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เหล็ก SYS พร้อมระบบป้องกันสนิมท่ีได้มาตรฐานระดับสากล
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เปลี่ยน !

Architect : Mr.Panumas Pakdee, 
Mr. Yingpan Trepralum 
Structure Engineer : Mr.Charum Wutchragon
Electrical Engineer : Mr.Montri Ngao-det
Sanitary Engineer : Mr.Soopachai Kongin
Mechanical Engineer : Mr.Taweesak 
Taweewitthyakarn
Constructor : บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
และ บจก.เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์

( เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด ์)

เพ่ืองานโครงสร้างท่ีดีข้ึน

“

”



 ถ้าคุณตั้งใจจะใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนส�าหรับงานโครงสร้างอาคารของคุณอยู่แล้ว ทีมงาน Steel 
Solution by SYS ขอแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อความสะดวกสบายและได้มาตรฐานการก่อสร้างยิ่งขึ้น นั่นคือ 
เหล็กรูปพรรณรีดร้อนพร้อมท�าสีรองพื้นส�าเร็จ มาจากโรงงาน หรือ SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส 
ไพรเมอร์บอนด์) 
 เพราะหลายท่านอาจมองข้ามในรายละเอียดเกี่ยวกับการท�าสีรองพื้นเหล็ก โดยเข้าใจผิดว่าเป็นเร่ืองไม่
ส�าคัญกับงานโครงสร้างเท่าไรนัก บางครั้งเราจึงเห็นขั้นตอนการท�าสีรองพื้นแบบไม่รัดกุมตามมาตรฐาน ซึ่งใน
อนาคตโครงสร้างเหล็กที่ท�าสีแบบไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดความเสียหายจากการผุกร่อนของสนิม และจะก่อให้
เกิดผลกระทบกับความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารได้ ดังนั้นนอกจากการเลือกคุณสมบัติของสีที่ดีและเหมาะ
สมกับการใช้งานแล้ว ยังต้องมีขั้นตอนการเตรียมผิวเหล็กก่อนการท�าสีอีกด้วย โดยการตรวจสอบความชื้นและ
อุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนเริ่มงาน การท�าความสะอาดด้วยการพ่นขัดเปิดผิวหน้า จึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กได้เป็นอย่างดีเต็มประสิทธิภาพ

 Steel Solution by SYS  ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการท�าสีกันสนิมเหล็กก่อนการน�าไปใช้งาน จึง
ไดพ้ฒันาสนิคา้เหลก็ SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส ไพรเมอรบ์อนด)์ ขึน้ ใหเ้หมาะกบัโครงสรา้งอาคาร
ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยผ่านการเตรียมผิวและท�าสีรองพื้นด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

 STEP 1  ตรวจสอบสภาพผิว ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนเริ่มงาน
 STEP 2 ท�าความสะอาดผิวด้วยการพ่นขัด (Blast Cleaning)
 STEP 3 พ่นสีรองพื้นป้องกันสนิม โดยควบคุมความหนาสีและระยะเวลาแห้งตัวในรอบของการพ่น

  นอกจากนี้ Steel Solution by SYS  ยังมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการท�างาน
ให้กับผู้น�าเหล็ก SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด์) ไปใช้ในงานก่อสร้างด้วย

         จึงอยากชวนทุกคน เปลี่ยนมาใช้ SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด์)
 เพื่องานโครงสร้างเหล็กที่ดีขึ้น  เพิ่มอายุการใช้งาน  ลดขั้นตอนการเตรียมเหล็กที่หน้างานก่อสร้าง และเพื่องบ
ประมาณไม่บานปลายด้วย

เราจะรู้ได้อย่างไร ? 
ว่าขัน Bolt จนแน่นแล้ว ?

