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 “3 เซฟ” เหล็กเสนมูลคาเพิ่ม เพื่อวงการกอสรางและเศรษฐกิจไทย

รายงานพิเศษ

เริ่มสราง - ประมูลเพิ่ม
เปดทางตลาดเหล็กเสน

ขยายโตตอเนื่อง

เมกะโปรเจกต

สนทนา ทาทา สตีล

กรรมการผูจัดการ
บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด

จิรพล จิรนัยราดุล

บริดจสโตน เมตัลฟา
ประสานรวมมือ ทาทา สตีล

พัฒนาเหล็กลวดคารบอนสูงเพื่อผลิต Steel cord
มั่นใจคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

เหล็ก ปูนซิเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ รวมกันแล้วเท่ากับประมาณ 
ร้อยละ 60 ของมูลค่าก่อสร้าง เม่ือพิจารณาเฉพาะเหล็กเส้นก่อสร้าง 
มีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10% ของมูลค่าโครงการก่อสร้าง

ประเมินการใช้เหล็ก

เมกะโปรเจกต์เดินหน้า
น�าพาเหล็กก่อสร้างเติบโต

โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ
ที่เริ่มก่อสร้าง

ผลักดันตลาดเหล็กเส้นก่อสร้างให้ขยายตัว  
10-14% ช่วงปี 2562-2563

	 วิจัยกรุงศรี	 (กันยายน	 2561)	 คาดว่าความต้องการใช้เหล็ก 
ในไทย	(ทัง้เหลก็ทรงยาวและเหลก็ทรงแบน)	จะมปีริมาณ	17.0-17.4	 
ล้านตัน	 ในปี	 2561	 ขยายตัว	 2-5%	 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา	 
ในปี	2562	และ	2563	จะเตบิโต	5-8%	และ	6-9%	ปีต่อปีตามล�าดบั	
อุปสงค์เหล็กทรงยาวมีแนวโน้มขยายตัว	 10-12%	และ	11-14%	 
ปีต่อปี	 	 ในปี	 2562	และ	2563	ตามทิศทางการลงทุนโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของภาครัฐ	ความต้องการใช้เหล็กทรงแบน	 ในช่วงเวลา
เดยีวกันจะเพ่ิมขึน้	 2-5%	และ	3-6%	 ปีต่อปีตามล�าดบั	ทัง้หมดนี้ 
เป็นผลจากแนวโน้มการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และ
อตุสาหกรรมการผลติท่ีจะกลบัมาขยายตวัดขีึน้

	 มลูค่าอตุสาหกรรมก่อสร้างของไทยในปี	2561-2563	จะขยายตวั 
เฉลี่ย	 7-9%	ต่อปี	 (ข้อมูลจาก	 “วิจัยกรุงศรี”)	 ปัจจัยสนับสนุน 
มาจากการเร่งลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรฐัประมาณ	 
61	 โครงการ	วงเงนิลงทนุรวม	3.2	 ล้านล้านบาท	ภายในปี	2569	 
และมาจากแรงผลกัดนัของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนทีเ่ริม่ฟ้ืนตัว
	 เฉพาะปี	 2561	 คาดว่างานก่อสร้างภาครัฐขยายตัว	 9-11%	
เปรยีบเทียบปีต่อปี	มมีลูค่า	 747-761	 พันล้านบาท	และขยายตวั 
ต่อเน่ืองปี	 2562-2563	 ในอัตรา	 8-12%	 เนื่องจากการเริ่มต้น 
ก่อสร ้างโครงสร ้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่ เซ็นสัญญาไปแล้ว 
เมือ่ปลายปี	2560	และต้นปี	2561	ได้แก่	รถไฟฟ้าสายสส้ีมตะวันตก	 
(ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี)	 รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู	 (มีนบุรี- 
แคราย)	 และโมโนเรลสายสีเหลือง	 (ลาดพร้าว-ส�าโรง)	 รวมถึง
รถไฟทางคู่ระยะแรกจ�านวน	 5	 เส้นทาง	 ท่ีก่อสร้างไปแล้วเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ	30	ของโครงการ	นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่ที่ 
เตรยีมประกวดราคาในช่วงปี	2561-2562	เช่น	โครงการรถไฟทางคู ่
เฟส	 2	 โครงการทางพิเศษสายพระราม	3-ดาวคะนอง-วงแหวน 
รอบนอกฯ	ด้านตะวันตก	 รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ	 3	สนามบิน	
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)	และท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะที่	 3	 
ตามแผนงานทยอยประมลูโครงการในช่วงปี	2562-2564
	 มูลค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา	3-5%	 
ปีต่อปี	มมีลูค่า	542.0-552.5	พันล้านบาท	ในปี	2561	และคาดว่า 
ในช่วงปี	 2562-2563	 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตรา	 4-7%	ต่อป	ี 
ในระยะ	3	ปีข้างหน้า	ปี	 2561-2562	ฟื้นตัวดีขึ้นทั้งงานก่อสร้าง 
ทีอ่ยู่อาศยั	อาคารส�านกังาน	อาคารพาณิชย์ในรปูแบบผสมผสาน	
Mixed	Use	และโรงงานอตุสาหกรรม	 ในส่วนการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตในระยะ	 3	 ปีข้างหน้า	 ประมวล
จากสถิติการขอรับส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทนุในปี	2560	ทีเ่งนิลงทุนขยายตวั	22.4%	 ปีต่อปี	มมีลูค่า	
641.9	พันล้านบาท	ส่วนใหญ่กระจกุตวัในพ้ืนท่ี	EEC	และภาคกลาง
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เมกะโปรเจกต์เริ่มสร้าง-ประมูลเพิ่ม
เปิดทางตลาดเหล็กเส้นขยายโตต่อเนื่อง
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Steel, cement, and construction material combine to make 
60% of the whole construction cost, with rebar proportion 
at 10%.

Estimated Steel Usage

Mega projects moving forward 
means growing demand of rebar

Government’s mega projects 

expanding rebar market 

10-14% in 2019-2020

 Krungsri Research (September 2018) estimated steel  

consumption in Thailand (for both long and flat steel product will  

be at 17.0-17.4 million tons in 2018, expanding 2-5% y-o-y. It is 

expected to grow 5-8% y-o-y and 6-9% y-o-y in 2019 and 2020 

respectively. Demand for long steel product tends to expand by 

10-12% y-o-y and 11-14% y-o-y in 2019 and 2020 respectively 

according to the government’s investment in infrastructure, 

whereas demand for flat steel products will increase by 2-5% 

y-o-y and 3-6% y-o-y respectively. These are results from the 

recovering and expanding investment trend in real estate and 

manufacturing industry.

 Thailand’s construction industry value during 2018-2020 
is expanding 7-9% per annum (from “Krungsri Research”).  
Supporting factors are the rush in investments of 61  
government’s large infrastructure projects with funding of 
3.2 trillion Baht by 2026. Other factors are recovering private 
sectors’ investment in construction.
 In the 2018 alone, government’s construction projects are 
expected to expand by 9-11% y-o-y at 747-761 billion Baht 
and will continue to expand in 2019 and 2020 by 8-12% from 
large infrastructure projects whose contracts have already been 
signed since the end of 2017 and early 2018 which consist 
of the Western Yellow Line (Cultural Center - Min Buri), Pink 
Monorail Line (Min Buri - Khae Rai), Yellow Monorail Line (Lad 
Phrao - Sam Rong), and the 5-route double-track rails phase 
one whose 30% of the whole construction has already begun. 
Moreover, there are new projects waiting for bidding during 
2018-2019 such as the double-track rail phase two, expressway 
(Rama 3 - Dao Khanong - Western Outer Ring Road), high-speed 
rail connecting three airports (Donmuang - Suvarnabhumi - 
U-Tapao), and Laem Chabang Port phase three according to 
bidding plans during 2019-2021.
 Private sectors have a growth trend at 3-5% y-o-y, with value 
of 542-552.5 billion Baht in 2018 and is expected to expand 
continuously at the rate of 4-7% per annum during 2019-2020. 
It is also expected that constructions for mixed-use residential, 
office, and commercial buildings and factories will be recover-
ing during 2019-2020. Statistics from the Board of Investment 
of Thailand (BOI) in 2017 estimated that factory constructions 
will grow in the next 3 years with investment fund expanding 
22.4% y-o-y, with the value at 641.9 billion Baht concentrating 
in the Eastern Economic Corridor (EEC) and central region of 
Thailand.

