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คำ�นำ�
เหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ไม่ได้จำ�กัดแค่เพียงการใช้งานในโครงสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่เท่านัน้ เทรนด์การใช้เหล็กในงานอาคารขนาดเล็ก หรือแม้แต่บา้ นพักอาศัย
ก็กำ�ลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มีข้อดีที่
ตอบโจทย์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นความรวดเร็วใน
การก่อสร้าง การใช้แรงงานทีน่ อ้ ยกว่า ช่วยลดมลภาวะฝุน่ ในขณะก่อสร้าง หรือหาก
มีการรื้อถอนก็สามารถนำ�กลับมา recycle ได้ 100%
หนังสือ 10 Steel Houses by SYS จึงได้ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เห็นไอเดีย
และแนวทางการใช้งานเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ในการออกแบบและสร้างบ้านโดยนำ�
เสนอแบบบ้าน Modular House ซึง่ สามารถขยายและต่อเติมได้อย่างง่าย ๆ หรือแบบบ้าน
ทีอ่ อกแบบให้พอเหมาะกับงบประมาณทีเ่ จ้าของบ้านต้องการ ทัง้ นีบ้ า้ นทัง้ 10 แบบ อาจจะไม่ได้
เป็นแบบทีส่ วยทีส่ ดุ เพราะนิยามความสวยของแต่ละคนแตกต่างกัน บ้านแต่ละแบบ
เป็นเพียงตัวแทนบางส่วนของบ้านเหล็กทีใ่ ห้คณ
ุ หยิบไปใช้งานหรือต่อยอดความคิด
ซึง่ จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านในฝันของคุณต่อไป
หนังสือเล่มนีจ้ ะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดผูใ้ ห้ขอ้ มูลและคำ�แนะนำ�ดีๆ ในการใช้งาน
เหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ผูจ้ ดั ทำ�ขอขอบคุณทีมวิศวกรบริการเทคนิคจาก SYS ทีช่ ว่ ย
แนะนำ�การใช้เหล็ก และรอยต่อเหล็กในแบบบ้านต่างๆ ทีม Steel Solution by SYS
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลการออกแบบ การแปรรูป และการติดตัง้ โครงสร้างเหล็ก ทีมสถาปนิกทุก
ท่านทีอ่ อกแบบบ้านเหล็กซึง่ สะท้อนถึงศักยภาพการใช้งานเหล็กได้อย่างดี
และสุดท้ายขอขอบคุณผูส้ นใจ ผูอ้ อกแบบ และผูใ้ ช้เหล็ก ทุกท่านทีส่ นับสนุนเหล็ก
SYS มามากกว่า 25 ปี

เจ้าของลิขสิทธิ์
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำ�กัด
Siam Yamato Steel Co.,Ltd. (SYS)
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-7777 แฟกซ์ 0-2586-2687
www.syssteel.com
@syssteel

sys@syssteel.com
@syssteel
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แนวทางการใช้งานหนังสือเล่มนี้
แบบทีป่ รากฏในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเพียงแนวทางเบือ้ งต้น เพือ่ ความถูกต้อง
และปลอดภัยในการออกแบบและก่อสร้าง ควรปรึกษาวิศวกร และ
สถาปนิกก่อนนำ�ไปใช้ในงานจริงทุกครัง้ รวมถึงต้องดำ�เนินการขออนุญาต
ก่อสร้างก่อน โดยกรุงเทพมหานคร ติดต่อทางสำ�นักงานเขต ส่วนต่าง
จังหวัดติดต่อที่เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
เช็คงบประมาณ

เช็คระยะต่างๆ

แสกน QR Code เข้าเว็บไซต์
ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กเพิม่ เติม

แนวทางการออกแบบบ้าน

ภาพ Isometric แสดงการประกอบ
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน
2
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ชนิดของเหล็กทีต
่ อ
้ งใช้

าณ

เช็คระยะความสูง

างๆ

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทแ่ี นะนำ�

รายละเอียด
ในการก่อสร้าง

แสกน QR Code เข้าเว็บไซต์
ดูขอ
้ มูลผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม
3

SYS_OK.indd 3

3/12/2564 BE 09:55

PRIMERBOND

PRIMERBOND
PREMUIM
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ตรวจสอบข้้อมููลคุุณภาพของเหล็็ก...ก่่อนตััดสิินใจ
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10 Steel Houses

By

ไอเดียดีดี... มีอยู่ในบ้านโครงสร้างเหล็ก
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01 บ้านน้อยในป่าใหญ่
“บ้านน้อยหลังเล็กโชว์โครงสร้างเหล็ก มีเสน่หไ์ ม่ซา้ํ ใคร”
8
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บ้านน้อยในป่าใหญ่

บ้านโชว์โครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก สำ�หรับการเริม่ ต้นลงหลักปักฐาน ซึง่ ในอนาคตอาจเพิม่ ตัวบ้านอีก
หลาย ๆ หลัง ในรูปแบบเดียวกันนี้ โดยเชือ่ มต่อกันด้วยทางเดินหรือ ระเบียง ตัวบ้านออกแบบเป็น
หลังคา 2 ชัน้ ด้านหนึง่ โปร่งแสง เพือ่ รับแดด อีกด้านหนึง่ มุงกระเบือ้ งสำ�หรับเพิม่ แผงโซลาร์เซลล์
เพือ่ เแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าลดค่าไฟในบ้านได้ โครงเหล็ก SYS H - Beam แข็งแรง
เพียงพอรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างดี
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
440,000 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 60,000 บาท

รวมเป็นเงิน 500,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท นอร์มอลสตูดิโอ จำ�กัด โทร. 087 588 0756
FB: normalstudioBKK

บ้าน 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พร้อมระเบียง และครัว
ขนาดเล็ก พืน้ ทีใ่ ช้สอย 35 ตรม.
4.20

4.20

มาตราส่วน
0

1

ผังพืน้

ห้องนอน

4.20

ระเบียง

ครัว
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

1:125
3m

แนวชายคา

แนวรูปตัด

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี ! ได้ท่ี www.syssteel.com
9
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จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

แบบขยาย 1
1.50

แบบขยาย 2

3.10

0.90
มาตราส่วน
0

1

1:125

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

3m

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

รูปตัด
หน่วย : เมตร

ไอเดียการออกแบบโชว์โครงสร้างเหล็กนั้น ควรเลือกใช้เหล็กที่ผ่านการเตรียมทำ�ผิวรองพื้น
ที่เรียบสม�ำ เสมอ อย่างการเลือกใช้เหล็กทำ�สีทไ่ี ด้มาตรฐานจากโรงงาน อย่าง SYS PRIMERBOND
ซึ่งผ่านการเตรียมผิวและทำ�สีรองพื้นเรียบร้อยแล้ว
10
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TIP
การโชว์โครงสร้างเหล็ก
การออกแบบงานสถาปัตยกรรมทีป่ ระสาน
กับงานวิศวกรรมได้อย่างลงตัวก็คอื การโชว์
ความสวยงามของโครงสร้างให้เห็นเส้นสาย
ทีส่ ะอาดตาเฉียบคม โครงสร้างเหล็กจึง
PRIMERBOND
เหมาะอย่างยิง่ เนือ่ งด้วยงานโครงสร้างเหล็กสามารถ
ประกอบขึ้นด้วยระบบที่แม่นยำ� ได้มาตรฐาน ไม่เพียงแต่ทำ�ให้การ
ก่อสร้างราบรืน่ ตรงเวลา แต่ยงั เป็นหัวใจของความงามในบ้านหลังนี้
นอกจากนีก้ ารเตรียมพืน้ ผิว และการทำ�สีรองพืน้ ทีไ่ ด้มาตรฐานยังเป็น
อีกปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะช่วยทำ�ให้เหล็ก SYS H-Beam แข็งแรงมีอายุการใช้
งาน
ที่ยาวนาน ดังนั้น SYS จึงได้พัฒนาสินค้าเหล็กให้พร้อมใช้งานโดย
ไม่ตอ้ งเตรียมผิวและทำ�สีรองพืน้ ได้แก่ เหล็ก SYS PRIMERBOND
(เอส-วาย-เอส ไพร์เมอร์บอนด์) ซึ่งเข้ามาตอบสนองการใช้งาน
โครงสร้างได้อย่างดี
กระเบื้องลอนลูกฟูกโปร่งแสง
จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

