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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การก่อสร้ างถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ เหล็กกล้ าที่สาคัญที่สดุ ในประเทศไทย
จากข้ อมูลปี พ.ศ.2557 มีปริมาณการใช้ งานประมาณ 53.4% ของปริมาณการใช้ เหล็กทังหมด
้
ภายในประเทศจากแผนภูมิที่1 ถึงแม้ โครงสร้ างเหล็กจะมีข้อดีมากมาย อุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ในประเทศไทยยังคงใช้ คอนกรี ตในการก่อสร้ างเป็ นส่วนใหญ่ การใช้ เหล็กมักจะจากัดอยูส่ าหรับ
การสร้ างสะพาน อาคารโรงงานและอาคารที่ต้องการความโดดเด่นพิเศษ(Landmark)

แผนภูมิที่ 1 Total Production of Crude Steel แสดงสัดสวนการบริโภคเหล็กในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย, ข้ อมูลสรุปอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
ของประเทศไทย ปี 2557, เข้ าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://iiu.isit.or.th/th/reports/Summary%20of%20Thailand%20Steel%20Industry%20Profil
e/download.aspx?Content=1125
12

101
2
ทังนี
้ ้การนาโครงสร้ างเหล็กมาใช้ ในการก่อสร้ างในประเทศไทยถือว่าเป็ นวิธีการก่อสร้ างค่อนข้ าง
ใหม่แต่ในต่างประเทศการก่อสร้ างด้ วยเหล็กได้ รับความนิยมมานานมากแล้ ว ด้ วยเพราะสามารถ
ก่อสร้ างได้ เร็ว ดัดแปลงต่อเติมได้ ง่ายและเคลื่อนย้ ายได้ สะดวก ที่สาคัญคือมีความแข็งแรงทนทาน
และสามารถออกแบบได้ หลากหลายเมื่อเทียบกับโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และโครงสร้ างไม้
แต่ยังมีสาเหตุอื่นที่เป็ นอุปสรรคในการพัฒนาการใช้ โครงสร้ างเหล็กในประเทศไทย ในปั จจุบนั
ปั จจัยสาคัญที่กาหนดระบบโครงสร้ างยังขึ ้นอยู่กับราคาค่าก่อสร้ างเป็ นหลัก จากการศึกษาของ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทยชีใ้ ห้ เห็นว่าเมื่อคานึงถึงผลที่ได้ รับจากการลดเวลา
ก่อสร้ างและมูลค่าจากการรื อ้ ถอนแล้ วในด้ านราคาระหว่างโครงสร้ างเหล็กและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ดังนันจึ
้ งสามารถพอสรุ ปว่ายังมีโอกาสที่จะมีการเติบโต
ของการใช้ เหล็กในประเทศไทยอยูม่ าก
จากปั ญหาในปั จจุบนั ที่ ราคาวัสดุก่อสร้ างในตลาดโลกมีแนวโน้ มสูงขึน้ อีกทัง้ เริ่ มมี
การขาดแคลนวัสดุก่อสร้ างและฝี มือแรงงานที่ มีจานวนลดน้ อยลงทุกวัน การแข่งขันในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และภาคธุรกิจรับก่อสร้ างบ้ านที่มีสงู ขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู จึงเป็ น
เหตุให้ เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่วิศวกร สถาปนิกผู้ออกแบบ และ
เจ้ าของโครงการ ที่ต้องเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและระบบก่อสร้ างที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ที่ช่วยลด
การพึ่ง พาฝี มื อแรงงานและลดระยะเวลาก่ อ สร้ างให้ เร็ ว ขึน้ ซึ่ง ในปั จ จุบัน ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้ างเริ่ มมีการนาโครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วน
ประกอบสาเร็ จ (Pre-engineered steel) มาพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการออกแบบและก่อสร้ าง
โครงสร้ างหลัก เช่น โกดังเก็บสินค้ า โรงงาน ที่พกั คนงาน รวมทังบ้
้ านพักอาศัย โดยใช้ เหล็กขึ ้น
รู ปเย็น(Cold Formed Steel House)เป็ นส่วนประกอบหลัก ร่ วมกับเหล็กรี ดร้ อน ทาให้ ไ ด้
โครงสร้ างเหล็กที่มีน ้าหนักเบากว่าเหล็กรูปพรรณรี ดร้ อน หรื อเหล็กรี ดร้ อนเพียงอย่างเดียว ส่งผล
ให้ ประหยัดราคาค่าก่อสร้ างได้ ลดระยะเวลาก่อสร้ าง และใช้ แรงงานน้ อยกว่าการก่อสร้ างระบบ
อื่ น บ้ า นโครงเหล็ กประกอบส าเร็ จ รู ป จึง ถื อว่าเป็ นการปฏิ วัติรูปแบบก่อสร้ างในประเทศไทย
ในด้ านการออกแบบโครงสร้ างเหล็กสามารถออกแบบให้ มีชว่ งเสากว้ างกว่าโครงสร้ างระบบอื่น
ทาให้ ไม่เปลืองพื ้นที่ใช้ งาน และยังออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้ หลากหลาย1