3

Mega Projects rise – increase bidding
Opening windows for steel market continuous growth



4 54

เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั่นใจ
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“3 เซฟ ”
เหล็กเส้นมูลค่าเพิ่ม

เพ่ือวงการก่อสร้างและเศรษฐกิจไทย

Save Cost ประหยัดต้นทุน
	 เหลก็เส้นข้ออ้อยแรงดงึสงู	SD	50	มี
ก�าลงัรบัแรงมากกว่าเหลก็	SD	40	ดงัน้ันจงึช่วย	 
เซฟต้นทุนการก่อสร้าง	ลดปริมาณเหล็กที่ต้อง
ใช้ในการก่อสร้างได้มากกว่า	 20%	 อีกทั้งยัง 
ช่วยเพ่ิมตวัเลอืกด้านการออกแบบท่ีหลากหลาย	
ส่งเสริมการออกแบบอาคารให้ทันสมัยมากขึ้น	
เหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง	 SD	50	มีให้บริการ
ตามความต้องการครบทุกขนาด	 ตั้งแต่ขนาด	
10-40	มลิลเิมตร

Life Safety ช่วยรักษาชีวิต
	 เหลก็เส้นเหนียวพิเศษต้านแผ่นดนิไหว	 
ทาทา	 ทิสคอน	 ซุปเปอร์	 ดั๊กไทล์	 (SD	 40	 S,	 
SD	 50	 S)	 ที่มีคุณสมบัติเหนียวกว่า	 ดัดโค้ง
ได ้ง ่ายกว ่า	 สามารถดูดซับพลังงานจาก 
แผ่นดินไหวได้มากกว่าเหล็กเส้นเกรดปกติอื่นๆ	

สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

คอลมัน์ “สนทนา ทาทา สตลี” ฉบบันีไ้ด้รับเกียรตจิาก คณุชัยเฉลมิ บญุญานวุตัร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มาขยายความให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ส�าคัญท่ี 
ผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง ทาทา ทิสคอน ได้รับเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ High Value  
Added นั่นคือ เหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง SD 50 เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ  
และเหล็กเส้นตัดและดัดส�าเร็จรูป (Cut & Bend) มีสาระส�าคัญดังนี้

Save Time ประหยัดเวลา
	 เ หล็ ก เส ้ นตั ดและดั ดส� า เ ร็ จ รู ป	 
(Cut	&	Bend)	 เป็นการให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็
ด้วยการตัดและดัดเหล็กส�าเร็จรูปตามแบบ
ที่ลูกค้าต้องการ	 ช่วยเซฟเวลาในการก่อสร้าง	 
ไม่ต้องรอแรงงานตัดและดัดเหล็กที่หน้างาน	 
อกีท้ังยังช่วยลดการสญูเสยีเหลก็ท่ีถูกตัดท้ิงเป็น
เศษเหลอืใช้โดยเปล่าประโยชน์

“3 เซฟ” เพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
	 คุณชัยเฉลิม	 บุญญานุวัตร	 เน้นว่า	
สนิค้าเหลก็นวัตกรรม	“3	เซฟ”	ท้ังเหลก็เส้นข้ออ้อย 
แรงดึงสูง	 SD	50	 เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ	และ 
เหลก็เส้นตดัและดดัส�าเรจ็รปู	สามารถตอบสนอง 
การลงทุนโครงสร้างต่างๆ	 ช่วยให้ผู้รับเหมา
โครงการทั้งภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐได้ใช้
เหล็กคุณภาพมาตรฐานสูง	 ประหยัดการใช้
ทรัพยากร	 ลดต้นทุนในส่วนของการก่อสร้าง	
ช่วยประหยัดพลังงาน	และท�าให้เศรษฐกิจโดย
รวมดีข้ึน	 เศรษฐกิจโดยรวมก�าลังดีข้ึนจากการ 
ขยายการลงทนุในโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก	การเร่งรดัการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	และสาธารณูปโภคต่างๆ
	 จากปัจจัยเอ้ืออ�านวยต่างๆ	 น้ัน	 
คาดว่าในสิ้นปีงบการเงิน	 2562	 ยอดขาย 
เหล็กเส ้นข ้ออ ้อยแรงดึงสู ง 	 SD	 50	 
เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ	 และเหล็กเส้น- 
ตดัและดดัส�าเรจ็รปู	มีโอกาสเพิม่ขึน้รวมเป็น	
220,000	ตนั	หรอืประมาณ	10	กว่าเปอร์เซน็ต์	
ของยอดขายท้ังหมดของ	ทาทา	สตลี

ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ถึง	 25%	 ช่วยเซฟชีวิต	 เพ่ิมความมั่นใจด้าน 
ความปลอดภยัแก่ผูอ้ยู่อาศยั	 เหลก็เส้นเหนยีว-
พิเศษนี้	 มีคุณสมบัติเทียบเท่าเหล็กต้านแรง- 
สัน่สะเทอืนแผ่นดนิไหวตามมาตรฐานสากล	เช่น	
BS	(องักฤษ),	SS	(สงิคโปร์),	EC2	(ยุโรป)	และ	
ASTM	(สหรฐัอเมรกิา)

สินค้าเหลก็นวตักรรม “3 เซฟ” 

SD 50 เหลก็เส้นเหนยีวพเิศษ 

และ Cut and Bend 

ยกระดบัมาตรฐาน

อตุสาหกรรมก่อสร้าง
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		 คณุภทัรพรกล่าวถึงจดุเร่ิมต้นและแนวคดิ
ในการท�าโรงเรยีนว่า	 ปัจจบุนัเป็นยุคแห่งการสือ่สาร
และโลกเปลีย่นแปลงไปมาก	ภาษามบีทบาทส�าคัญ	
มองเรือ่งภาษาและทักษะท่ีด	ีหรอื	Good	language	
and	life	skill	เราใช้การเรยีนการสอนท่ีเน้นภาษา	และ
ทกัษะการใช้ชวิีต	กระบวนการคดิ	การให้เด็กฝึกการ
ช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น	พวกนี้สร้างระเบียบวินัย	 
น�าไปสูก่ระบวนการคิด	และการแก้ปัญหาอะไรต่างๆ

เดินตามหลัก พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
	 เราเป็นโรงเรยีนไทยในระบบไม่ใช่โรงเรยีน
นานาชาติ	 แต่เราจัดการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ	 
ทุกห้องมีครูต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ	 ตอนนี้ 
เราเปิดสอนอนุบาล	1	จ�านวน	2	ห้อง	อนบุาล	2	และ	
3	ประถม	1	และ	2	จ�านวนชัน้ละ	1	 ห้อง	 คุณครมู	ี 
3	กลุม่	คอื	ครไูทย	Non	English	native	speaker	
และ	English	native	speaker	ครไูทยเป็นครพ่ีูเลีย้ง
อนุบาล	1	 กับเป็นครปูระจ�าชัน้	ตอนน้ีมคีรตู่างชาติ	
10	ท่าน	ครไูทย	10	ท่าน	ต่อไปครตู่างชาตเิยอะกว่า 
เ พ่ิมจ�านวนตามระดับประถมท่ีเ พ่ิมชั้นสูงขึ้น	 
ซึง่ระดับประถมเราใช้ครตู่างชาตเิป็นครปูระจ�าชัน้
	 โรงเรียนเตชะวิทย ์มีปณิธานมุ ่ งมั่น 
ในการจัดการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู ้ของ	 
Bloom	(Bloom’s	Taxonomy)	ทีมุ่ง่การเรยีนรู	้3	ด้าน	 
คือ	 พุทธิพิสัย	 (Cognitive	 Domain)	 จิตพิสัย	 
(Affective	Domain)	และทักษะพิสยั	(Psychomotor	 
Domain)	 ในรูปแบบของ	 English	 Programme	 
ภายใต้แนวคดิ	“Thinking	School	and	Languages”	
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 
พ.ศ.	2551	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	เป็นแนวปฏิบตัิ
	 อย่างไรก็ตามเด็กต้องมีการสอบ	 NT	 
ONET	 เมื่อเราจัดการเรียนการสอนการสอบ