แบบขยาย 1 หัวเสา
มาตราส่วน
0

0.2

1:20

พื้นไม้ 1”x4” วางบน
ตงไม้ 2”x6” @ 600 mm

0.4m

ผนังภายนอก ไฟเบอร์ซีเมนต์ 20 mm
ผนังภายใน ไม้อัดสัก 12 mm สีธรรมชาติ
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1.5”x3” # 600 mm
ระหว่างกลางกรุฉนวนกันความร้อน 75 mm
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้
11
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รูปตัดขยายผนัง

กระเบื้องลอนลูกฟูกโปร่งแสง
จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m

หน่วย : เมตร

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
ฝ้าเพดานภายนอก ไฟเบอร์ซีเมนต์ 20 mm
ฝ้าเพดานภายใน ไม้อัดสัก 12 mm สีธรรมชาติ
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1.5”x3” # 600x600 mm
ระหว่างกลางกรุฉนวนกันความร้อน 75 mm

0.45

หน้าต่างไม้
2.50

มาตราส่วน 1:50
0

0.5

พื้นไม้ 1”x4” วางบน
ตงไม้ 2”x6” @ 600 mm

1m

ผนังภายนอก ไฟเบอร์ซีเมนต์ 20 mm
ผนังภายใน ไม้อัดสัก 12 mm สีธรรมชาติ
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1.5”x3” # 600x600 mm
ระหว่างกลางกรุฉนวนกันความร้อน 75 mm
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

0.35
0.70

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x29.5 kg/m
* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

0.40

เหล็กแผ่น
เหล็กเส้น
ขนาด 12 มม.
การติดตั้งแบบระบบเชื่อม
โดยการเสียบเหล็กในตอม่อ
(Inserted Plate) :
นำ�เหล็กดัดเป็นตัวยู (U) ควํ่า
เชือ่ มติดใต้แผ่นเหล็กทาสีกนั สนิม
และวางเสียบในแบบหล่อทีต่ ง้ ั ระดับ
ให้ได้กอ่ น แล้วจึงเทคอนกรีตตอม่อ
ให้เสมอกับผิวเหล็ก วิธนี ค้ี อ่ นข้าง
ประหยัด แต่ไม่สามารถปรับระดับได้
12
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02 บ้านคอนเทนเนอร์
“บ้านโครงสร้างเหล็ก สามารถปรับเปลีย่ นเคลือ
่ นย้ายได้ในอนาคต”
13
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บ้านคอนเทนเนอร์

บ้านนี้เหมาะสำ�หรับการวางแผนเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนที่ตั้งในอนาคต ด้วยการผสานโครงเหล็กกับตู้
คอนเทนเนอร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โครงเหล็กประกอบจะได้รบั การแปรรูปจากโรงงานทีไ่ ด้มาตรฐาน และนำ�มา
ติดตัง้ ทีห่ น้างานด้วยระบบ“Bolted Connection”สามารถปรับเปลีย่ นนำ�ไปวางในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้อย่างไร้ขอ้ จำ�กัด
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานคอนเทนเนอร์ และ สถาปัตยกรรม
630,000 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 120,000 บาท

รวมเป็นเงิน 750,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท นอร์มอลสตูดิโอ จำ�กัด โทร. 087 588 0756
FB: normalstudioBKK

บ้าน 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พร้อมระเบียง และครัว
ขนาดเล็ก พืน้ ทีใ่ ช้สอย 50 ตรม.
3.00

3.00

3.00

3.00

ห้องนอน
ห้องพักผ่อน

2.70

ระเบียง

แนวรูปตัด

2.70

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m
มาตราส่วน
0

1

1:125
3m

ผังพืน้

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
14
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ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต

แบบขยาย 1

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 50x50x4.65 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m

0.40
2.60

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

0.60
มาตราส่วน
0

1

1:125

แบบขยาย 2

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

3m

รูปตัด
หน่วย : เมตร

แม้จะออกแบบเพิม่ ระแนงและพืน้ ทีร่ ะเบียงให้บา้ นดูอบอุน่
อยู่สบายลงตัวยิ่งขึ้น แต่ยังคงคาแรคเตอร์แบบกล่อง
เหลีย่ มๆ ของตูค้ อนเทนเนอร์ไว้ดว้ ย

15
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TIP
เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า
น็อต ( Bolt ) แน่นแล้ว ?
นอกจากการใช้ประแจทอร์คในการวัดความแน่นแล้ว ระบบ
ก่อสร้างแบบ Bolted Connection เลือกใช้ “Tor Shear Bolt”
หรือ “Tension Control Bolt ” ซึง่ เมือ่ ขันแน่นจนได้ Torque
ของ Bolt แล้วส่วนปลายของ Bolt ก็จะขาดออกจากกัน
ช่างก็จะทราบว่าจะหยุดขันเมือ่ ใด ส่วนผูต้ รวจสอบสามารถ
ใช้กล้องส่องตรวจสอบว่าหาง Bolt ได้หลุดทุกตัวหรือไม่ เพือ่
การันตีวา่ น็อตทุกตัวจะได้รบั การขันจนแน่นได้มาตรฐาน
แน่นอน
มาตราส่วน
0

0.2

1:20

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 50x50x4.65 kg/m

0.4m

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
ผนังภายในกรุแผ่นยิปซั่มหนา 12 mm

แบบขยาย 1 หัวเสา
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
ปูพื้นลามิเนตลายไม้
พื้นระเบียงไม้สังเคราะห์ WPC
Wood Plastic Composite
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้
16
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รูปตัดขยายผนัง
หน่วย : เมตร

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 50x50x4.65 kg/m

0.40

ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
ประตูบานเปิดอลูมิเนียม

2.40
มาตราส่วน 1:50
0

0.5

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

1m

พื้นระเบียงไม้สังเคราะห์ WPC
Wood Plastic Composite
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

0.20
0.60

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

ฐานราก คสล
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

ระแนงเหล็ก CUT BEAM
สำ�หรับงานระแนงไม้ที่มักผุ บิด หรือหักงอ
ลองเปลีย่ นมาใช้เป็นระแนงเหล็ก CUT BEAM
ทีส่ ามารถประกอบเชือ่ มชิน้ งานมาจากโรงงาน
ลดการทำ�งานหน้างานน้อยลง และควบคุม
คุณภาพได้ดกี ว่าระบบอืน่ อีกทัง้ ยังพร้อมการ
เคลือ่ นย้ายในอนาคตได้อกี ด้วย ดูรายละเอียดเหล็ก
CUT BEAM เพิม่ เติมที่ www.syssteel.com