1

บลูสโคป, “เหล็กกับอาคารโครงสร้ างกึ่งสาเร็จรูป,” Builder 15(มกราคม 2558): 69.
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ดังนันการศึ
้
กษาต้ นทุนและเวลาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็ก ประกอบสาเร็ จรู ป
เพื่ อให้ เป็ นประโยชน์ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ในเรื่ องของต้ นทุนราคาก่อสร้ าง และระยะเวลา
ก่อสร้ าง รวมถึงการศึกษาขันตอนวิ
้
ธีการก่อสร้ า งบ้ านด้ วยโครงเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป จะเป็ น
แนวทางในการส่งเสริ มการก่อสร้ างบ้ านระบบนี ท้ ี่ถือว่าเป็ นเทคโนโลยี ใหม่ที่ยงั ไม่แพร่ หลายและ
เข้ าถึงผู้ใช้ ทั่วไปไม่มากนัก ผู้ศึกษาจึงมองว่าเป็ นช่องทางที่จะสามารถพัฒนาการใช้ งานเพื่อ
ขยายตลาดให้ กับผู้ประกอบการในภาคธุ รกิ จ อุต สาหกรรมก่อสร้ างและผู้บริ โภคได้ อีกมากใน
อนาคตอันใกล้ นี ้
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 ศึกษาต้ น ทุน ราคาค่า ก่อ สร้ าง และระยะเวลาการก่ อสร้ าง ของบ้ า นเดี่ ย ว
โครงสร้ างเหล็ก ประกอบส าเร็ จรู ป พืน้ ที่ ขนาด 113.54 ตารางเมตร และ บ้ านเดี่ยวขนาด 305
ตารางเมตร
2.2 ศึกษาขัน้ ตอนการก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปเพื่อ วิเคราะห์
คุณสมบัตเิ ด่นแต่ละด้ านของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 การก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จ รู ปจะใช้ ระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างที่รวดเร็วกว่าบ้ านโครงสร้ างอื่น เช่น บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก
บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตก่ออิฐฉาบปูน และ บ้ านโครงสร้ างโครงสร้ างคอนกรี ตสาเร็จรูป เป็ นต้ น
3.2 การก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปมีต้นทุนราคาในก่อสร้ าง
ต่ากว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก แต่มีต้นทุนราคาก่อสร้ างที่สงู กว่า
บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตก่ออิฐฉาบปูน โดยบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบมีโครงสร้ างที่แข็งแรง และ
คุณภาพการก่อสร้ างบ้ านสูงกว่าบ้ านโครงสร้ างอื่น
3.3 บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบมี ขันตอนการจั
้
ดทาแบบรายละเอียดของโครงสร้ าง
เหล็กและแบบการประกอบติดตังผ่
้ านขบวนการผลิตขึ ้นรูปโครงสร้ างเหล็กจากโรงงานแล้ วจึงนาไป
ประกอบติดตังหน้
้ างาน โดยการผลิตวัสดุส่วนใหญ่ทาในโรงงานที่สามารถควบคุมคุณภาพวัสดุ
และการก่อสร้ างได้ แม่นยากว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณเสาและคานรั บนา้ หนัก และบ้ าน
โครงสร้ างคอนกรี ต ซึง่ ยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมได้ ดีกว่าบ้ านโครงสร้ างอื่น
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4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ศึกษาต้ นทุน ราคาค่าก่อสร้ าง และ ระยะเวลาการในการก่อสร้ างของบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปของบ้ านเดี่ยว 1 - 2 ชัน้ ขนาดพื ้นที่ 113.54 ตารางเมตร และ
บ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ ขนาดพื ้นที่ 305 ตารางเมตร โดยการเก็บข้ อมูลจริ งและนามาวิเคราะห์ด้านราคา
และเวลาในการก่อสร้ าง
4.2 ศึกษาขันตอนการก่
้
อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปของบ้ านเดี่ยว
ขนาดพื ้นที่ 113.54 ตารางเมตร เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณสมบัติเด่นของบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็จรูป
4.3 ศึก ษาผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การก่ อ สร้ างบ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก หรื อ บ้ า น
โครงสร้ างอื่นโดยนาผลการศึกษามาใช้ อ้างอิงผลการศึกษาด้ านราคาและเวลาในการก่อสร้ างของ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
5. ขัน้ ตอนการดาเนินการศึกษา
5.1 ทาการสารวจข้ อมูลจากงานวิจยั กรณีศกึ ษา และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกับการ
ก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กของสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือทังภาครั
