิญญา เมืองชื่น  จ.เชียงราย  
17. ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ เผ่าภูไทย 

จ.มุกดาหาร 
18. คุณสุขวิชญ์  สุนทรไพบูลย์กุล 

จ.สุราษฎร์ธานี 
19. คุณสุภาวดี มีธรรม จ.สกลนคร  
20. คุณสุรัสวดี ใจค�าบุญเรือง 

จ.เชียงใหม่ 

ประกาศรายช่ือ

ผู้โชคด ี
Steelinks
ฉบับ 36

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

หนังสอื “คู่มืองานเหล็ก 
เสริมคอนกรีต”  โดย
ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ 
ดร.มงคล จิ ร วัชรเดช  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนารี

“ในแต่ละบทจะกล่าวถึง 
องค์อาคารแต่ละรูปแบบ 
โดยจะกล่าวถึงพฤติกรรม
ขององค ์อาคารในการ
รับแรงและหลักในการ
ออกแบบโครงสร้าง เพ่ือ
ให้เข้าใจท่ีมาของแบบ
รายละเอยีดในแต่ละส่วน 
เนือ้หาต่างๆ ในหนงัสอื
เล่มน้ี ได้รวบรวมมาจาก

หนังสอืต�ารามาตรฐานหลายเล่ม
ท้ังในและต่างประเทศและแบบก่อสร้างต่างๆ”

ทาทา ท้าประลอง

ตดิต่อกองบรรณาธกิาร
โทร. 0813570895, Line ID : @tiscon, email :  editor.cons@gmail.com 
ตดิตามวารสาร Steelinks ฉบบัออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้าง
เพิ่มเติมที่ www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com

ทาทา สตีล ร่วมอบรมสินค้าเหล็กเส้น 
ในงานสัมมนาของ

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

คนเก่ง ตอบถูก ล�าดับ 1-5 รับ

หนงัสอืคูม่อืงานเหล็กเสรมิคอนกรตี ล�าดับ 6-25 รับ
ปลอกแขนกันแดด

ผู้สนใจหนังสือคู่มือฯ 
สอบถามเพิ่มเติมที่

จดัส่งถงึบ้าน

TataTisconThailand
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