17
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03 บ้านกลางทุ่ง
“บ้านเหล็กหลังคาโค้งสูงกลางทุ
ง่ กว้าง ระบายอากาศได้ด”ี
18
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บ้านกลางทุง่
บ้านขนาดกะทัดรัดกลางทุง่ กว้าง มีระเบียงใหญ่ส�ำ หรับรับลม หลังคาโค้งสูงเพือ่ การระบายอากาศอยูแ่ ล้วสบาย
ไม่ต้องเปิดแอร์ ออกแบบเส้นโค้งให้ระเบียงรับกับหลังคา โครงเหล็ก SYS H - Beam สามารถออกแบบ
ให้เส้นสายดูเรียบบางโค้งเบา เพิม่ ความลงตัวให้บา้ นกลางทุง่ หลังนีเ้ ป็นจุดนำ�สายตาน่ามองกว่าใคร
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษทั กิตติยา สถาปนิก จำ�กัด โทร. 084 269 8996
www.kittiyaarchitects.com

ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,277,500 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 72,500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม
บ้าน 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พร้อมระเบียง และ
ครัวขนาดเล็ก พืน้ ทีใ่ ช้สอย 56 ตรม.
5.00

5.00

แนวชายคา

ห้องนั่งเล่น

4.00

ห้องนอน
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

ระเบียง

2.50

มาตราส่วน

แนวรูปตัด

ผังพืน้

0

หน่วย : เมตร

1

1:125
3m

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
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จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m ดัดโค้ง

แบบขยาย 1
แบบขยาย 2

1.65

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
2.95

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

0.90

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
มาตราส่วน
0

1

1:125
3m

รูปตัด
หน่วย : เมตร

เหล็กโครงสร้าง SYS ไม่วา่ จะดัดโค้งทีแ่ นวไหนของหน้าตัดเหล็ก
ก็สามารถทำ�ตามแบบวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�

20
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การดัดเหล็กโค้ง

TIP

การดัดโค้งมีสตู รจำ�ง่าย ๆ คือ ต้องให้รศั มีของส่วนโค้ง
ของเหล็กแคบทีส่ ดุ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เท่าของความลึกของ
เหล็กตัวนัน้ ๆ เช่น ถ้าเหล็กทีม่ คี วามลึก 0.25 เมตร ก็สามารถ
ทำ�รัศมีโค้งได้แคบทีส่ ดุ คือ 2.50 เมตร เป็นต้น ทัง้ นีก้ าร
แปรรูปเหล็ก SYS H-Beam ให้โค้งได้รปู ตามแบบนัน้
ต้องอาศัยทัง้ เครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน และประสบการณ์
ของทีมงาน ซึ่ง Steel Solution by SYS ให้บริการ
งานแปรรูปเหล็ก(Fabrication) ทีไ่ ด้มาตรฐานตัง้ แต่
ปี 2553 ได้แก่ การตัด การเจาะ การเชือ่ ม การดัด และ
การทำ�สีปอ้ งกันสนิม ซึง่ ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกชัน้
ตอนก่อนส่งถึงหน้างาน ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
www.syssteel.com

มาตราส่วน
0

0.2

1:20

หลังคาเมทัลชีท
จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m ดัดโค้ง

0.4m

ผนังเบาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 mm
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
เหล็กเส้น 6 mm เสริมยึดผนัง
ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ทาสี

แบบขยาย 1 หลังคา
หน้าต่างอลูมิเนียม
ระแนงไม้ 1.5”x1.5”
ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 50x50x4.65 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
21
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แบบขยาย 2 ระแนง
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รูปตัดขยายผนัง
หลังคาเมทัลชีท
0.35

หน่วย : เมตร

จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m ดัดโค้ง

1.30

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 50x50x4.65 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
2.95

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

มาตราส่วน 1:50
0

0.5

1m

พื้น คอนกรีตสำ�เร็จ ปูปาร์เก้ไม้
พื้นระเบียงไม้ 1”x4” ตีเว้นร่อง 1 cm
0.30

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

0.60

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

รอยต่อของ
เหล็กโค้ง
คานเหล็กทีอ่ อกแบบให้โค้งงอ
นอกจากแปรรูปดัดโค้งให้
แม่นยำ�ตามแบบต้องอาศัย
ช่างผู้ชำ�นาญ เครื่องมือที่ได้
มาตรฐานแล้วยังมี ส่วนรอยต่อ
ระหว่างหน้าตัดคานเหล็กโค้ง
กับตัวเสาที่ต้องตัดให้แนบ
สนิทกันพอดี เพือ่ ความแข็งแรง
ของโครงสร้างโดยรวมอีกด้วย
การเชือ่ มต่อสามารถทำ�ได้ทง้ั
ระบบ Bolted Connection
และระบบเชื่อม
22
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04 บ้านซีเนียร์
“บ้านเหล็กโชว์เสาเอียงไขว้ ใส่ใจผูส้ งู อายุ”
23
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บ้
า
นซี
เ
นี
ย
ร์
บ้านสำ�หรับคนที่มีหัวใจทันสมัย แบบแปลนใส่ใจรายละเอียด เพื่อการใช้งานของผู้สูงอายุและทุกคนในบ้าน

มีทางลาดเอียงสำ�หรับรถเข็น แปลนห้องนา กว้างเพือ่ ให้รถเข็นหมุนได้รอบทิศ และเว้นพืน้ ทีใ่ ห้ตดิ อุปกรณ์เสริมเพิม่ เติมได้
โดยทัง้ หมดใช้หลักการ ออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ Universal design เป็นการออกแบบเพือ่ คนทุกคน แต่ขณะ
เดียวกันก็เพิม่ ความโดดเด่นด้วยลูกเล่นโชว์โครงเหล็ก SYS H - Beam ทีด่ ไู ม่ธรรมดา ด้วยโครงสร้างเสาเอียง
เพื่อให้บา้ นดูทันสมัยน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะแม้จะเป็นผู้สูงอายุแต่ไม่จำ�เป็นต้องเชยเสมอไป
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษทั กิตติยา สถาปนิก จำ�กัด โทร. 084 269 8996
www.kittiyaarchitects.com

ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,302,500 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 97,500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท

* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม
บ้าน 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พร้อมระเบียงกว้าง และ
ห้องรับประทานอาหาร พืน้ ทีใ่ ช้สอย 60 ตร.ม.
3.00

6.00

3.00

แนวชายคา

2.50

ห้องนอน
2.50

ระเบียง
แนวรูปตัด

มาตราส่วน
0

1

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

1:125
3m

ผังพืน้

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
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แบบขยาย 1
0.50

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

1.25

3.00

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

0.60

แบบขยาย 2
มาตราส่วน
0

1

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

1:125
3m

รูปตัด
หน่วย : เมตร

ด้านข้างตัวบ้านโชว์โครงสร้างเสาเอียงแบบชัด ๆ
ล้อกับเส้นสายของทางลาดทีท่ �ำ ไว้ส�ำ หรับรถเข็น
25
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เสาเอียงไขว้