้
ฐและเอกชน
5.2 ทาการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด หรื องานวิจยั เกี่ยวกับบ้ านโครงสร้ างเหล็ก และ
ศึกษาวิวฒ
ั นาการพัฒนาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปในประเทศและต่างประเทศ
5.3 ทาการศึกษา ที่มา ราคาก่อสร้ าง และ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง และขันตอนการ
้
ก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปที่ได้ ดาเนินการก่อสร้ างระหว่างปี พ.ศ.2558-2560
จานวน 2 หลัง
5.4 ท าการศึก ษางานวิจัยที่ เกี่ ย วกับบ้ านโครงสร้ างเหล็ กในประเทศไทยที่ ไ ด้
ทาการศึกษาไว้ แล้ ว เพื่ อนาผลการศึกษามาใช้ อ้างอิง ผลการศึกษาด้ านราคาและเวลาในการ
ก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
5.5 วิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบหาคุณ สมบัติเด่น ของบ้ า นแต่ล ะโครงสร้ าง เพื่ อเป็ น
ข้ อเสนอแนะให้ มีการส่งเสริมการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ได้ ทราบถึงประโยชน์ ในของการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็ก และ การก่อสร้ างบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป ที่คาดว่าเหมาะสมทังราคาก่
้
อสร้ างและระยะเวลาที่ใช้ ในการ
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การก่อสร้ างในด้ าน ทัง้ ยัง ส่งผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก รวมถึงคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็จรูปให้ เติบโตในตลาดบ้ านโครงสร้ างเหล็กมีทิศทางที่ดีขึ ้นในประเทศ
7. ศัพท์ เฉพาะที่ใช้ ในงานวิจัย
7.1 บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป (Prefabricated steel house) คือ บ้ านที่
มีระบบการออกแบบโครงสร้ างเหล็กไว้ ล่วงหน้ า(Pre-engineering) เพื่อความสะดวกในการผลิต
โดยมีการจัดทาแบบรายละเอียดของโครงสร้ างเหล็ก(Shop Drawing) และแบบการประกอบติดตัง้
โครงสร้ างเหล็ก(Erection Drawing) ที่ ผ่านขบวนการผลิตขึน้ รู ปโครงสร้ างเหล็กจากโรงงาน
(Fabricator)2 โดยมี ชิ น้ ส่วนประกอบส าคัญที่ไ ด้ จ ากผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลื อบคุณภาพสูง เช่น
โครงสร้ างบ้ าน และ ผนังเปลือกอาคาร เป็ นต้ น
7.2 บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา (Lightweight Steel-frame house) คือ บ้ านที่ใช้ ผนัง
โครงคร่าวเป็ นโครงสร้ างหลัก เพื่อรับน ้าหนักหลังคาหรื อพื ้นในแต่ละชัน้ โดยใช้ เหล็กชุบสังกะสีขึ ้น
รูป(Cold-formed steel) เป็ นโครงคร่าวผนังหรื อวัสดุโครงสร้ าง อาจเรี ยกว่า Cold-formed steel
framing หรื อ Light gauge steel framing3
7.3 บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก (Skeleton steel structure
house) คือ บ้ านโครงสร้ างเสาและคานเหล็กที่มี อิสระในการออกแบบโครงสร้ างให้ รับนา้ หนัก
บรรทุกมากหรื อน้ อยตามที่ต้องการ เพราะมีรูปตัดเหล็กหลายขนาดและหลายชนิดให้ นามาใช้ การ
ก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ าน4
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สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานการศึกษาโครงการส่ งเสริมการใช้
งานโครงสร้ างเหล็กประกอบชิน้ ส่ วนประกอบสาเร็จ , เข้ าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้ าถึงได้
จาก http://www.oie.go.th/academic
3
จรัญพัฒน์ ภูวนันท์และคณะ, การศึกษาเปรี ยบเทียบระบบก่ อสร้ างบ้ านด้ วย
โครงสร้ างเหล็กเบากับโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ: อีทีพบั ลิชชิ่ง, 2551), 5.
4
ศิริชัย ศิลปรัศมี , “โครงสร้ างเหล็กสาหรับบ้ านพักอาศัย ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ,
2549), 46-47.
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7.4 เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณรี ดร้ อน (Hot rolled structural steel) คือ เหล็กที่ผ่าน
กระบวนการหลอมและหล่อขึ ้นรูปเป็ นแท่งในขันต้
้ น จากนันใช้
้ ความร้ อนเพื่อทาการรี ดโดยการลด
ขนาดและขึ ้นรูปอีกครัง้ มีหน้ าตัดหลายประเภท และมีหลายเกรด (ชันคุ