ทีมงาน Steel Solution by SYS มีทางเลือกเพ่ือความปลอดภัย
ส�าหรับระบบก่อสร้างแบบ Bolted Connection โดยการเลือกใช้ 
“Tor Shear Bolt” หรือ “Tension Control Bolt” ซ่ึงเม่ือขัน
แน่นจนได้ Torque ของ Bolt แล้ว ส่วนท่ีปลายหางของ Bolt ก็จะ
ขาดออกจากกัน ช่างก็ทราบว่าจะหยุดขันเม่ือใดท่ีแน่นพอแล้ว ส่วนผู้
ตรวจสอบสามารถใช้กล้องส่องตรวจสอบว่าหาง Bolt ได้หลุดทุกตัว
หรือไม่น่ันเอง โดย Bolt ประเภทน้ีจะเรียกว่า “Grade S10T” เพียง
เท่าน้ีก็จะสามารถม่ันใจได้แล้วว่าเราขัน Bolt จนแน่น แข็งแรงดี
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อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน Steel Solution by SYS  ทางเลือกใหม่ส�าหรับงานโครงสร้างเหล็ก ที่มาพร้อม
ระบบป้องกันสนิม หรือ SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด์) เหล็กป้องกันสนิม รุ่นประหยัด 
Budget Series รองพื้นสีด�า ที่มีครอบคลุมทุกหน้าตัด ทั้งเหล็ก เอชบีม ไอบีม ไวด์แฟลงก์ เหล็กรางน�้า และ เหล็ก
ฉาก ครบทุกไซส์ที่ต้องการ ได้มาตรฐาน มอก. ผ่านการเตรียมผิวและท�าสีรองพื้นด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ 
ทนต่อการกัดกร่อนของน�้าเค็ม น�้ามัน กรดอ่อน และความร้อนได้ดี เพราะได้รับการเตรียมผิวเหล็กด้วยวิธี Blast 
Cleaning Grade Sa 1.0 ตามมาตรฐาน ISO 8501 ผ่านการเคลือบสีรองพื้นพิเศษ หนา 80 ไมครอน สามารถทาส ี
ทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี่ โพลียูรีเทน เหมาะกับโครงสร้างอาคารทั่วไป ที่อยู่ไกลจากชายทะเล 
หรือโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า 1 กิโลเมตร นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจส�าหรับงานโครงสร้างเหล็ก

นอกจากนี้ยังมี SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด์) พิเศษในรุ่นอื่นๆ เพื่อรองรับการใช้งานใน
สภาพแวดล้อมแบบต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.syssteel.com

Budget Series
เหล็กทำาสีรองพื้น รุ่นประหยัด

ท่ีจอดรถนี้เหมาะส�าหรับผู้สนใจลดค่าไฟให้กับบ้านหรือบริษัท พร้อมสร้างที่จอดรถกันแดดกันฝนไปพร้อม ๆ กัน  ภาย
ใต้แนวคิด เปล่ียนลานจอดรถที่ต้องตากแดดให้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยแผ่น Solar Cell บนหลังคาท่ีจอดรถ
โครงสร้างเหล็ก ในชื่อ “Solar Carport” ที่จอดรถโครงสร้างเหล็กส�าเร็จรูป ติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบ Bolted 
Connection พร้อมระบบแผง Solar Cell จาก Steel Solution by SYS

เพียงเริ่มลงทุนก่อสร้างหน้าร้อนนี้ สามารถคืนต้นทุนทั้งหมดภายใน 7 ปี* โครงสร้างเหล็กแข็งแรง ติดตั้งรวดเร็วด้วย
ระบบ Bolted Connection ไม่สกปรกเลอะเทอะที่หน้างาน

*หมายเหตุ : ส�าหรับลานจอดรถยนต์จ�านวน 20 ช่องจอดขึ้นไป ทั้งนี้ขึึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หน้างาน สนใจสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งภาพ และขนาดพื้นที่ลานจอดรถปัจจุบันมาให้ประเมินราคาที่กล่องข้อความทาง facebook 
page : Steel Solution ได้เลยครับ
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ท่ีจอดรถโครงสร้างเหล็ก 
พร้อมระบบแผง Solar Cell

Solar Carport 

( เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด ์)
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คุณจักรพันธ์ ศิริจันทรพงศ์ 
จาก บมจ. เชียงใหม่ริมดอย และ 

Perfect Houses Design and Build

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ากัด (SYS) 
เลขที่ 1 ถ. ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Cellular Beam by