คอลัมน์ “โครงการดี เด่น ดัง” สนทนากับ คุณธนพงศ์ เตชะศารทูล และคุณภัทรพร 
เตชะศารทูล เจ้าของโรงเรียนเตชะวิทย์ และเจ้าของ บริษัท ที.พี สตีล เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
ผู้จ�าหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา มีสาระส�าคัญดังนี้

เน้น Good language and life skill 
	 คุณภัทรพร	 เตชะศารทูล	 ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตชะวิทย์	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 โรงเรียนน้ีตั้งอยู่ท่ี 
ถนนเลีย่งเมอืง	เลยีบคลองชลประทาน	เส้นสรุะ	2	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	เปิดสอน
หลกัสตูร	English	Program	ตัง้แต่เตรยีมอนบุาล	ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนเตชะวิทย์
จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ	เน้นการเรยีนรู้รูปแบบใช้โครงงานเป็นฐานมาบรูณาการ 
การเรียนการสอน	 ใช้ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	ภาษาจีน	 เป็นสื่อในการจัดการศึกษา 
เพ่ือผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนในระดบัประเทศและระดับมาตรฐานสากล

“เตชะวิทย์” สุขสนุกเหมือนอยู่บ้าน
สร้างบุตรหลานภาษาดี มีทักษะชีวิต

โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

ธนพงศ์ เตชะศารทูล
ภัทรพร เตชะศารทูล 
เจ้าของโรงเรียนเตชะวิทย์ 
เจ้าของบจก. ที.พี สตีล เซ็นเตอร์
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มีคุณภาพมาก	 ตั้งแต่ใช้เหล็กฐานรากอย่าง	 
ทาทา	ทิสคอน	รวมถึงวัสดอุืน่ๆ	อนัน้ีเป็นจดุเด่น
อกีอย่างหนึง่ของโรงเรยีน	เริม่ตัง้แต่การออกแบบ
เราเน้นการมทีีว่่าง	มสีเปซค่อนข้างเยอะ	เดก็ต้อง
ว่ิงเล่น	ตรงน้ีเห็นได้จากสนามหญ้า	ห้องเรียน	ปกติ

อาคารขนาดน้ีรบัเดก็	 500-600	คน	แต่ของเรา 
รบัเด็กแค่	300	คน	เพ่ือให้มท่ีีว่างให้เดก็ได้วิง่เล่น	
อารมณ์เหมอืนอยู่บ้าน	เข้ามาแล้วสบายๆ	
	 โรงเรียนตอนนี้	 รองรับ	 14	ห้องเรียน	 
เรามทีีด่นิท้ังหมด	6	 ไร่กว่า	 ใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว	4	 ไร่	 
ยังเหลอืพ้ืนท่ีอกี	2	ไร่กว่าด้านข้าง	ซึง่อกีราว	3-4	ปี	 
มีแผนงานสร้างอาคารเรียน	4	 ชั้น	 ให้นักเรียน
ระดบัประถมศกึษา	1-6	และมโีรงยิมแบบสนาม
บาสเก็ตบอล	 เพ่ือจัดงาน	 ใช้เป็นห้องประชุม	 
ถึงเวลานั้นอาคารปัจจุบันจะใช้เป็นอาคาร
อนุบาล	 เน่ืองจากเป็นอาคารปิดท่ีดูแลเด็กเล็ก	
เดก็อนบุาลได้ดี
	 เราตัง้ใจท�าโรงเรยีนเลก็ๆ	เหมือน
อยู่บ้าน	 ตามโลโก้	 เราเน้นการดูแลและ
คุณภาพ	 จัดให้ดูแลใกล้ชิดจริงๆ	 ส่วน
โรงเรียนระดับมัธยมมีโครงการท�าไหม?	
ตอนน้ีเรายังไม่ได้คิด	 ขอให้เป็นเรื่องของ
อนาคต

เป็นภาษาอังกฤษ	 แต่ส่วนกลางของรัฐบาล
จัดสอบเป็นภาษาไทย	 เราจัดหาอาจารย์มา
เตรยีมการสอบ	 ส่วนภาษาจนีเริม่ชัน้อนบุาล	 3	 
เราท�าข้อตกลง-MOU	 กับมหาวิทยาลัยภาษา 
ต่างประเทศกว่างซี	 เมืองหนานหนิง	 มณฑล 
กว่างซี	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งเดือน
พฤศจกิายนน้ี	เขาจะส่งนักศกึษาทีต้่องการฝึกงาน
มาอยู่กับเรา	 2	ท่าน	นักศึกษาท่ีเข้ามาสื่อสาร 
ได้ท้ังภาษาจนีและภาษาองักฤษ	และเมือ่เดอืน
เมษายนท่ีผ่านมาเรามีผู้บริหารจากนิวซีแลนด	์
ผู ้อ� านวยการฝ ่ายการตลาดกับทางด ้าน	 
academy	มาเย่ียมเราเพ่ือท�า	MOU	ร่วมกัน

สร้างความพร้อมทางอาคารสถานที่
	 เมื่อเริ่มต้นออกแบบก่อสร้างโรงเรียน	
เราค�านึงถึงวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก	 ปกติเมื่อ 
สร้างบ้านต้องเลือกของคุณภาพด	ีมีมาตรฐาน	
ใช้ได้ระยะยาว	เราเลอืกเหลก็เส้น	ทาทา	ทิสคอน	
ของ	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน	 มอก.	 การผลิตมีการตรวจสอบ
มาตรฐานทกุขัน้ตอน	ประกอบกับเราเป็นตวัแทน
จ�าหน่ายเหลก็เส้นก่อสร้างของ	ทาทา	สตลี	ด้วย	
จงึมัน่ใจในคณุภาพ	แขง็แรง	ปลอดภัย	พอเป็น 
ผู ้ใช้งานเองด้วย	 ก็ย่ิงมีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น	 
ทุกอาคารของเราใช้เหล็กชั้นคุณภาพ	SD	 40	 
ทาทา	ทิสคอน	ทั้งหมด	 และระหว่างก่อสร้าง 
ก็ได้รับการสนับสนุนท่ีดีจาก	 ทาทา	 สตีล	 
อย่างสม�่าเสมอ
	 ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคม	 
ปี	 2560	 เราพาผู ้ปกครองที่สนใจมาดูไซต์
งาน	 เสียงตอบรับจากการเห็นการก่อสร้างว่า	 
ผูป้กครองกล่าวเป็นเสยีงเดยีวกันว่า	เราใช้ของดี

ออกแบบดี
ใช้เหล็ก-วัสดุก่อสร้างดี 
อาคารสถานที่ดี คุณครูดี 
ผู้บริหารดี เพื่อนักเรียน
ได้ภาษาดี มีทักษะชีวิต