TIP

เสาเป็นองค์ประกอบสำ�คัญทีท่ �ำ ให้โครงสร้างแข็งแรง แต่เสา
ไม่จ�ำ เป็นต้องอยูภ่ ายในผนังหรืออยูใ่ นระนาบเดียวกับผนัง
อย่างเสาเอียงไขว้ของบ้านหลังนีซ้ ง่ึ แยกออกจากผนังทำ�ให้
บ้านดูมมี ติ ิ สร้างพืน้ ทีแ่ ละรูปแบบทีน่ า่ สนใจ และหากต้องการ
เสาเอียงทีม่ เี ส้นสายบางเฉียบดูเรียบง่ายไม่เทอะทะด้วยแล้ว
วัสดุเหล็ก SYS H-Beam เป็นวัสดุทเ่ ี หมาะอย่างยิง่ ซึง่ หาก
เทียบกับวัสดุคอนกรีตแล้วจะได้รปู ทรงทีห่ นาและหนักกว่ามาก
นอกจากนี้ เสาเหล็ก SYS H-Beam ยังก่อสร้างได้งา่ ย และ
รวดเร็วกว่า เพราะเสาเหล็กจะถูกจัดเตรียมชิน้ ส่วนจากโรงงาน
แปรรูป เมื่อถึงหน้างานก็สามารถประกอบติดตั้งได้ทันที
ไม่ต้องเสียเวลาการหล่อและบ่มเหมือนเสาคอนกรีต

หน้าต่างอลูมิเนียม
ทับหลังเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 125x125x14.8 kg/m

แบบขยาย 1 ทับหลังเหล็ก
มาตราส่วน
0

0.2

1:20
0.4m

พื้นระเบียงไม้ 1”x4” ตีเว้นร่อง 1 cm
ตงเหล็กกล่อง 1.5”x3” @ 400 mm
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 100x7x10.7 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

แบบขยาย 2 พืน้ ระเบียง
26
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รูปตัดขยายผนัง

มาตราส่วน 1:50
0

0.5

หน่วย : เมตร

1m

0.50

หลังคาเมทัลชีท
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

1.60

ทับหลังเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 125x125x14.8 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m
พื้น คสล ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
2.65

พื้นระเบียงไม้ 1”x4” ตีเว้นร่อง 1 cm
ตงเหล็กกล่อง 1.5”x3” @ 400 mm
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 100x7x10.7 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

0.30
0.30

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

ทีจ่ อดรถโครงสร้างเหล็กสำ�เร็จรูป design
แบบเสาเอียงไขว้ รุน่ X-Treme Model
ติดตัง้ ง่ายภายใน 1 วัน
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.syssteel.com
27
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05 บ้านริมผาสูงชัน
“บ้านเหล็กริมผา เรือ
่ งธรรมดาของโครงสร้างเหล็ก”
28
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บ้านริมผาสูงชัน
บ้านหลังนี้ออกแบบให้เหมาะที่จะตั้งอยู่บนพื้นที่เป็นเนินหรือเชิงเขา ซึ่งไม่สามารถปรับระดับที่ดินให้เท่ากันได้
ด้วยโครงสร้างทีต่ ง้ั อยูบ่ นเสาเหล็ก SYS H - Beam ทำ�ให้อาคารลอยตัวอยูเ่ หนือพืน้ ดิน พ้นข้อจำ�กัดของพืน้ ที่
ก่อสร้างที่มีความสูงไม่เท่ากัน และด้วยข้อดีของเหล็ก SYS H - Beam สามารถทำ�คานพืน้ ยืน่ ยาวได้มากกว่า
โครงสร้างอืน่ ทีม่ ขี นาดเท่ากัน ระเบียงของห้องนอนจึงยืน่ ยาวออกมาเพือ่ ชมวิวรอบตัวได้อย่างเต็มที่
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษทั กิตติยา สถาปนิก จำ�กัด โทร. 084 269 8996
www.kittiyaarchitects.com

ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,292,500 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 107,500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม
บ้าน 2 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พร้อมระเบียง และ ห้องพักผ่อน
พร้อมครัวขนาดเล็ก พืน้ ทีใ่ ช้สอย 65 ตรม.
1.00

5.00

5.00

1.00

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m

1.00

ห้องนอน
แนวรูปตัด

พักผ่อน

4.00

ห้องนอน
1.00

มาตราส่วน

แนวชายคา

ผังพืน้

0

1

1:125
3m

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
29
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แบบขยาย 1

จันทันเหล็ก SYS Channel
ขนาด 150x75x18.6 kg/m

0.40
1.38

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

3.00

1.20

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m

แบบขยาย 2
มาตราส่วน
0

1

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

1:125
3m

รูปตัด
หน่วย : เมตร
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TIP
บ้านบนเสาลอย
บ้านบนเสาลอยอาจเปรียบได้กับการยกคานคอดินขึ้น
มาอยูเ่ หนือพืน้ ดิน การยกคานและพืน้ ขึน้ มาอยูเ่ หนือดินนัน้
นอกจากเหมาะกับบ้านที่สร้างบนที่ดินลาดชันยากต่อ
การถมที่ดินให้เรียบ ยังช่วยในการป้องกันความชื้น
และ สัตว์มีพิษเข้าสู่ตัวบ้าน
การหล่อทำ�คานคอนกรีตลอยตัวบนพืน้ ทีล่ าดชัน นัน้ เป็น
การยุง่ ยากทีจ่ ะทำ�ให้ได้ระดับ แต่ถา้ เป็นโครงสร้างเหล็ก
จะสามารถทำ�งานได้งา่ ยกว่ากันมาก

มาตราส่วน
0

0.2

หน้าต่างบานเกล็ดไม้

1:20
0.4m

หลังคา คสล ทำ�ระบบกันซึม
PVC Roofing Membrane
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 200x80x24.6 kg/m
หน้าต่างอลูมิเนียม

แบบขยาย 1 หลังคา
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูปาร์เก้ไม้
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 120x8x14.7 kg/m

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้
31
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หลังคาเมทัลชีท

0.40

1.38

มาตราส่วน 1:50
0

0.5

1m

0.20

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่ม
กรุฉนวนกันความร้อน

รูปตัดขยายผนัง
หน่วย : เมตร

หลังคา คสล ทำ�ระบบกันซึม
PVC Roofing Membrane
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 200x80x24.6 kg/m

2.80

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
ผนังก่ออิฐมวลเบา ทำ�ผิวขัดมัน
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูปาร์เก้ไม้

0.35
0.85

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 120x8x14.7 kg/m
* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

SYS Angle
เหล็กฉาก หรือ Angle ส่วนใหญ่
ใช้งานในเชิงวิศวกรรมนำ�ไปใช้
สำ�หรับการทำ�เสาโครงสร้าง
ขนาดใหญ่อย่างเสาส่งไฟฟ้า และ
เสาส่ งสั ญญาณวิท ยุ เป็น ต้น
แต่ในทางสถาปัตยกรรมอาจ
เลือกใช้เป็นตัวจบในโครงสร้าง
อาคารหรือคานตัวริม เพือ่ ความ
สวยงาม และติดตั้งรับแรงได้
ตรงจุด

“

32
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06 บ้านต้นไม้

“บ้านเพือ
่ คนรักต้นไม้ เข้ากัน33ได้กบั บันไดโครงสร้างเหล็ก”
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บ้านต้นไม้

บ้านต้นไม้ทอ่ี อกแบบมาเพือ่ อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ โดยไม่ตดั หรือทำ�ลายต้นไม้ในพืน้ ทีเ่ ดิม แต่ออกแบบบ้านให้อยู่
ร่วมกับต้นไม้ได้อย่างกลมกลืนโดยสร้างบ้านครอบต้นไม้บริเวณระเบียงนอกบ้าน เพราะบ้านทีอ่ ยูบ่ นต้นไม้จริงๆ
อาจจะมีขอ้ จำ�กัดในการสร้าง หรือทำ�ให้ตน้ ไม้บาดเจ็บเสียหายได้ นอกจากนีย้ งั ได้เลือกวัสดุเหล็กทีเ่ ป็นระบบการ
ก่อสร้างแบบแห้งมาใช้ เพือ่ ลดมลภาวะในขณะก่อสร้าง และลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับสิง่ แวดล้อมรอบบ้านอีกด้วย
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,392,500 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 107,500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม
โดย บริษัท กิตติยา สถาปนิก จำ�กัด