0-2586-7777 

      Hongsa Power Visitor Center Building คือ อาคารสไตล์โพสต์โมเดิร์น 
ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ส�าหรับต้อนรับ และให้
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว หรือผู้มาเยือนของโรงไฟฟ้าหงสา 
    อาคารแห่งนี้เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ที่มีการน�าโครงสร้างเหล็ก Cellular 
Beam แบบช่วงพาดยาวมาใช้ในส่วนของหลังคาอาคารได้อย่างโดดเด่น โดยมีหน่วย
งาน Steel Solution by SYS เข้ามาดูแลงานในส่วนของโครงสร้างหลักทั้งอาคาร 
      โดยโครงสร้าง Cellular Beam ที่ใช้รับน�้าหนักโครงหลังคารูปทรงกรวย โดย
แต่ละชิ้นจะถูกเชื่อมเข้ากับ Top Plate ที่ต�าแหน่งหัวเสา แล้วยึดเข้ากับโครงถักเหล็ก
ส�าหรับรองรับแปหลังคาด้วยระบบ Bolt ซึ่งมีต�าแหน่งรูเจาะที่มีความเที่ยงตรง จึงติด
ตัง้ได้อย่างแม่นย�าถกูต้องตามแบบทีส่ถาปนกิออกแบบไว้ ทัง้ในเร่ืองของต�าแหน่ง ระยะ 
และระดับ ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเตรียมและแปรรูปเหล็กจาก Shop Drawing  โดยทีมงาน 
Steel Solution by SYS จึงท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก
    การเลอืกออกแบบให้เป็น Cellular Beam ยงัช่วยลดต้นทนุค่าก่อสร้าง และจ�านวน
เสาภายในอาคารให้น้อยลงเพราะโครงสร้างโดยรวมมีน�้าหนักที่เบากว่าโครงสร้างถัก
รปูแบบเดมิ นอกจากนีย้งัมีประโยชน์ในแง่การท�างานระบบ เพราะการมช่ีองเปิดวงกลม
สามารถท�าให้เดินท่อและสายไฟต่างๆ รวมไปถึงงานบ�ารุงรักษาในอนาคตท�าได้ง่ายขึ้น
อีกด้วย

     “นอกจากนีห้น่วยงาน Steel Solution ยงัเข้ามาช่วยการจดัการขนส่งวสัดใุห้ง่าย
ขึ้น เพราะมีแผนขนส่งที่ชัดเจนและจัดส่งได้ตรงเวลา และขนส่งเฉพาะวัสดุที่ต้องใช้งาน
จริงๆ ไม่เหมือนการสั่งเหล็กมาประกอบเป็นโครงถักหรือโครงเหล็กรูปพรรณอื่นที่ต้อง
สั่งเผื่อท�าให้สิ้นเปลืองวัสดุและการขนส่ง ด้านแรงงานก็ช่วยให้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องน�า
แรงงานที่มีฝีมือเข้ามาท�างานที่ลาว แต่คุณภาพของชิ้นงาน Cellular Beam ยังคงได้
ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นขนาด ระยะ รอยเชือ่ม เพราะตดัประกอบในโรงงานทีไ่ทย ส่วน
การติดตั้งใช้แรงงานในท้องถิ่นก็ท�าได้เหมือนกันจากแบบ Shop Drawing ที่ละเอียด
เข้าใจได้ง่าย” คุณจักรพันธ์ ศิริจันทรพงศ์  จาก บมจ.เชียงใหม่ริมดอย และ Perfect 
House Design and Build ได้กล่าวทิ้งท้าย

Hongsa Power

@steelsolutionbysys solution@syssteel.com@syssteel

Visitor Center Building

โครงหลังคารูปทรงกรวย จะมีลักษณะ
รูปทรงที่โค้งมนนี้ เป็นส่วนไฮไลท์ของ
โครงการ

Architect : Mr.Panumas Pakdee, 
Mr. Yingpan Trepralum 
Structure Engineer : Mr.Charum Wutchragon
Electrical Engineer : Mr.Montri Ngao-det
Sanitary Engineer : Mr.Soopachai Kongin
Mechanical Engineer : Mr.Taweesak 
Taweewitthyakarn
Constructor : บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
และ บจก.เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์