้ ณภาพ) รวมถึงมีมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยประเทศนันๆด้
้ วย อาทิ ASTM (มาตรฐานอเมริกา) JIS (มาตรฐานประเทศญี่ปน)
ุ่
เป็ นต้ น และในประเทศไทยมีมาตรฐานตาม มอก. 1227- 25375
7.5 เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณขึ ้นรูปเย็น (Cold-formed structural steel) คือ เหล็ก
รูปพรรณที่ได้ จากการรี ดขึ ้นรูปเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเพื่อใช้ ในงานโครงสร้ าง หรื อเหล็กตาม มอก.122825376
7.6 เหล็กไลท์เกจ (Light gauge steel) เหล็กโครงสร้ างที่มีความหนาแน่นน้ อย จึงมี
น ้าหนักเบา ขึ ้นรู ปมาจากเหล็กแผ่นรี ดเย็น ในต่างประเทศหมายถึงเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Coldformed galvanized steel) แต่ในประเทศไทยช่างโดยทัว่ ไปหมายถึงโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณขึ ้น
รูปเย็นตาม มอก.1228-2537 ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป7 โดยโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปใน
งานวิจยั นี ้ หมายถึง แผ่นเหล็กที่ผ่านขบวนการเคลือบสารโลหะผสมบนผิวเหล็ก ที่ประกอบด้ วย
สังกะสี (Zn)เป็ นสารตังต้
้ นหลัก รวมกับอลูมิเนียม(Al) ประมาณ 11% และ แมกนีเซียม(Mg)
ประมาณ 3% โดยกรรมวิธีการจุม่ อย่างต่อเนื่องมีคณ
ุ สมบัตติ ้ านทานการกัดกร่อนแผ่นเหล็กสูง พื ้น
เป็ นเหล็กแรงดึงสูง ค่ากาลังดึง ที่สูง เหมาะส าหรับใช้ เป็ นโครงสร้ าง เช่น โครงสร้ างที่พักอาศัย
โครงสร้ างหลังคาสาเร็จรูป แปรับหลังคา แปรับผนัง และโครงเคร่าผนัง8
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สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานการศึกษาโครงการส่ งเสริมการใช้ งาน
โครงสร้ างเหล็กประกอบชิน้ ส่ วนประกอบสาเร็จ.
6
จรัญพัฒน์ ภูวนันท์และคณะ, การศึกษาเปรี ยบเทียบระบบก่ อสร้ างบ้ านด้ วย
โครงสร้ างเหล็กเบากับโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก, 6.
7
เรื่ องเดียวกัน.
8
RANBUILD BUILDING SOLUTION, SUPPLIED BY BLUESCOPE, เข้ าถึงเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก https://www.ranbuild.com.au/ และ
http://www.bluescope.co.th/bluescope-thailand-th/
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การก่ อ สร้ างบ้ า น
โครงสร้ างเหล็กและการบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ปในประเทศไทย และการศึกษาวิวฒ
ั นาการ
พัฒนาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปในต่างประเทศ ดังนี ้
1. แนวโน้ มและการพัฒนาโครงสร้ างเหล็กสาหรับอาคารในประเทศไทย1
จากการศึกษาแนวความคิด และบทความของ ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุล ชัย (2538)
เกี่ ยวกับแนวโน้ มและการพัฒนาโครงสร้ างเหล็ก สาหรับอาคารประเภทต่างๆในประเทศไทยนัน้
เหล็กเป็ นที่นิยมสาหรับใช้ เป็ นโครงสร้ างโรงงาน คลังสินค้ า และสะพานข้ ามทางแยกจานวนมากใน
กรุ งเทพมหานครซึ่งข้ อได้ เปรี ยบของโครงสร้ างเหล็ก คือ การประกอบและติดตังที
้ ่รวดเร็ ว ทาให้
สามารถก่อสร้ างภายในระยะเวลาอันสัน้ ส่วนการใช้ โครงสร้ างเหล็กสาหรับอาคารและบ้ านพัก
อาศัยที่ผา่ นมา ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ ทาให้ การพัฒนาโครงสร้ างเหล็กทางด้ านนี ้ไม่ป ระสบ
ความสาเร็ จ เท่าที่ควร และในอนาคตสถานการณ์ จ ะดีขึน้ ตลอดจนถึง แนวโน้ ม ที่จ ะมี การใช้ ใน
โครงสร้ างเหล็กสาหรับอาคารประเภทต่างๆ ดังนี ้
1.1 ระบบบ้ านสาเร็จรูป (Prefabricated Houses)
ความต้ องการบ้ านอยู่อาศัยภายในประเทศเพิ่มขึน้ ทุกๆ ปี เพราะชนชัน้ กลางที่
เพิ่มขึ ้น ตลอดจนแนวโน้ มของการแยกครอบครัวเป็ นเอกเทศจะมีเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ บ้ านสาเร็ จรูปกาลัง
ได้ รับความสนใจจากนักพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อผู้บริ หารต้ องการขจัดปั ญหา
ของการควบคุมคุณภาพบ้ าน ซึ่งมักจะสร้ างโดยผู้รับเหมาย่อยหลายๆ ราย โดยขาดมาตรฐานที่
แน่นอนการที่สามารถผลิตชิ ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้ างบ้ านในโรงงานทาให้ การ ควบคุมคุณภาพ
ทาได้ โดยสม่าเสมอเหมือนการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม การขาดเอกภาพในมาตรฐานเหล่านี ้ที่จะใช้
1