บ้าน 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พร้อมระเบียงกว้าง
และ ห้องอเนกประสงค์ พืน้ ทีใ่ ช้สอย 72 ตร.ม.
6.00

เสาเหล็กชั้นบน
SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m

6.00

1.00

พักผ่อน

4.00

ครัว

ห้องนอน

เสาเหล็กชั้นล่าง
SYS H-Beam
ขนาด 200x200x49.9 kg/m

1.00
มาตราส่วน
0

1

1:125
3m

ช่องว่าง
ปลูกต้นไม้

แนวรูปตัด

ผังพืน้

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี ! ได้ท่ี www.syssteel.com
34
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แบบขยาย 1
2.00

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m

3.00

แบบขยาย 2

เสาเหล็กชั้นบน SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
ขั้นบันไดเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 75x150x15.75 kg/m

2.20

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
มาตราส่วน

รูปตัด

0

1

เสาเหล็กชั้นล่าง SYS H-Beam
ขนาด 200x200x49.9 kg/m

1:125
3m

หน่วย : เมตร

บ้านทีอ่ ยูบ่ นต้นไม้จริงๆ อาจจะมีขอ้ จำ�กัดในการสร้าง หรือทำ�ให้ตน้ ไม้
บาดเจ็บเสียหาย ลองทางเลือกใหม่ เป็นการปลูกบ้านเคียงข้างต้นไม้แทน
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บันไดเหล็ก

TIP

การก่อสร้างบันไดเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนผิดพลาดได้งา่ ย
โดยเฉพาะการก่อสร้างในระบบเปียก แต่ถา้ ปรับเป็นบันได
จากเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจะทำ�งานได้งา่ ยกว่า
เพราะก่อนการก่อสร้างต้องทำ� Shop Drawing เพือ่ ออกแบบ
จุดเชือ่ มต่อและหาขนาดเหล็กทีเ่ หมาะสม จากนัน้ ชิน้ ส่วนเหล็ก
จะถูกแปรรูปให้เรียบร้อยตามแบบจากโรงงาน สามารถนำ�มา
ติดตัง้ ทีห่ น้างานได้ทนั ที ซึง่ ช่วยลดขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนที่
หน้างานก่อสร้างอย่างการขึน้ ไม้แบบและผูกเหล็กเส้นก่อนเท
คอนกรีต นอกจากนีบ้ นั ไดโครงสร้างเหล็กมีเส้นสายทีเ่ บาบาง
ทำ�ให้บา้ นดูโปร่งเบา เหมาะกับบ้านทีอ่ อกแบบมาให้อยูร่ ว่ มกัน
กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน
หลังคากระเบื้องลอนลูกฟูก
ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่ม กรุฉนวนกัน
ความร้อน
ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 12 mm
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m

แบบขยาย 1 หัวเสา

พื้นตะแกรงเหล็กฉีก
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
ขั้นบันไดไม้เทียม

มาตราส่วน
0

0.2

ขั้นบันไดเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 75x150x15.75 kg/m

1:20

แบบขยาย 2 บันได

0.4m
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หลังคากระเบื้องลอนลูกฟูก
0.25

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
เสาเหล็กชั้นบน SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m

3.00

ผนังอิฐช่องลม
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูพื้นลามิเนตลายไม้
0.30

1.90

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
มาตราส่วน 1:50
0

0.5

1m

เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 120x 8 x14.7 kg/m
เสาเหล็กชั้นล่าง SYS H-Beam
ขนาด 200x200x49.9 kg/m
* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

การทำ�อาคารโครงสร้างเหล็กนัน้ สถาปนิก หรือเจ้าของโครงการ
สามารถนำ�แบบทางสถาปัตยกรรมมาปรึกษาวิศวกรจาก
เฉพาะในส่วนของ Preliminary design
จะไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งวิศวกรจะออกแบบโครงสร้างเหล็ก
(Structural Design) และจัด ทำ� Shop Drawing
เพื่อใช้สื่อสารกับสถาปนิก วิศวกร และช่างแปรรูปเหล็ก
เพื่อตรวจสอบว่าแบบเป็นไปตามที่ต้องการและถูกต้อง
ทัง้ นีก้ ารออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Structural Design)
จะต้องแข็งแรง ประหยัดและตรงตามแนวคิดการออกแบบ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

รูปตัดขยายผนัง
หน่วย : เมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.syssteel.com
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07 บ้านรับลม

“บ้านเหล็กโปร่งเบา โครงสร้างยืน่ ยาวไร้เสารองรับ”
38
SYS_OK.indd 38

3/12/2564 BE 09:58

บ้านรับลม

บ้านที่ออกแบบให้รับลมได้อย่างเต็มที่ ด้านหน้าเปิดโล่ง พร้อมระเบียงกว้าง ไร้เสามาบดบังและยังโดดเด่น
ด้วย การผสมผสานวัสดุไม้และเหล็กให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืนลงตัว เหล็ก SYS H-Beam ทำ�ให้ชายคาทีย่ น่ื ยาว
ถึง 3 เมตรดูมีเอกลักษณ์ สีดำ�ของเหล็กและการตัดขอบ เก็บขอบที่เรียบของเหล็ก SYS H-Beam รวมทั้ง
การออกแบบดีเทลที่ดี ทำ�ให้บ้านเกิดความลงตัวในทุกๆ จุด
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,245,000 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 255,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท นอร์มอลสตูดิโอ จำ�กัด โทร. 087 588 0756
FB: normalstudioBKK

บ้าน 1 ห้องนอน 2 ห้องนำ� พร้อมระเบียงกว้าง
และ ห้องอเนกประสงค์ พืน้ ทีใ่ ช้สอย 135 ตรม.

ระเบียง

3.00

ห้องนอน

6.00

ห้องพักผ่อน + รับประทานอาหาร

มาตราส่วน
0

เก็บของ

1

1:125
3m

ครัว

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

แนวชายคา
6.00

แนวรูปตัด

3.00

6.00

ผังพืน้

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
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มาตราส่วน
0.80
0.85

0

1

1:125

แบบขยาย 1

จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

3m

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 125x125x23.8 kg/m

2.35

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

0.60

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

แบบขยาย 2
รูปตัด
หน่วย : เมตร

การออกแบบชายคาทีย่ น่ื ยาว
ช่วยเปิดมุมมองกว้างรับวิว
โดยปราศจากเสาริมระเบียง

40
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TIP
คานแขวน ( Overhanging Beam)
คือคานต่อเนือ่ ง ทีม่ รี ะยะพาดมากกว่า 2 ช่วงขึน้ ไปวางอยู่
บน Support อย่างน้อย 2 ตำ�แหน่งโดยมีสว่ นปลายคานยืน่
ออกมาจาก Support ตัวริม ทำ�ให้นา หนักทีก่ ระทำ�ลงบน
คานช่วงทีย่ น่ื สามารถกระจายให้คานช่วงอืน่ ๆ ช่วยรับนา หนัก
การออกแบบขนาดความลึกของคานแขวนจะขึ้นอยู่กับ
นา หนักที่กระทำ�ลงบนคาน ความยาวของคานช่วงที่ยื่น
และขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงคานต่อเนื่องอีกด้วย
ที่ Overhanging Beam สามารถทำ�ได้ยน่ื ยาว และปลาย
คานมีความลึกน้อยลงได้นั้น เพราะแชร์นาหนักที่รับร่วม
กันกับส่วน Support ใกล้เคียงนัน่ เอง
หลังคาเมทัลชีท
ฝ้าระแนงไม้ ตีเว้นร่อง
กระจกใส 6 mm
จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
หน้าต่างบานเกล็ดไม้