ขายเหล็กก่อสร้าง จุดแข็งอยู่ที่บริการและคอนเนคชั่น
	 คณุธนพงศ์	เตชะศารทูล	เจ้าของ	บรษิทั	ที.พี	สตลี	เซน็เตอร์	จ�ากัด	ผูจ้�าหน่ายเหลก็เส้น
ก่อสร้าง	เล่าให้	“Steelinks”	ฟังว่า	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายเหลก็ของ	ทาทา	สตลี	มาแล้ว	7	ปี	การขายเหลก็ 
ไม่มีการแบง่พื้นทีข่ายตายตวั	อีกทั้งมโีมเดิร์นเทรดมาแข่งขัน	ลูกค้าส่วนมากตัดสนิใจซื้อดว้ยการ 
ดท่ีูเครดติเป็นหลกั	ตวัอย่างการแข่งขันกัน	 เช่น	มอีพาร์ทเม้นท์ขึน้โครงการใหม่	 ที.พี.	สตลีฯ	 เสนอ 
ขายเหลก็	200	ตนัขึน้ไป	ก็มรีาคาจากเชยีงรายมาแข่งขนั	ตรงน้ีคอืการขายเหลก็ก่อสร้างไม่ได้ข้ึนกับ
พ้ืนทีใ่กล้ไกล	แต่อยู่ท่ีบรกิาร	และคอนเนคชัน่
	 ที.พี	 สตีล	 เซ็นเตอร์	 เน้นการขายโครงการเป็นหลัก	 เราขายตรงส่งผู้รับเหมาก่อสร้าง	 
และผูร้บัเหมาช่วง	จดุแขง็อย่างหนึง่ทีเ่ราขายได้ปัจจบุนัคือเหลก็ตรง	10	เมตร	12	เมตร	เหลก็ตรงลกูค้า
สัง่แค่	10	เส้น	เราก็ส่ง	25	มลิลเิมตร	10	เส้นเราก็ส่ง	โดยท่ัวไปอย่างน้อยต้องสัง่	30	เส้น	หรอือย่างบางท่ี 
ต้องรอส่ังจากกรงุเทพฯ	แต่เรามใีนสตอ็คไว้พร้อม
	 ลกูค้าเหลก็เส้นก่อสร้างบางส่วนท่ีมอียู่ในปัจจบุนั	อาท	ิงานสร้างมอเตอร์เวย์โคราช	ก็ขายเหลก็ 
ให้อยู่	เช่น	ย่ิงเจรญิ	และอกี	2-3	บรษิทั	และม	ีพีเอสเอ.	เขาท�าสะพาน	22	สะพาน	ก็ได้เข้าไปบางส่วน
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

	 ลกูค้าของเราเป็นโรงงานผลติยางของเครือบรดิจสโตน	 
100	 เปอร์เซ็นต์	 ปัจจุบันนี้	 เราขายภายในประเทศ	 95%	ของ 
การผลิตท้ังหมด	 และส่งออกไปบริษัทในเครือ	 บริดจสโตน 
ทีอ่นิโดนเีซยี	อนิเดยี	และโปแลนด์	เพียง	5%
	 นโยบายส�าคัญของบริดจสโตน	 คือ	 ความปลอดภัย 
มาเป็นอันดับหน่ึงเหนือสิ่งอื่นใด	คุณภาพของยางรถยนต์เป็น
หัวใจที่ส�าคัญของความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์	 การผลิต 
ยางรถยนต์ให้มคีณุภาพนัน้	จะต้องมกีารควบคมุการผลติในทุกๆ	
ขัน้ตอนอย่างเข้มงวดซึง่รวมถึงการควบคมุวตัถุดบิด้วย	คุณภาพ
ของวัตถุดิบจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากมาก	 ดังน้ัน	 การที	่
บรดิจสโตน	ผลติ	Steel	Cord	เพ่ือป้อนให้โรงงานผลติยางรถยนต์ 
ในเครอืโดยเฉพาะ	จะท�าให้เรามัน่ใจในคณุภาพของยางได้อย่างเต็มท่ี	
นอกจากนี้	 ยังท�าให้เราสามารถร่วมกันพัฒนาคุณภาพระหว่าง
บรษิทัในเครอื	เพ่ือให้เกิดผลบวก	(Synergy)	ซึง่กันและกัน	แทนท่ี
ต่างฝ่ายต่างแยกกันพัฒนา	ท�าให้เราสามารถผลติได้ยางรถยนต์ 
ท่ีมคีณุภาพ	ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม

จากคุณภาพของผลิตภณัฑ์สูคุ่ณภาพตลอดห่วงโซ่การผลติ
	 เมื่ อต ้องการผลิต 	 S tee l 	 Cord	 ที่มีคุณภาพ	 
บรดิจสโตน	 เมตลัฟา	 ในฐานะผูผ้ลติ	Steel	Cord	 ย่อมต้องการ
เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท่ีมคีณุภาพ	 เราเน้นคณุภาพของเหล็กลวด
ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ	 เราต้องการเหลก็ลวดทีผ่ลิตจาก
เหล็กขั้นต้นซึ่งเป็นเหล็กที่ได้จากการถลุงเหล็ก	 มีคุณภาพสูง	 
เราจึงต้องน�าเข้าเหล็กลวดจากต่างประเทศ	 100	 เปอร์เซ็นต์	 

“Cover Story” ฉบบันี ้“Steelinks” สนทนากับ คณุจิรพล จิรนยัราดลุ  
กรรมการผูจั้ดการ บริษัท บริดจสโตน เมตลัฟา (ประเทศไทย) จ�ากัด ผูผ้ลติ 
Steel Cord ป้อนให้กับโรงงานผลติยางรถยนต์ในเครือบริดจสโตน มีสาระส�าคญั 
ดงันี้

พฒันาเหล็กลวดคาร์บอนสูง
เพื่อผลิต Steel Cord 

มั่นใจคุณภาพ
เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ประสานร่วมมือ  ทาทา สตีล 

จิรพล จิรนัยราดุล
กรรมการผู้จดัการ บจก. บรดิจสโตน เมตลัฟา (ประเทศไทย)

บริดจสโตน เมตัลฟา

ความส�าเรจ็ 20 ปี ขยายก�าลังการผลิต 3 คร้ัง
	 บรษิทั	บรดิจสโตน	เมตลัฟา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี	2539	และ
ได้เริม่ท�าการผลติ	ปี	2542	ในช่วงระยะเวลา	20	ปีท่ีผ่านมา	เราได้มกีารขยายโรงงาน
เพ่ือเพ่ิมก�าลงัการผลติ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ยางในประเทศซึง่สอดคล้อง
กับการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง	 โดยเพ่ิมก�าลงั
การผลติจากเริม่ต้น	6	พันตนัต่อปี	ปัจจบุนัน้ี	เรามกี�าลงัการผลติ	4	หมืน่ตนัต่อปี	และ
ก�าลงัจะขยายก�าลงัการผลติเป็น	5	หมืน่ตนัต่อปี	ในอนาคตอนัใกล้น้ี
	 ตลอดระยะเวลา	 20	ปีที่เราด�าเนินกิจการ	 เราได้ประสบกับอุปสรรคท่ี 
หนกัหน่วงท่ีสดุในช่วงของการเกิดวิกฤตกิารณ์แฮมเบอร์เกอร์	(Subprime	Mortgage	 
Crisis)	 ในปี	2551	 -	2552	ซึง่ท�าให้ยอดการสัง่ซือ้ของเราได้ลดลงไปเป็นอย่างมาก	 
อย่างไรก็ตาม	 เราได้ใช้โอกาสน้ีในการปรับปรุงการท�างานของเรา	 ทั้งในด้าน 
ความปลอดภัยในการท�างาน	คณุภาพ	และการพัฒนาความสามารถของบคุลากร	 
เราได้ท�าการจดัท�ามาตรฐานการท�างานเพ่ือรองรับการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์	 
ซึง่ท�าให้เราสามารถตอบสนองต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแขง็กว่าเดมิ
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โดยน�าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลี	ที่เป็น
เหล็กลวดผลิตจากอุตสาหกรรมเหล็กข้ันต้นน�้า 
ซึง่ยังไม่มกีารผลติในประเทศไทย
	 ปัจจบุนัเรายังน�าเข้า 
เหลก็ลวดจากต่างประเทศเป็น
หลกัอยู่	แต่ด้วยความเชือ่มัน่ว่า	 
เทคโนโลยีในการผลิตเหล็ก
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	
ท�าให ้ เหล็กลวดที่ผลิตจาก
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง 
น่าจะมีคุณภาพท่ีดี ข้ึนกว ่า 
ที่ผ่านมา	 จึงได้ท�าการติดต่อ	 
ทาทา	 สตีล	 เ พ่ือร ่วมเป ็น
พันธมติรกัน	ในการพัฒนาการ
ผลิตเหล็กลวดในประเทศไทย
ให้มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะใช้ 
ในการผลติ	Steel	Cord	ได้
	 บริดจสโตน	 มีนโยบายที่ชัดเจนว่า	 
เราไม่ได้มองผูผ้ลติวัตถุดบิเป็นแค่คูค้่า	แต่เรามอง
เป็นพันธมติร	น่ันคอืการเป็นมติร	มพัีนธะสญัญา
ต่อกัน	 ร่วมกันพัฒนาไปด้วยกัน	 เมื่อเราคุยกับ	 
ทาทา	สตีล	 ร่วมกันพัฒนา	 แลกเปลี่ยนข้อมูล	
และความคดิเหน็ต่าง	ๆ	จนสดุท้าย	ทาทา	สตลี	
สามารถผลิตเหลก็ลวดคาร์บอนสงูให้มคีณุภาพ
เพียงพอท่ีเราสามารถใช้	ในการผลติ	steel	cord	
ได้	ปัจจุบันนี้	 เราใช้เหล็กลวดจาก	ทาทา	สตีล	 
ในสดัส่วน	25%	ของเหลก็ลวดท้ังหมด	คอื	ประมาณ
เดือนละ	1,000	ตัน	 ซึ่งเราจะไม่หยุดย้ังในการ 