วรศักดิ์ กนกนุกลุ ชัย, “แนวโน้ มการพัฒนาโครงสร้ างเหล็กในประเทศไทย,” โยธา
สาร 48, (มกราคม 2538), เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.thaiengineering.com/2015/index.php/technology/item/458-trends-anddevelopments-in-steel-structure
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เหมือนกันทัว่ ประเทศ ทาให้ อตุ สาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนบ้ านสาเร็ จรูปมีปัญหามากไม่สามารถ
ใช้ ประโยชน์จาก Economy of Scale ได้ ในปัจจุบนั บ้ านสาเร็ จรูปส่วนใหญ่มกั ประกอบจากชิ ้นส่วน
ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของคอนกรี ต แบ่งเป็ นประเภทโครงดัด (Frame) และประเภทผนังรับแรงกด
(Bearing Wall) เนื่องจากขนาดและน ้าหนักที่มาก การขนถ่ ายในกรุงเทพฯ กลายเป็ นปั ญหาใหญ่
ส่วนโครงสร้ างเหล็ กสาหรั บบ้ านส าเร็ จ รู ป นัน้ น่าจะเป็ นแนวโน้ ม การใช้ ง านที่ ดีในอนาคตด้ วย
เหตุผล ดังนี ้
1.1.1 ความหนาแน่น วัสดุเหล็กเองก็เป็ นผลผลิตจากขบวนการอุตสาหกรรม มี
คุณภาพที่แน่นอนและมีความละเอียดในมิตติ า่ งๆ สูง
1.1.2 การขนส่ง เหล็กมี อัตราส่วนกาลัง ต่อนา้ หนักที่ มีประสิทธิ ภาพ ชิน้ ส่วน
โครงสร้ างเหล็กสาหรับบ้ านสาเร็จรูปจึงทาให้ มีน ้าหนักเบาได้ ส่วนขนาดสามารถทอนเป็ นส่วนเพื่อ
ประกอบที่หน้ างานได้ ในกรณีจาเป็ น การขนส่งชิ ้นส่วนเหล็กสาหรับบ้ านสาเร็ จจึงมีปัญหาน้ อยกว่า
บ้ านสาเร็ จรูปคอนกรี ตมาก การผลิต สามารถผลิตจากโรงงานจริ งๆ ทาให้ การควบคุมคุณภาพทา
ได้ ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป
1.1.3 การติดตัง้ การควบคุม มิ ติต่างๆ ของชิ น้ ส่วนโครงสร้ างเหล็ก ทาได้
ละเอียดกว่าชิ ้นส่วนคอนกรี ต ทาให้ การติดตังที
้ ่หน้ างานทาได้ โดยง่าย ไม่ต้องอาศัยการแก้ ปัญหาที่
หน้ างาน ถ้ ามีการสร้ างระบบที่ดี บ้ านแต่ละหลังสามารถทาเป็ น Single Package เหมือนระบบ
Knock - Down การติดตังจึ
้ งไม่ต้องการความชานาญงานของคนงานเหมือนกับกรณีโครงสร้ าง
คอนกรี ต เพราะความละเอียดของมิตติ า่ งๆ จะเป็ นตัวบังคับให้ การติดตังไม่
้ มีโอกาสผิดพลาดได้
1.2 อาคารอพาร์ ทเมนท์ขนาดย่อม
ตลาดใหม่สาหรับโครงสร้ างเหล็ก คือ ประเภทอาคารสูงไม่เกิน 7 ชัน้ (ความสูงที่
จัดอยู่นอกข่าย "อาคารสูง" ตามกฎหมาย) ซึ่งกาลังได้ รับความนิยมสาหรับใช้ เป็ นอพาร์ ทเมนท์ ทา
เลของอาคารประเภทนี ้มักอยู่ในซอย 2 ทาให้ การก่อสร้ างด้ วยวิธีปกติก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่
เพื่อนบ้ านได้ โครงสร้ างเหล็ กจึงเป็ นทางเลื อกหนึ่ง ซึ่งจะทาให้ ร่นเวลาในการก่อสร้ าง และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยส่วนรวม
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1.3 อาคารสูงประเภทใช้ เป็ นสานักงาน ในปัจจุบนั เริ่มมีการก่อสร้ างอาคารสานักงาน
โดยใช้ โครงสร้ างเหล็กหลายอาคารแล้ ว แนวโน้ มค่อนข้ างจะออกมาชัดเจนว่าจานวนโครงสร้ าง
เหล็กสาหรับอาคารสูงประเภทใช้ เป็ นสานักงานจะต้ องเพิ่มขึ ้น ด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
1.3.1 ระยะเวลาการก่อสร้ าง อาคารสานักงานเป็ นการลงทุนโดยคานึง ถึงผลเชิง
ธุรกิจเป็ นการลงทุนที่ใช้ เงินทุนมากแต่กว่าจะเริ่มได้ ผลตอบแทนก็ตอ่ เมื่ออาคารสร้ างแล้ วเสร็จ
โดยความรวดเร็วในการก่อสร้ างได้ จากการที่ชิ ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้ างสามารถตัดประกอบได้ ใน
โรงงาน ซึง่ เริ่มทาได้ ทนั ทีคขู่ นานกับการตอกเสาเข็มและการก่อสร้ างฐานรากเมื่อฐานรากเสร็จแล้ ว
การก่อสร้ างคือการติดตังชิ
้ ้นส่วนต่างๆ โดยการเชื่อมหรื อการขันยึด และขันตอนสุ
้
ด ท้ ายด้ วยการ
ห่อหุ้มด้ วยสารกันสนิม และกันอัคคีภยั การตัดประกอบจาก โรงงานมีการวางแผนควบคุมอย่างดี
ทาให้ ปัญหาหน้ างานมีน้อยกว่ากรณีโครงสร้ างคอนกรี ตมากงานจึงเดินหน้ าไปได้ ตาม เป้าหมาย
ด้ วยคุณภาพที่ดี ภายในเวลาอันสัน้
1.3.2 ปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อม การก่อสร้ างอาคารสานักงานมักมีทาเลอยู่ในใจ
กลางเมื อ งหรื อบริ เ วณที่ มี ส าธารณูป โภคพร้ อม คื อ เป็ น บริ เ วณที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ค่อ นข้ า ง
หนาแน่น บ่อยครั ง้ ที่ ผ ลกระทบต่อบริ เวณใกล้ เคียงมักเกิ ด จากการล าเลี ยง วัส ดุปูน ทรายหิ น
อุบตั ิเหตุจากวัสดุก่อสร้ างตกหล่นในบริ เวณใกล้ เคียงหรื อเกิดจากมลพิษทางฝุ่ นและเสียง ปั ญหา
เหล่านี ้จะลดน้ อยลงถ้ าเป็ นโครงสร้ างเหล็ก
1.3.3 ปั ญหาการรับน ้าหนักของระบบฐานราก แม้ เหล็กจะมีความถ่วงจาเพาะ
มากกว่าคอนกรี ตถึงประมาณ 3 เท่า เหล็กสามารถรับนา้ หนักได้ เท่ากับคอนกรี ตด้ วยนา้ หนัก
เพียง 1 ใน 6 และพืน้ ที่หน้ าตัดเพียง 1 ใน 20 เท่านัน้ เมื่อรวมนา้ หนักของทัง้ อาคารที่ฐานราก
จะต้ องรับทาให้ จานวนเสาเข็มน้ อยลงมากประโยชน์ข้อนี ้มีนยั สาคัญมากสาหรับประเทศที่มีปัญหา
ของดินอ่อน ทาให้ สามารถลดจานวนเงิน ที่ต้องอยู่กับงานใต้ ดินเป็ นจานวนมากในบางบริ เวณที่มี
ปัญหาของดินใต้ อาคาร โครงสร้ างเหล็กอาจเหลือเป็ นทางเลือกเดียวที่จะสร้ างอาคารสูงขนาดหนึ่ง
ได้ นอกจากนี ้ยังลดปัญหาเรื่ องการทรุดตัวระยะยาวเนื่องจากConsolidation อีกด้ วย
1.3.4 ความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาที่เพิ่มขึ ้น ที่ผ่านมาโครงสร้ างเหล็กใน
ประเทศไทยยังประสบปัญหาในราคาที่ไม่แน่นอน3 เพราะเป็ นวัสดุที่ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศ

3

เรื่ องเดียวกัน.
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และระยะเวลาซึง่ ขึ ้นกับความชานาญการของโรงงานประกอบชิ ้นส่วนในอนาคตเมื่อมีการผลิต
เหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นภายในประเทศแล้ ว ความสามารถในการแข่งขันของโครงสร้ างเหล็ก
กับโครงสร้ างคอนกรี ตในด้ านราคาย่อมจะมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
2. การนาเหล็กมาใช้ ในงานสถาปั ตยกรรม
2.1 โครงเหล็กเบา (Lightweight steel frame) หรื อโครงสร้ างเหล็กขนาดเล็กเป็ น
โครงสร้ างระบบเดียวกับโครงไม้ ขนาดเหล็ก (Woood frame) โครงสร้ างระบบนี ้ใช้ โครงเคร่าผนัง
(Stud) รับน ้าหนักพื ้นและหลังคา โครงสร้ างเหล็กน ้าหนักเบาประกอบขึ ้นจากเหล็กไลท์เกจ (Light
gage steel) หรื อเหล็กขึ ้นรูปเย็น (Cold-formed steel section) ซึ่งมีรูปตัดเป็ นรูปตัวU, ตัวC หรื อ
มีรูปตัดเฉพาะเป็ นโคร่งเคร่าผนัง โครงสร้ างพื ้นและโครงสร้ างหลังคาในต่างประเทศบางพื ้นที่นิยม
ใช้ แทนก่อสร้ างด้ วยไม้ 4