แบบขยาย 1 หลังคา
พื้น คสล ปูไม้ 1”x4”
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 100x7x10.7 kg/m
พื้นระเบียง ไม้ 1”x4”
ปูเว้นร่อง 1 cm
มาตราส่วน
0

0.2

1:20

ตงเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.3 kg/m

0.4m

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้
41
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มาตราส่วน 1:50
0

0.5

หลังคาเมทัลชีท

1m

จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
0.85

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

หน้าต่างไม้
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูไม้ 1”x4”

2.35

พื้นระเบียง ไม้ 1”x4”
ปูเว้นร่อง 1 cm
0.15
0.45

ตงเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.3 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

รูปตัดขยายผนัง

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

ฐานราก คสล

หน่วย : เมตร

เหล็กความยาวพิเศษ
(Customized Length)
เหล็ก SYS H-Beam ที่ขายในร้านค้าโดยปกติจะมี
ความยาวมาตรฐาน คือ 6, 9 และ 12 เมตร แต่การ
นำ�เหล็กไปใช้บางครัง้ ความยาวเหล็กอาจจะมากหรือน้อย
กว่าความยาวมาตรฐาน เช่น หลังคาของบ้านหลังนี้
ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดเศษเหล็กจากการตัด SYS จึงมีบริการ
เหล็ ก ความยาวพิเศษ (Customized Length)
ซึ่งจะช่วย ให้ประหยัดตันทุนในการก่อสร้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.syssteel.com
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08 บ้านพร้อมหน้า

“บ้านเหล็กหลังใหญ่ โครงสร้างเบาด้วยคานแบบมีชอ
่ งเปิด”
43
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บ้านพร้อมหน้า

บ้านเหล็กหลังใหญ่ ที่โครงสร้างเบาบาง ไม่เทอะทะ ด้วยการออกแบบโครงสร้างเทคนิค Rigid Frame
หรือ โครงข้อแข็ง ร่วมกับการใช้ เซลลูลาร์ บีม (Cellular Beam) คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด ในส่วน
โครงหลังคา (Roof Beam) ทำ�ให้บ้านหลังนี้มีนาหนักเบาไม่เปลืองค่าฐานราก แต่บ้านยังคงแข็งแรง
โครงสร้างเหล็กได้รับการแปรรูปจากโรงงาน เมื่อนำ�มาประกอบมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนจึงใช้เวลาในการ
ติดตั้งหน้างานได้รวดเร็ว
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,897,500 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 102,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษทั นอร์มอลสตูดโิ อ จำ�กัด

บ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� พร้อมระเบียงกว้าง
และ ห้องรับประทานอาหาร พืน้ ทีใ่ ช้สอย 100 ตร.ม.
3.60

3.60

3.60

ห้องนอน

ห้องนอน

3.60

ครัว

7.20

ห้องอเนกประสงค์

มาตราส่วน
0

1

1:125
3m

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

ชาน
แนวรูปตัด

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

44
SYS_OK.indd 44

3/12/2564 BE 09:58

แบบขยาย 1

แบบขยาย 2

แปเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m

1.00

คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m

2.40

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m
มาตราส่วน
0

1

1:125
3m

รูปตัด

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com

แนวคิดโครงสร้างทีเ่ รียบง่าย
ลงตัวช่วยให้การก่อสร้างบ้าน
ทำ�ได้ราบรืน่ รวดเร็ว
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TIP
เซลลูลาร์ บีม ( Cellular Beam)
Cellular Beam คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด เป็นการ
นำ�เหล็กรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัด H-Beam มาแปรรูป
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัดให้สามารถรับน�หนัก
โครงสร้างอาคารได้มากยิง่ ขึน้ ทำ�ให้สามารถลดต้นทุน
การก่อสร้างได้ถงึ 20% เซลลูลาร์ บีม ทีน่ �ำ ไปใช้ในโครงสร้าง
หลังคา (Roof Beam) จะทำ�ให้โครงสร้างหลังคาดูโปร่ง
สวยงาม ไม่รกสายตา นอกจากนี้ เซลลูลาร์ บีม ยังสามารถ
นำ�ไปใช้ในส่วนของคานรับพืน้ (Floor Beam) ได้อกี ด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.syssteel.com

แปเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m
ผนังภายนอก ไม้ 1”x4” ตีเข้าลิ้น
ผนังภายใน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 16 mm
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m
หน้าต่างอลูมิเนียม
มาตราส่วน
0

0.2

แบบขยาย 1 ผนัง

1:20
0.4m

หลังคาเมทัลชีท
ฝ้าเพดานไม้ 0.5”x3”
ปูฉนวนกันความร้อน 75 mm
แปเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m
คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m

แบบขยาย 2 หลังคา
46
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มาตราส่วน 1:50

หลังคาเมทัลชีท

0

แปเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.0 kg/m

0.5

1m

คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m

0.20
0.40

ผนังภายนอก ไม้ 1”x4” ตีเข้าลิ้น
ผนังภายใน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 16 mm
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

2.00

หน้าต่างอลูมิเนียม
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูกระเบื้องแกรนิตโต

0.30

รูปตัดขยายผนัง

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

หน่วย : เมตร

Cellular Beam
คานมีชอ
่ งเปิด
Cellular Beam เป็นหนึ่งในสินค้าของกลุ่ม
Fabricated Steel ซึง่ สินค้ากลุม่ นี้ เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมการออกแบบ
และก่อสร้าง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้อาคารในทุก ๆ ด้าน

ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.syssteel.com
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09 บ้านชายทะเล

“บ้านเหล็กสีขาว โครงสร้างพาดยาว โปร่งเบารับลม”
48
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บ้านชายทะเล

บ้านเหล็กสีขาวติดริมทะเลที่ผสมผสานหลักการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกัน มีการนำ�
โครงสร้างเหล็ก Cellular Beam แบบช่วงพาดยาว (Long Span) มาใช้ในส่วนของหลังคาอาคารได้
อย่างโดดเด่น และยังเพิ่ม space โดยให้โครงหลังคาเว้นห่างจากตัวบ้านเพื่อความโปร่งเบา พร้อมด้วย
หน้าต่างบานกว้างที่สามารถเปิดรับลมและวิวทะเลโดยรอบทิศทาง ทั้งนี้โครงสร้างเหล็กที่อยู่ใกล้ทะเล
ควรมีการเตรียมผิวและทำ�สีรองพื้นเหล็กที่ได้มาตรฐานสามารถป้องกันไอเกลือที่จะทำ� ให้เหล็กเกิดการ
กัดกร่อน และเป็นสนิมได้
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,850,000 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 150,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม
โดย บริษทั กิตติยา สถาปนิก จําากัด

บ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� พร้อมระเบียงกว้าง
และ ห้องอเนกประสงค์ พืน้ ทีใ่ ช้สอย 105 ตร.ม.
1.00

5.00

5.00

5.00

1.00

1.00

ห้องนอน

4.00

ห้องอเนกประสงค์

ห้องนอน
แนวรูปตัด

1.00

แนวชายคา
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.3 kg/m

ผังพืน้
หน่วย : เมตร
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เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
มาตราส่วน
0

1

1:125
3m
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คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
1.80