ร่วมมือกับ	ทาทา	 สตีล	 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ	 
ซึง่จะท�าให้เราสามารถเพ่ิมปรมิาณการใช้ได้

กระบวนการผลติก�าหนดคณุภาพ
	 การผลิต	 Steel	 Cord	 เริ่มจากการ 
เอาเหล็กลวดคาร์บอนสูงขนาด	5.5	มิลลิเมตร	 
มาลดขนาดให้เลก็ลงเหลอืประมาณ	0.3	มลิลเิมตร 
หรือเท่ากับขนาดของเส้นผม	 จากนั้นน�ามา 
ตเีป็นเกลยีว	ซึง่จะขึน้อยู่กับการออกแบบของยาง	
ว่าต้องการ	 steel	 cord	 ท่ีมีโครงสร้างชนิดไหน	 
ซึง่เราได้ร่วมมอืกับโรงงานผลติยางรถยนต์ในการ
พัฒนาเพ่ือจะได้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูข้บัขีร่ถยนต์ได้อย่างเหมาะสม

	 	 ผลิตภัณฑ์	 Steel	 Cord	
ของเราแบ่งเป็น	 3	 กลุ่มหลักๆ	 คือ	 

Steel	Cord	ขนาดใหญ่	ส�าหรับ
ยางรถโดยสารขนาดใหญ	่
(Bus)	 และรถบรรทุก	
(Truck)	 Steel	 Cord	
ขนาดกลางส�าหรับ
ย า ง ร ถ บ ร ร ทุ ก 
ขนาดเล็ก	 (Pick	
up)	 และ	 Steel	
Cord	 ขนาดเล็ก
ส�าหรับยางรถเก๋ง	
(Passenger	 car)	
และในป ี 	 2562	 
เ ร า จ ะ เ ร่ิ ม ผ ลิ ต	 

Steel	 Cord	 ส�าหรับ
ยาง	ORR	(Off-the-Road	

Radial)	 เป็นยางรถยนต์ท่ี
ใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างและ

อตุสาหกรรมเหมอืงแร่อกีด้วย

ความพร้อมในการผลติยางรถยนต์ส�าหรบัรถ EV
	 ในปัจจุบันนี้ 	 รถยนต์ไฟฟ้า	 (EV:	 
Electric	Vehicles)	 ได้รับความนยิมเพ่ิมขึน้เป็น
อย่างมาก	ซึง่ทางบรษิทัแม่ของเราท่ีประเทศญ่ีปุน่
ได้ท�าการพัฒนาผลติภัณฑ์	Steel	Cord	ร่วมกับ
โรงงานผลิตยางรถยนต์เพ่ือให้ได้ยางรถยนต์ท่ี
เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้า	 ซึ่งประเด็นส�าคัญที่
ต้องค�านึงถึง	 ก็คือ	 แบตเตอร่ีซึ่งมีน�้าหนักมาก	 
และการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าท�าให้แรงบิดในการ
ขับเคลื่อนรถแตกต่างจากการใช้เครื่องยนต	์ 
ดังนั้น	 จึงต้องออกแบบยางรถยนต์ส�าหรับ 
รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ	ทีม่คีณุสมบตัท้ัิงในด้าน 
ความปลอดภัย	 การประหยัดน�้ามัน	 ทนต่อ 
แรงบดิสงู	การเก็บเสยีง	เป็นต้น	ซึง่เป็นความท้าทาย 
ของการออกแบบเป็นอย่างมาก	 ซึ่งปัจจุบันน้ี	
รถยนต์ไฟฟ้ายังมนี�า้หนักมากกว่ารถยนต์ท่ัวไป	
แต่อย่างไรก็ตาม	ด้วยการค้นคว้าและพัฒนาของ
อตุสาหกรรมรถยนต์อย่างไม่หยดุย้ัง	เราเชือ่มัน่ว่า	
น�า้หนกัของรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องน้อยลงในขณะท่ี
ประสทิธิภาพจะสงูข้ึนอย่างแน่นอน	
	 เทคโนโลยีท่ีอยู่รอบตัวเรามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ในฐานะผู้ผลิต	
Steel	 Cord	 ท่ีใช้ในการผลิตยางรถยนต	์ 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาร่วมไปกับโรงงานผลติ
ยางรถยนต์	และ	พนัธมิตรทางธรุกิจของเรา	
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	
พร้อมท้ังคาดการณ์ล่วงหน้า	 เพ่ือท่ีจะท�าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างเต็มท่ี	 ให้สอดคล้องกับ	 พันธกิจ 
ของบริดจสโตนท่ีว่า “รับใช้สังคมด้วย
คุณภาพท่ีเหนือกว่า”

9

การใช้เหล็กลวดคาร์บอนสงูจาก ทาทา สตลี

มาผลติ Steel cord คอื ผลส�าเรจ็

จากการเป็นพันธมติรธรุกจิระหว่าง 

บรดิจสโตน เมตลัฟา กบั ทาทา สตลี

Tread

Layer

Cap

1st	Belt

2nd	Belt
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SCOOP
กองบรรณาธิการ

การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อสนับสนุนโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก หรือ EEC 
(Eastern Economic Corridor) นัน้ มส่ีวนส�าคญั 
ในการกระตุ้นความต้องการเหล็กเส้นก่อสร้าง “Scoop” 
สตีลลิงค์ฉบับนี้เลือกข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐท่ี 
เร่ิมต้นใช้เงนิงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยใช้แหล่งข้อมูล 
จาก http://budget.parliament.go.th/bbebook62/ 
เว็บไซต์ของส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้คัดเลือกเฉพาะงานสร้างถนนท่ีสนับสนุน EEC และ 
เขตเศรษฐกิจพเิศษทีอ่ยูใ่นภาคตะวนัออก โดยเลอืกโครงการ 
ทีมู่ลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทข้ึนไป มข้ีอมูลทีน่่าสนใจดงันี้

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม	 
มีโครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวนัออก	ท่ีส�าคญัดงัน้ี

ทางลอดทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข	3	กับทางหลวง	หมายเลข	
331	 และทางหลวงหมายเลข	 3126	 (แยกบ้าน	 กม.10)	 จ.ชลบุร	ี
จ.ระยอง	1	แห่ง	งบประมาณท้ังสิน้	900	ล้านบาท	ปี	2562	ตัง้งบประมาณ	
180	ล้านบาท	ปี	2563	ผูกพันงบประมาณ	360	ล้านบาท	ปี	2564	ผูกพัน
งบประมาณ	360	ล้านบาท

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	 3	 (แยกเจ)	 -	 บรรจบทางหลวง	
หมายเลข	 3	 (แยกอู่ตะเภา)	 จ.ชลบุรี	 จ.ระยอง	 14.487	 กิโลเมตร	 
งบประมาณทัง้สิน้	800	ล้านบาท	ปี	2562	ตัง้งบประมาณ	160	ล้านบาท	ปี	2563	
ผกูพันงบประมาณ	320	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	320	ล้านบาท

ถนนสายปราจีนบุรี	 -	 อ.พนมสารคาม	 ตอน	 บ.หนองบัวหมู	 -	
อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชงิเทรา	จ.ปราจนีบรุ	ี8.238	กิโลเมตร	งบประมาณ 
ทั้งสิ้น	 800	ล้านบาท	ปี	 2562	ตั้งงบประมาณ	160	ล้านบาท	ปี	 2563	 
ผกูพันงบประมาณ	320	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	320	ล้านบาท