ภาพที่ 1 บ้ านที่ใช้ โครงเหล็กเบา
ที่มา: Alibaba,Cold formed steel frame prefab house/light gauge steel structure building,
เข้ าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก https://www.alibaba.com/product-detail/Coldformed-steel-frame-prefab-house_60016822593.html

4

ศิริชัย ศิล ปรั ศมี , “โครงสร้ างเหล็กส าหรั บบ้ านพักอาศัย ” (วิทยานิพ นธ์ ปริ ญญา
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ,
2549), 25-26.
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2.2 โครงสร้ างเหล็กระบบเสาและคาน(Skeleton steel frame) ประกอบขึ ้นจากเสา
และคานเหล็ก เป็ นโครงสร้ างที่นิยมใช้ กนั ทั่วไปเหมาะกับอาคารทุกประเภท เช่น อาคารสานักงาน
ศูนย์การค้ า โรงงาน สามารถก่อสร้ างหลายชันหรื
้ ออาคารสูง โดยเริ่ มได้ รับความนิยมใช้ กบั อาคาร
พักอาศัยเนื่องจากสะดวกและเร็ วในการก่อสร้ างและสามารถสร้ างสรรค์รูปทรงได้ อิสระ เสา คาน
มักออกแบบโดยใช้ โครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณที่มีขายในท้ องตลาดที่มีขนาดรู ปตัดมาตรฐาน เช่น
เหล็กปี กกว้ าง (Wide flange) คานตัว I และเหล็กรูปรางน ้า ในกรณีที่รับน ้าหนักบรรทุกมากหรื อ
พาดช่ว งกว้ า งมากจะใช้ โ ครงสร้ างเหล็ ก ประกอบ(Built-up section)หรื อ โครงสร้ างเหล็ ก
องค์ประกอบ (Composite section) ระยะห่างของเสา หรื อช่วงพาดของคานปกติ 6-12 เมตร5

ภาพที่ 2 บ้ านที่ใช้ โครงสร้ างเหล็กระบบเสาและคาน (Skeleton steel frame)
ที่มา: Pelasgoshomes.com, Steel Frame House Cyprus – Individual , เข้ าถึงเมื่อ 22
พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก Architecturehttp://www.pelasgoshomes.com/build-a-steelframe-house-for-a-permanent-home/steel-frame-house-cyprus-individual-architecture/
2.3 โครงข้ อแข็ง (Rigid frame) เป็ นระบบโครงสร้ างที่ออกแบบให้ เสา และ คาน
(โครงสร้ างหลังคา) มีรอยต่อยึดติดกันแน่นเสมือนเป็ นเนื ้อเดียวกัน เพื่อทาหน้ าที่รับแรงร่วมกันทา
ให้ สามารถลดโมเมนต์ดดั ในคานลงได้ แต่จะทาการเพิ่มโมเมนต์ดดั ในเสามากขึ ้นด้ วยจึงลด
5

เรื่ องเดียวกัน, 26.
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โมเมนต์ดดั ในคานลงได้ ด้ วยเป็ นโครงสร้ างที่ใช้ พาดช่วงกว้ างมากขึ ้นกว่าระบบโครงสร้ างเสาและ
คานปกติมกั ใช้ กบั อาคารชันเดี
้ ยวที่มีช่วงเสากว้ าง 12 เมตร ถึง 45 เมตร และมีความสูงมาก เช่น
ห้ องประชุม โบสถ์ โกดัง และโรงงาน โครงสร้ างส่วนหลังคาและเสาจะต่อเนื่องเป็ นโครงสร้ างชิ ้น
เดียวกัน เพื่อทาหน้ าที่รับแรงร่ วมกัน โครงสร้ างข้ อแข็งมักประกอบขึ ้นจากเหล็กรู ปปี กกว้ างคาน
เหล็กรูปตัว I และเหล็กรูปตัดประกอบ อาจมีรูปตัดเป็ นกล่อง (Box section) หรื อเป็ นแผ่นเหล็ก
เชื่อมประกอบ (Welded plate girder)6