แบบขยาย 1

3.05

แบบขยาย 2

0.60
มาตราส่วน
0

รูปตัด

1

1:125
3m

หน่วย : เมตร

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
บ้านเหล็กที่อยู่ริมทะเล ไอเกลือไม่ได้สัมผัสบ้าน
ทั้งหลัง แต่จะโดนเพียงบางส่วนที่ลมมาปะทะ
ฉะนั้นอาจใช้การออกแบบระบบสีผสม เพื่อให้
เหมาะสมกับทีต่ ง้ ั ก็จะช่วยลดปัญหาจากไอเกลือได้
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TIP

โครงพาดช่วงยาว ( Long Span )
โครงสร้าง Long Span จากเหล็ก SYS Cellular Beam
ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้พน้ ื ทีไ่ ด้ดกี ว่าโครงสร้าง
คอนกรีต เนื่องจากโครงสร้างเหล็กสามารถก่อสร้าง
ให้มชี ว่ งพาดระหว่างเสาได้กว้างกว่าโครงสร้างคอนกรีต
หลายเท่า ทำ�ให้อาคารมีพน้ื ทีภ่ ายในขนาดใหญ่ ไม่มเี สา
มาบดบังและกีดขวางพืน้ ทีก่ ารใช้งาน นอกจากนี้ คานเหล็ก
SYS Cellular Beam ช่วยเพิม่ พืน้ ทีก่ ารใช้งานระหว่าง
พืน้ ถึงเพดานได้มากขึน้ ทำ�ให้อาคารดูโปร่งโล่ง ไม่ทบึ ตัน
และทันสมัย ซึง่ ตรงข้ามกันอย่างมากกับโครงสร้างคาน
หรืออาคารแบบคอนกรีต
หลังคาเมทัลชีท
ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่ม 9 mm
ระหว่างกลาง กรุฉนวนกันความร้อน 75 mm
ผนังภายนอก ไฟเบอร์ซีเมนต์ 16 mm
ผนังภายใน แผ่นยิปซั่ม 12 mm
ระหว่างกลาง กรุฉนวนกันความร้อน 75 mm
คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
มาตราส่วน
0

0.2

เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 100x7 x10.7 kg/m

1:20

แบบขยาย 1 หลังคา

0.4m

ผนังกระจกลามิเนต ติดตั้งบน
โครงเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.3 kg/m
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูไม้ 1”x4”
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 150x12x27.3 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้
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รูปตัดขยายผนัง

มาตราส่วน 1:50
0

0.5

หน่วย : เมตร

1m

คานเหล็ก SYS Cellular Beam
ขนาด 303x150x30.6 kg/m

0.40

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
ผนังกระจกลามิเนต ติดตั้งบน
โครงเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.3 kg/m

3.05

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 150x12x27.3 kg/m

0.15
0.45

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m
* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

SYS PRIMERBOND (เอส-วาย-เอส ไพรเมอร์บอนด์)
เหล็ก SYS พร้อมระบบ ป้องกันสนิม ที่จะทำ�ให้อาคารมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน ทนทานต่อการเกิดสนิมมีให้เลือก 3 รุ่น
ตามสภาพแวดล้อมทีน่ �ำ เหล็กไปใช้ เช่น งานโครงสร้างอาคารใกล้
ทะเล เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.syssteel.com

PRIMERBOND
PREMIUM
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10 บ้านตากอากาศ

“บ้านเหล็กดูแลง่าย ได้บรรยากาศ”
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บ้านตากอากาศ

บ้านตากอากาศทีอ่ อกแบบให้ดแู ลรักษาง่าย ตัวบ้านมีเพียงชัน้ เดียวและพืน้ ทีต่ า่ งๆ เชือ่ มต่อกัน ชายคายืน่ ยาวกันฝน และบ้าน
ถูกยกพืน้ สูงเพือ่ ป้องกันแมลงต่างๆ รอบตัวบ้านติดตัง้ ด้วยหน้าต่างกระจกใสจึงช่วยให้บา้ นโปร่งสบาย รับวิวและแสง
จากธรรมชาติได้รอบทิศทาง การเลือกใช้วสั ดุของบ้านหลังนีค้ �ำ นึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็นสำ�คัญ โครงเหล็ก SYS H-Beam
จึงถูกนำ�มาใช้เพราะช่วยลดมลภาวะและฝุน่ ในขณะก่อสร้าง เนือ่ งจากมีการเตรียมชิน้ ส่วนเหล็กจากโรงงานแปรรูป
(Fabrication) ทีไ่ ด้มาตรฐาน และนำ�มาประกอบติดตัง้ ทีห่ น้างานด้วยระบบ “Bolted Connection” ซึง่ ติดตัง้ ได้งา่ ย
ทำ�ให้การก่อสร้างเสร็จไว ใช้แรงงานน้อยกว่าการสร้างด้วยระบบอืน่ ๆ
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง หลังคา และ สถาปัตยกรรม
1,816,500 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 183,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท
* งบประมาณ (ไม่รวมฐานราก) อ้างอิงจาก
ตารางราคาในท้องตลาดปี 2563 ท้ายเล่ม

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท นอร์มอลสตูดิโอ จำ�กัด โทร. 087 588 0756
FB: normalstudioBKK

บ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� 1 ห้องพักผ่อน
พร้อมระเบียงกว้าง และครัวขนาดใหญ่ พืน้ ทีใ่ ช้สอย 110 ตรม.
3.60

1.80

5.40

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
3.60

ห้องนอน
ห้องพักผ่อน

3.60

ชาน

แนวรูปตัด
มาตราส่วน

3.60

ครัว

ห้องนอน

0

1:125

1

3m

ผังพืน้
แนวชายคา

หน่วย : เมตร
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คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
3.30

แบบขยาย 1
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m

2.60
1.20
มาตราส่วน
0

รูปตัด

1

แบบขยาย 2

1:125

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

3m

หน่วย : เมตร

ดูขอ
้ มูลรอยต่อเหล็กจากหนังสือ
“Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม”
สามารถ download ฟรี! ได้ท่ี www.syssteel.com
บ้านพักตากอากาศทีด่ แู ลรักษาง่าย
แต่ไม่ลมื ทีจ่ ะมีมมุ สบายๆ ให้พกั ผ่อน

55
SYS_OK.indd 55

3/12/2564 BE 10:00

TIP

Prefabrication

การเตรียมชิ้นส่วนเหล็กประกอบจากโรงงาน
การก่อสร้างอาคารด้วยระบบยึดด้วยสลักเกลียวหรือ “Bolted Connection” สิง่ ทีเ่ ป็น
ตัวแปรสำ�คัญคือการเตรียมชิน้ ส่วนเหล็ก SYS H-Beam ทีถ่ กู ต้อง ได้มาตรฐาน
ตรงตามแบบ ทั้งนี้การเตรียมหรือการแปรรูป (Prefabrication) ชิ้นส่วนเหล็ก
SYS H-Beam นัน้ ทีมงาน Steel Solution by SYS จะลงรายละเอียดในงานแปรรูป
เหล็กเป็นมิลลิเมตร และควบคุมการแปรรูปทุกขัน้ ตอน เพราะชิน้ ส่วนเหล็กเมือ่ นำ�มา
ประกอบกันจะต้องแนบสนิท ตัง้ ฉาก ไม่บดิ งอ สีเคลือบต้องหนาเสมอกัน โดยเฉพาะส่วนทีม่ ี
การเจาะ ตัด เชื่อม ต้องเจียรขอบลบคม เก็บทำ�สีทั้งด้านในและขอบสันของเหล็ก
ให้รอบด้าน เพราะเมือ่ นำ�ชิน้ ส่วนเหล็กมาทีห่ น้างานช่างก็จะสามารถประกอบและติดตัง้
โครงสร้างเหล็กได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างอาคารก็จะแข็งแรงได้มาตรฐาน