ถนนสายปราจีนบุร	ี-	อ.พนมสารคาม	ตอน	บ.หนองบวัหมู	-อ.พนมสารคาม	
ตอน	 2	 จ.ฉะเชิงเทรา	 จ.ปราจีนบุรี	 13.126	 กิโลเมตร	 งบประมาณ 
ท้ังสิน้	750	ล้านบาท	ปี	2562	ตัง้งบประมาณ	150	ล้านบาท	ปี	2563	ผกูพัน 
งบประมาณ	300	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	300	ล้านบาท

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	315	(ดอนสนีนท์)	-	 
บรรจบทางหลวง	 หมายเลข	 331	 (แปลงยาว)	
จ.ฉะเชิงเทรา	ตอน	1	จ.ฉะเชิงเทรา	9.975	กิโลเมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น	600	ล้านบาท	ปี	2562	ตั้งงบประมาณ	
120	ล้านบาท	ปี	2563	ผูกพันงบประมาณ	240	ล้านบาท	
ปี	2564	ผูกพันงบประมาณ	240	ล้านบาท

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	315	(ดอนสนีนท์)	-	 
บรรจบทางหลวง	หมายเลข	331	(แปลงยาว)	ตอน	2	 
จ.ฉะเชิงเทรา	 7.779	 กิโลเมตร	 งบประมาณทั้งส้ิน	
600	 ล้านบาท	ปี	 2562	ตั้งงบประมาณ	 120	ล้านบาท	 
ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	240	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพัน 
งบประมาณ	240	ล้านบาท

ถนนสาย	อ.ปลวกแดง	-	อ.หนองใหญ่	จ.ชลบรุ	ี11.858	
กิโลเมตร งบประมาณท้ังสิ้น	 550	 ล้านบาท	ปี	 2562	 
ตัง้งบประมาณ	110	ล้านบาท	ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	
220	ล้านบาท	ปี	2564	ผูกพันงบประมาณ	220	ล้านบาท

ถนนสายฉะเชิงเทรา	 -	 ต.เขาหินซ ้อน	 ตอน	
อ.พนมสารคาม	-	ต.เขาหนิซ้อ	น	(รวมสะพานข้ามแยก
ทางหลวงหมายเลข	319)	ตอน	1	จ.ฉะเชงิเทรา	9.000	
กิโลเมตร	 งบประมาณท้ังสิ้น	 1,200	ล้านบาท	ปี	 2562	 
ตัง้งบประมาณ	244	ล้านบาท	ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	
488	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	488ล้านบาท

เปิดโครงการ
พัฒนาทางหลวง 
เพิ่มความพร้อม EEC

ทางหลวง
เพื่อสร้างความพร้อม EEC
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กรมทางหลวง	พฒันาทางหลวงเพือ่สนับสนุน
เขตเศรษฐกจิพเิศษ	ได้แก่

ถนนสาย	อ.สตัหีบ	-	อ.บ้านฉาง	จ.ชลบรุ	ีจ.ระยอง	10.141	กิโลเมตร	 
งบประมาณทัง้สิน้	900	ล้านบาท	ปี	2562	ต้ังงบประมาณ	180	ล้านบาท	ปี	2563	
ผกูพันงบประมาณ	360	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	360	ล้านบาท

ถนนสาย	 อ.พนัสนิคม	 -	 บ.เกาะโพธ์ิ	 จ.ชลบุรี	 12.135	 กิโลเมตร	 
งบประมาณท้ังสิน้	570	ล้านบาท	ปี	2562	ตัง้งบประมาณ	114	ล้านบาท	ปี	2563	 
ผกูพันงบประมาณ	228	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	228	ล้านบาท	 
(22)	สาย	อ.บ้านฉาง	-	ถนนซอย	13	ของนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง

ถนนสาย	อ.บ้านฉาง	 -	 ถนนซอย	 13	 ของนิคมสร้างตนเองจังหวดั
ระยอง	 จ.ระยอง	 22.000	 กิโลเมตร	 งบประมาณท้ังสิน้	 860	 ล้านบาท	 
ปี	 2562	 ตั้งงบประมาณ	 172	 ล้านบาท	 ปี	 2563	 ผูกพันงบประมาณ	 
344	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	344	ล้านบาท

ถนนสาย	ต.มาบตาพดุ	-	อ.นิคมพัฒนา	รวมทางลอดจุดตดัทางหลวง	
หมายเลข	3191	กับทางหลวงหมายเลข	3375	(เดมิ)	(แยกนิคมพฒันา)	
จ.ระยอง	13.600	กิโลเมตร	งบประมาณท้ังสิน้	1,500	ล้านบาท	ปี	2562	
ต้ังงบประมาณ	300	 ล้านบาท	 ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	600	 ล้านบาท	 
ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	600	

ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน	 จ.ฉะเชิงเทรา	 จ.ปราจีนบุรี	 1	 แห่ง  
งบประมาณทัง้สิน้	520	ล้านบาท	ปี	2562	ต้ังงบประมาณ	104	ล้านบาท	ปี	2563	
ผกูพันงบประมาณ	208	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	208	ล้านบาท

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	36	 -	 ต่างระดบัมาบเอยีง	จ.ชลบรุ	ี
11.739	กิโลเมตร	งบประมาณทัง้สิน้	900	ล้านบาท	ปี	2562	ตัง้งบประมาณ	
180	ล้านบาท	ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	360	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพัน 
งบประมาณ	360	ล้านบาท

สายต่างระดบัมาบเอียง	 -	แยกทางหลวงหมายเลข	344	 (แยกหนอง
ปรอื)	จ.ชลบรุ	ี18.789	กิโลเมตร	งบประมาณทัง้สิน้	900	ล้านบาท	ปี	2562	
ต้ังงบประมาณ	180	 ล้านบาท	 ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	360	 ล้านบาท	 
ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	360	ล้านบาท

ถนนสาย	 อ.อรัญประเทศ	 -	 ชายแดนไทย/กัมพูชา	
(บ.หนองเอ่ียน	 -	 สตึงบท)	 ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข	 33	 บรรจบทางหลวงหมายเลข	 3586	
จ.สระแก้ว	งบประมาณทั้งสิ้น	1,035	ล้านบาท	ปี	2562	
ตัง้งบประมาณ	207	ล้านบาท	ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	
414	ล้านบาท	ปี	2564	ผูกพันงบประมาณ	414	ล้านบาท

สร้างถนนสาย	อ.อรญัประเทศ	-	อ.โคกสงู	จ.สระแก้ว	
19.964	 กิโลเมตร	 งบประมาณท้ังสิน้	 1,000	 ล้านบาท	 
ปี	 2562	ตัง้งบประมาณ	200	 ล้านบาท	 ปี	2563	 ผูกพัน 
งบประมาณ	400	 ล้านบาท	 ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	
400	ล้านบาท

ถนนสายเลีย่งเมืองอรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	 4.400	
กิโลเมตร	 งบประมาณท้ังสิ้น	 360	ล้านบาท	ปี	 2562	 
ตัง้งบประมาณ	72	ล้านบาท	ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	
144	ล้านบาท	ปี	2564	ผกูพันงบประมาณ	560	ล้านบาท

ก่อสร้างสะพานข้ามจดุตัดทางรถไฟ	สายปราจีนบรุ	ี-	 
อ.ศรีมโหสถ	จ.ปราจีนบรีุ	 1	 แห่ง	 งบประมาณท้ังสิน้	 
220	 ล้านบาท	ปี	 2562	 ตั้งงบประมาณ	44	 ล้านบาท	 
ปี	2563	ผกูพันงบประมาณ	88	ล้านบาทปี	2564	ผกูพัน 
งบประมาณ	88	ล้านบาท

ทางหลวง
สนบัสนนุเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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งบประมาณ ปี 2562 
กรมทางหลวงพัฒนาถนน

เพิ่มความพร้อม EEC 
สร้างงบผูกพันนับหมื่นล้านบาท
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

สั่งเหล็กเพ่ิมจากท่ีต้องการใช้จริงมาเก็บไว้ที ่
ไซต์งานก่อสร้าง	มผีลเลศิในด้านประหยัดต้นทนุ	
ไม่ต้องเช่าพ้ืนทีก่องเก็บเหลก็ไว้เพ่ือการตดัและดดั	 
ไม่ต้องจ้างแรงงานเพ่ิมไว้ส�าหรบัการตดัและดดั	
ประหยัดค่าขนส่งหากต้องสัง่เหลก็เส้นเพ่ิมจากที ่
วางแผนการใช้งานจรงิ	อกีท้ังช่วยประหยัดเวลา
ที่ต้องใช้แรงงงานตัดและดัดเหล็กท่ีหน้างาน	 
ผลประโยชน์อืน่ๆ	คอื	เพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้
แรงงานท่ีมอียู่ให้ท�างานในส่วนอืน่	ลดปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในหน่วยงานก่อสร้าง
	 “เรือ่งเหลก็ไม่ใช่เรือ่งเลก็”	 ปัญหา
และข้อขัดข้องต่างๆ	 ของผู้ใช้เหล็กเส้น
ก่อสร้างน้ัน	ทาทา	สตีล	น�ามาพฒันาผลติภณัฑ์
และบริการของบริ ษัทอย ่างต ่อเนื่อง	 
เหลก็ตดัและดดัส�าเรจ็รปู	 (Cut	 and	Bend)	
สร ้างสรรค์ขึ้นเพื่อแก ้ป ัญหาหน้างาน	 
เพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้ผู้ใช้งาน	
ท้ังนี	้ทาทา	สตลี	ได้เพิม่ก�าลงัการผลติเหลก็
ตดัและดดัส�าเรจ็รปู	(Cut	and	Bend)	รวมเป็น
เดือนละ	 13,100	 ตัน	 ต้ังแต่เดือนมิถนุายน	
2561	เพือ่ตอบสนองความต้องการท่ีเพิม่ขึน้

เหลก็เส้นมาตรฐานบรกิารมาตรฐาน
	 บริการเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป	 
(Cut	and	Bend)	 ใช้เหลก็เส้นมาตรฐาน	มอก.	
“ทาทา	 ทิสคอน”	 จากเตาหลอม	 อาร์คไฟฟ้า	
(Electric	 Arc	 Furnace	 process)	 หรือ	 EF	 
ในโรงงานของ	 ทาทา	 สตีล	 ดังน้ันจึงเป ็น 
เหล็กเส้นที่สามารถดัดโค้งได้ในวงรัศมีแคบ 
ไม่ปริแตกหักง่าย	 การตัดและดัดใช้เคร่ืองจักร
ทันสมัย	 ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ
บคุลากรท่ีช�านาญงาน	สามารถตดัและดดัเหลก็
ตามขนาด	ความยาว	และองศาตามแบบ	Bar	Cut	 
List	ท่ีผูใ้ช้งานก�าหนด	และจดัส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง	
ตรงตามก�าหนดเวลาของแผนงานก่อสร้าง
	 งานบรกิารเหลก็เส้นส�าเรจ็รปูพร้อมใช้
ของ	ทาทา	สตลี	มทีมีงานบรกิารท่ีพร้อมให้ข้อมลู	
และค�าปรกึษาอย่างใกล้ชดิ	 ร่วมกับทมีผูใ้ช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานครั้งแรก	หรือการใช้งาน
ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เหล็กเส้นตัดและดัด
ส�าเรจ็รปูตรงตามความต้องการ	ในเวลาท่ีก�าหนด
จดุมุง่หมายเพ่ือประโยชน์ของผูใ้ช้
	 นวัตกรรมเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป	
(Cut	 and	 Bend)	 สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือประโยชน์

เหลก็ตดัและดดัส�าเรจ็รปู 
(Cut and Bend) 

สร้างสรรค์ขึน้เพ่ือประโยชน์
ของผูใ้ช้งาน นัน่คอื 

ประหยดัเวลา ประหยัดต้นทนุ 
เพิม่ประสทิธภิาพงานก่อสร้าง

เหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป
ประหยัดแรงงาน - เวลา - ต้นทุน
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ของผูใ้ช้งาน	นัน่คอื	ช่วยป้องกันการสญูเสยี 
เศษเหลก็ทีเ่หลอืจากการตดัและดดัเหลก็หน้า
งาน	และการตดัดดัท่ีไม่ตรงตามการใช้งาน	 
ช่วยป้องกันปัญหาเหลก็สญูหาย	และไม่ต้อง 

โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	
บางปะอิน	-	นครราชสมีา	
ใช้บรกิารเหลก็ตดัและดดัส�าเรจ็รปู

เหลก็ตดัและดดัส�าเร็จรูป (Cut and Bend) 

คอื บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยการตดัและดดัเหลก็

ส�าเร็จรูปตามแบบทีล่กูค้าต้องการ คณุประโยชน์

และมลูค่าเพิม่ทีเ่กิดข้ึนทันทีคอื ประหยดัเวลาใน

การก่อสร้าง ลดแรงงานตดัและดดัเหลก็ ไม่เกิด

การสญูเสยีเหลก็ระหว่างการตดัดดัท่ีหน้างาน
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Cut and Bend Service is an integrated  
service by cutting and bending 
Rebar in lengths and shapes as  
required by customers. The immediate  
benefit and value is that it saves time 
for constructions, lowers the labor 
needed for cutting and bending steel 
and it does not give out any wastage 
during the Rebar cutting and bending  
process.

Standard Rebar Standard Service
 T h e  C u t  a n d  b e n d  s e r v i c e  u s e s  
TIS-standard “TATA TISCON” Rebar produced  
by the Electric Arc Furnace or EF process 
in TATA Steel plants. Therefore, the steel 
can be bended to small angles without 
cracking. The Cut and Bend process uses 
modern machineries which are computer-
controlled and operated by skilled labor. 
It can cut and bend Rebar according to 

 TATA Steel ready-to-use cut and bend  
service has a customer service team to provide 
information and advice to the customers or 
end users, no matter if it’s their first use or 
those with continuous orders to ensure that 
customers get their cut and bend products 
according to their specifications and exactly 
on schedule.

Aiming for Users’ Benefits
 The Cut and Bend innovation was created 
for the users’ benefits in the way that it prevents 
any steel scrap that would occur from cutting 
the steel on-site and from cutting steel in the 
wrong lengths or shapes. It also prevents  
Rebar from being stolen while on-site and from 
extra order of rebar. Moreover, customers do 
not need to rent space for rebar storage nor 
hire labor for the cutting and bending process.  
Apart from the above benefits, it saves  
transportation cost from extra order of rebar. 
It save time from cutting and bending rebar 
on-site. Other benefits include increasing  
efficiency in using labor for other tasks.
 “Steel Ain’t Small” TATA Steel has been 
bringing problems and obstacles that are 
provided by customers to continuously 
improve our products and services. And, 
Cut and Bend service has been created to 
solve such on-site obstacles to increase  
construction efficiency to the customers. 
TATA Steel has increased its cut and bend  
production capacity to 13,100 tons/month since 
June 2018 to meet the increasing demands.

Cut and Bend process 
has been developed to 

meet customers’ 
benefits – saving time, 

saving cost, and 
increasing construction 

efficiency.

Cut and Bend Steel
Saves: Cost - Time - Labor
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lengths, shapes, and angles per Bar 
Cut List specified by the customers. The 
finished products are then delivered to 
the construction sites On-time as per 
construction schedule.
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ
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ส่งมอบเหลก็เส้นก่อสร้างเทีย่วแรก 
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเรว็สงู 

ไทย-จีน 
ผูแ้ทน	บมจ.	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	ส่งมอบสนิค้า
เหล็กเส้นก่อสร้างเทีย่วแรก	เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าความเรว็สงู	ไทย-จนี	ช่วง	กทม.	-	หนองคาย	
(ระยะท่ี	1	กทม.-นครราชสมีา	)	ช่วงที	่1	กลางดง	-	 
ปางอโศก	กม.	150+500	-	กม.	154+000	เมือ่เรว็ๆ	นี้