คานทีจ่ ะนำ�มาประกอบกัน
แบบตัง้ ฉาก มีการตัดแต่งให้
โค้งมนเจียรลบคมเพือ่ เข้าไป
แนบสนิทกับกับส่วนเอวของ
เหล็ก H-Beam ได้พอดี

หลังคากระเบื้องโมเนีย
จันทันเหล็ก
ฝ้าเพดานไม้ ตีเว้นร่อง
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 100x7x10.7 kg/m
หน้าต่างอลูมิเนียม
มาตราส่วน

1:20

0.2

0.4m

0

แบบขยาย 1 หัวเสา
หน้าต่างอลูมิเนียม
พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูพื้นลามิเนต
เหล็กฉาก SYS Angle
ขนาด 100x7x10.7 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้
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รูปตัด
หน่วย : เมตร
หลังคากระเบื้องโมเนีย
จันทันเหล็ก
ฝ้าเพดานไม้ ตีเว้นร่อง
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

2.60

หน้าต่างอลูมิเนียม
พื้น คอนกรีตสำ�เร็จรูป ปูพื้นลามิเนต

มาตราส่วน 1:50
0

0.5

1m

0.40

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.3 kg/m

0.80

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x150x31.5 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.6 kg/m
* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
รอยต่อเสาเหล็กกับตอม่อ ดูรายละเอียดได้ที่
หนังสือ “Steel Connection”

ให้บริการ
งานโครงสร้างเหล็กครบวงจร
ได้แก่ งานออกแบบโครงสร้าง
งานแปรรูปสินค้า และงานประกอบ
ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.syssteel.com
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t1

t2

h

TIS 1227-2558(2015)

b

(h x b)
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t1

t2

h

TIS 1227-2558(2015)

b

(h x b)
66.0
*75.5
*94.3
107.0
*140.0
*147.0
172.0
*197.0
V 232.0
*283.0
*66.2
76.0
*88.9
*106.0
124.0
*145.0
*79.5
89.6
*103.0
*114.0
128.0
*150.0
*94.6
106.0
*120.0
*134.0
*137.0
151.0
*175.0
*166.0
185.0
*191.0
210.0
*213.0
243.0
V 286.0

400x200
404x201
386x299
390x300
388x402
394x398
400x400
400x408
414x405
428x407
446x199
450x200
456x201
434x299
440x300
446x302
496x199
500x200
506x201
482x300
488x300
494x302
596x199
600x200
606x201
612x202
582x300
588x300
594x302
692x300
700x300
792x300
800x300
890x299
900x300
912x302

8.0
9.0
9.0
10.0
15.0
11.0
13.0
21.0
18.0
20.0
8.0
9.0
10.0
10.0
11.0
13.0
9.0
10.0
11.0
11.0
11.0
13.0
10.0
11.0
12.0
13.0
12.0
12.0
14.0
13.0
13.0
14.0
14.0
15.0
16.0
18.0

13
15
14
16
15
18
21
21
28
35
12
14
17
15
18
21
14
16
19
15
18
21
15
17
20
23
17
20
23
20
24
22
26
23
28
34

V
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t1

t2

h

b

TIS 1227-2558 (2015)

(h x b)

t1

(h x b)

t2
b

h

TIS 1227-2558 (2015)
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SYS_OK.indd 60

3/12/2564 BE 10:00

h

t

2558 (2015)
b

(h x b)

8.28
9.59
13.3
15.9
17.0

90 x 90 *

t

STEEL SHEET PILES

6
7
10
12
13

h

1390 - 2560 (2017)

w

e

o
437.5
437.5
439
443

e

o
122.5
170
149
193.5
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ตารางราคาวัสดุเปรียบเทียบ
*ราคาทั่วไปแบบพื้นฐาน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ
รายการวัสดุพื้น

ราคาวัสดุ

พืน้ สำ�เร็จรูปชนิดกลวง 8 ซม. พร้อมคอนกรีตทับหน้า 5 ซม.
ผิวขัดมันผสมน�ยากันซึม
พื้นปูกระเบื้อง
พื้นกระเบื้องยาง
พืน้ ไม้ปาร์เก้
พืน้ ไม้ลามิเนต หนา 12 มม.

420 - 500 บาท / ตร.ม.
100 - 150 บาท / ตร.ม.
260 - 350 บาท / ตร.ม.
200 - 350 บาท / ตร.ม.
800 - 2,000 บาท / ตร.ม.
400 - 950 บาท / ตร.ม.

ราคาวัสดุ

รายการวัสดุหลังคา
กระเบือ้ งลูกฟูก ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. หนา 5 มม. กระเบือ้ ง
โปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.20 ม. ครอบสันโค้ง
กระเบือ้ งลูกฟูก
เชิงชายไม้ส�ำ เร็จรูป ขนาด 0.15 ม. x 3.05 ม. หนา 17 มม.
ไม้ปดิ กันนก PVC สำ�เร็จรูป
รางนา สังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิว้
ท่อรับนา ฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิว้ ฝ้ายิปซัม่
บอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี
ฉนวนใยแก้วกันความร้อน SCG Stay Cool หนา 75 มม.
หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 ความหนารวมชัน้ เคลือบ 0.47 มม.

รายการวัสดุผนัง

58 บาท / แผ่น
275 บาท / แผ่น
74 บาท / แผ่น
60 บาท / แผ่น
35 บาท / เมตร
300 บาท / เมตร
400 บาท / เมตร
350 -450 บาท / ตร.ม.
190 บาท / ตร.ม.
150 - 200 บาท / ตร.ม.

ราคาวัสดุ

ผนังก่ออิฐ ฉาบเรียบ
ผนังก่อคอนกรีตบล็อคแบบโปร่ง
ผนังบุกระเบือ้ ง
ผนังยิปซัม่ บอรด์ หนา 12 มม. โครงคร่าวไม้เเนือ้ แข็ง สองด้าน

400 - 550 บาท / ตร.ม.
300 - 450 บาท / ตร.ม.
400 - 600 บาท / ตร.ม.
550 - 600 บาท / ตร.ม.

ราคาวัสดุ

รายการวัสดุช่องเปิด
กรอบบานอลูมเิ นียม ประตู - หน้าต่าง
บานประตูไฟเบอร์กลาส

350 - 450 บาท / เมตร
3,000 - 5,000 บาท / ชุด

ค่าแรง
55 - 100 บาท
100 - 200 บาท
150 - 200 บาท
120 - 200 บาท
200 - 400 บาท
80 - 120 บาท

ค่าแรง
55 บาท / ตร.ม.
55 บาท / ตร.ม.
55 บาท / เมตร
75 บาท / แผ่น
10 บาท / เมตร
25 บาท / เมตร
25 บาท / เมตร
75 บาท / ตร.ม.
50 บาท / ตร.ม.
150 - 200 บาท/ ตร.ม.

ค่าแรง
200 - 300 บาท / ตร.ม.
100 - 200 บาท / ตร.ม.
200 - 300 บาท / ตร.ม.
100 - 200 บาท / ตร.ม.

ค่าแรง
60 บาท / เมตร
100 - 300 บาท / ชุด

* หมายเหตุ : เป็นราคาโดยประมาณ อ้างอิงจากราคาในท้องตลาดในปี พ.ศ. 2563
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Steel You Can Trust

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท 02-586-7777 แฟกซ 02-586-2687