กลุม่ทาทา สตลี
รบัรางวัล CSR-DIW

กลุ ่มบริษัท	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 
รับรางวัล	 “โครงการส ่ง เสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และชุมชนอย ่าง ย่ังยืน	 (CSR-DIW)”	 
ประกอบด้วย	 บมจ.เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป	 
รบัรางวัล	CSR	-	DIW,	บจก.เหลก็สยาม	(2001)	
และ	 บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม	 รับรางวัล	 
CSR-DIW	 Continuous	 Award	 จาก	 
ดร.พส	ุโลหารชนุ	ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	
และ	 นายมงคล	 พฤกษ์วัฒนา	 อธิบดี- 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม	โดยม	ีผูช่้วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	 -	 โรงงานชลบรุ,ี	 โรงงานระยอง
และโรงงานสระบรุ	ีพร้อมด้วยผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่	 -	ทรพัยากรบคุคลและบรหิาร	
เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว

ทาทา สตลี ร่วมสนับสนุน 
งาน Grand Openning โกลบอลเฮ้าส์ 

สาขาด่านขนุทด
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	 จัดงาน	 Grand	 Openning	 
โกลบอลเฮ้าส์	สาขาด่านขุนทด	อ.ด่านขนุทด	จ.นครราชสมีา	
สาขาที	่58	ภายในงานมกีารจดั	Promotion	สนิค้าราคาพิเศษ	
มากมาย	พร้อมกันนี้	
บมจ.	ทาทา	สตีล	 ได้
ร่วมสนับสนุน	สินค้า	
Premium	 เพ่ือช่วย	 
Promote 	 Brand	 
เหลก็เส้น	TATA	Tiscon	

จดัอบรมความรู ้เหลก็เส้น TATA Tiscon 
และความรู ้มอก.ใหม่

หน่วยงานพัฒนาตลาด	ทาทา	สตลี	จดัอบรม	 ให้กับ
พนักงานขายและ	cashier	 โครงสร้าง	 โกลบอลเฮ้าส์	 
สาขาน้องใหม่	 สาขาด่านขุนทด	 จ.นครราชสีมา	 
โดยเนื้อหาหลักสูตร	 ข้อมูล	 เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐาน 
เก่ียวกับเหลก็เส้น	TATA	Tiscon	และความรูเ้ก่ียวกับ	
มอก.ใหม่	 เพ่ือเป็นตวัช่วยให้กับพนักงานขายมอืใหม่	 
ในการขายเหลก็เส้น	TATA	Tiscon

ทาทา สตลี ร่วมจดัอบรมพนกังานขายไทวัสดุ
โซนภาคเหนอืและภาคอสีาน

หน่วยงานพัฒนาตลาด	 ทาทา	 สตีล	 ร่วมกับ	 ไทวัสดุ	 
สาขาเชยีงใหม่	สาขาขอนแก่น	และสาขาสรุนิทร์	จดัอบรม
พนกังานขายไทวสัดโุซนภาคเหนอืและภาคอสีาน	โดยเน้ือหา
หลักสูตรเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พ้ืนฐาน 
เก่ียวกับเหลก็เส้น	TATA	Tiscon	และความรูเ้ก่ียวกับ	มอก. 
ใหม่	 เพ่ือให้พนกังานขายสามารถน�าความรูค้วามเข้าใจไปใช้ 
ในหน้างานได้โดยแท้จรงิ
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ส่งค�าตอบของท่านมาได้ท่ี 
Line ID : @tiscon /	 ไลน์สแกน	
-> Add Friend	 หรือพิมพ์ค้นหา	 
@tiscon	 ระบุค�าตอบ	 พร้อมแจ้ง	
ชื่อ-สกุล	 เบอร์โทร.	 ท่ีอยู่ในการ 
จัดส่ง	ตัง้แต่วนัน้ี	-	15	พฤศจิกายน	2561

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

วันที่	20	พฤศจิกายน	2561

ล�าดับ	1-5 รับ 
หนังสือ	คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต
1.	คุณศิริรัตน์	คุ้มรอด	กทม.	
2.	คุณวสวัตติ์	อินทร์แปลง	จ.มหาสารคาม	
3.	คุณวิทยา	บูรณะวัฒนากูล	จ.สงขลา	
4.	คุณลิขิต	พันธุเทพ	จ.นครพนม	
5.	คุณนันทวุฒิ	จินาสุ่น	จ.สุราษฎร์ธานี			

คณุประโยชนส์�ำคญั “3 เซฟ” ของเหล็กเสน้
มลูคำ่เพิม่ ทำทำ ทสิคอน คอืขอ้ใดตอ่ไปนี?้
1.	 เหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง	SD	50	-	Save	Cost	ประหยัดต้นทุน

2.	 เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ	-	Life	Safety	ช่วยรักษาชีวิต

3.	 เหล็กเส้นตัดและดัดส�าเร็จรูป	(Cut	&	Bend)	-	Save	Time		

	 ประหยัดเวลา

4.	ถูกทุกข้อ

ล�าดับ	6-25 รับ
ปลอกแขนกันแดด
6.	คณุพยนต์	ชืน่ชผูล	จ.ระยอง	
7.	คณุชนัดดา	เนตรหาญ	จ.ยโสธร	
8.	คณุปรญิญา	ภุมรตัน์มกุล	จ.จนัทบรุี	
9.	คณุเลศิชาย	แก่นสาธ์ุ	จ.อบุลราชธานี	
10.	คณุธนนิท์รฐั	เมธีวัชรรตัน์	จ.สรุาษฎร์ธานี	
11.คณุถานนัดร์	เหมอืนเนียม	จ.พัทลงุ	
12.	คณุพชร	มาทวงค์	จ.ร้อยเอด็	
13.	คณุเกศวด	ีกันภยั	จ.นนทบรุ	ี
14.	คณุกันยา	บวัเคน	จ.นครพนม	

15.	คณุจรรยา	เรงิส�าราญ	จ.ปทุมธานี	
16.	คณุเฉลมิพล	ปัญจะแก้ว	จ.มหาสารคาม	
17.	คณุธนวนั	ผึง้ทอง	จ.สมทุรปราการ	
18.	คณุธนชั	สชุญา	กทม.	
19.	คณุวีรพงษ์	นครไทย	กทม.	
20	.คณุพัชราพร	ถนอมรอด	จ.ชลบรุี	
21.	คณุอภสันนัท์	กางทอง	จ.นครปฐม	
22.	คณุวนดิา	พรมมา	จ.เชยีงราย	
23.	คณุทวินันท์	เจด็จนัทึก	จ.เชยีงใหม่	
24.	คณุชณุห์ศริ	ิเลก็สวัุฒน์	จ.สกลนคร	
25.	คณุนงเยาว์	เจรญินนท์	จ.สมทุรปราการ

ประกาศรายช่ือ

ผู้โชคด ี
Steelinks
ฉบับ 37

ทาทา ท้าประลอง

เพยีงคุณสแกน	QR	Code	น้ี	
และตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ

ความต้องการและข้อคดิเห็นท่ีมีต่อวารสาร	Steelinks	

ก็รอ ลุน้รับรางวลัพเิศษ มากมาย	จาก	ทาทา	สตลี	!

คนเก่ง ตอบถูก 
ล�าดับ 1-10 รับ หมวก ล�าดับ 11-20 รับ เส้ือยืด

จดัส่งถงึบ้าน

เยีย่มชมโรงงาน เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป 
จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร	บจก.เซ็นเตอร์รุ่งเรือง	ตัวแทนจ�าหน่าย	 
เหลก็เส้น	ทาทา	ทสิคอน	 เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลติ 
เหลก็เส้น	ณ	โรงงาน	เอน็.ที.เอส.	สตลีกรุป๊	จ.ชลบุร	ีเมือ่เรว็ 	ๆนี้	

ตดิต่อกองบรรณาธกิาร

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



เหลก็เสนตดัและดดัสำเร็จรปู (Cut & Bend) เปนการใหบรกิาร
แบบเบ็ดเสร็จดวยการตัดและดัดเหล็กสําเร็จรูปตามแบบที่ลูกคาตองการ
ชวยเซฟเวลาในการกอสราง ไมตองรอแรงงานตัดและดัดเหล็กที่หนางาน
อกีทัง้ยงัชวยลดการสญูเสยีเหลก็ทีถ่กูตดัทิง้เปนเศษเหลือใชโดยเปลาประโยชน

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑเพิ่มเติม
กรุณาติดตอ Call Center : 02-315-7550

www.tatasteelthailand.com@tiscon TataTisconThailand
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