ภาพที่ 3 บ้ านที่ใช้ โครงสร้ างเหล็กโครงข้ อแข็ง (Rigid frame)
ที่มา: General Steel Building, Rigid Frame Buildings, เข้ าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึง
ได้ จาก https://gensteel.com/prefab-metal-buildings/versus-modular-buildings
2.4 โครงถักเหล็ก หรื อ โครงข้ อหมุน (Steel Truss) เป็ นโครงสร้ างที่ประกอบขึ ้นจาก
รูปสามเหลี่ยมของแรง (Triangle of forces) นิยมใช้ ทาคานหลัก หรื อโครงหลังคาที่พาดช่วงกว้ างๆ
มีอยู่หลายชนิดหรื อหลายประเภท ซึ่งเหมาะที่จะนาไปใช้ ในงานที่แตกต่างกันไป เหล็กเป็ นวัสดุที่
เหมาะสมนามาใช้ ประกอบเป็ นโครงถัก ทาให้ ทาช่วงพาดได้ กว้ างหรื อรับน ้าหนักได้ มากขึ ้น รูปตัด
เหล็กรู ปพรรณที่มีขายในท้ องตลาดสามารถนามาใช้ ประกอบเป็ นโครงสร้ างประเภทนี ้ได้ เกือบทุก
ชนิด อยู่ที่ขนาด และชนิดของแรงที่เกิดขึ ้นในชิ ้นส่วนโครงสร้ าง (Structural member) โดยที่นิยม
ใช้ กนั มากคือเหล็กฉากท่อเหล็กกลม (Structural tube) เหล็กรูปปี กกว้ าง เหล็กรูปรางน ้า เหล็กรูป
ตัวTเป็ นต้ น โครงถัก แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ7

6

เรื่ องเดียวกัน.
7
เรื่ องเดียวกัน.
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2.4.1 โครงถักระนาบเดียว( Linear trusses หรื อ Simple trusses) ใช้ กบั ช่วง
พาดเสาปกติ 7.50 เมตร ถึง 60 เมตร ใช้ กบั อาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็ นโครงถักที่นิยมกัน
ทัว่ ไปจากภาพที่ 4

ภาพที่ 4 บ้ านที่ใช้ โครงถักเหล็กระนาบเดียว( Linear trusses หรื อ Simple trusses)
ที่มา: Steel House. Info, Introduction to Steel Roof Trusses, เข้ าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.steelhouse.info/index.php/en/90-tech-en/215-roof
2.4.2 โครงถักสามมิติ (Space trusses หรื อ Double layer trusses) เหมาะที่จะใช้
พาดช่วงหรื อคลุมเนื ้อที่กว้ างมาก ประมาณ 24 เมตร ถึง 200 เมตร ใช้ กบั อาคารขนาดใหญ่ หรื อ
คลุมเนื ้อที่มากเป็ นพิเศษ เช่น ศูนย์ประชุม หรื อ อาคารแสดงสินค้ าขนาดใหญ่ จากภาพที่ 5

ภาพที่ 5 อาคารที่ใช้ โครงถักเหล็กสามมิติ (Space trusses หรื อ Double layer trusses)
ที่มา: Terri Meyer Boake BES BArch MArch LEED AP, Baltimore Washington International
Airport, เข้ าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก www.tboake.com/steel/bwi2.html
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3. รู ปแบบโครงสร้ างบ้ านเหล็กที่นิยมก่ อสร้ างในประเทศไทย
จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ (2542) และ ศิริชัย ศิลปะรัศมี (2549) ได้ กล่าวถึงระบบอาคาร
เหล็กโดยทัว่ ไป หมายถึง ระบบอาคารที่ออกแบบไว้ ล่วงหน้ า(Pre-engineering) เพื่อความสะดวก
ในการผลิตและการประกอบทางอุตสาหกรรม โดยมีชิ ้นส่วนประกอบสาคัญที่ได้ จากผลิตภัณฑ์
เหล็ก เช่น โครงสร้ าง และผนังเปลือกอาคาร เป็ นต้ น สาหรับในประเทศไทยสามารถจาแนกรูปแบบ
ของโครงสร้ างบ้ านเหล็ก ตามลักษณะการก่อสร้ างจริ งที่มีการดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้ เป็ นสอง
ประเภทหลัก ดังนี ้
3.1 โครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก (Skeleton steel structure)
โครงสร้ างสามารถออกแบบให้ รับน ้าหนักบรรทุกมากหรื อน้ อยได้ ตามต้ องการเพราะมีรูปตัดเหล็ก
หลายขนาดและหลายชนิดให้ นามาใช้ ง าน ผนังก่ออิฐ ผนัง คอนกรี ต ผนัง โครงคร่ าว และผนัง
สาเร็ จรูปสามารถนามาใช้ งานได้ หรื อปรับใช้ กบั บ้ านเสาและคานเหล็กได้ ดี การเลือกระบบผนังจึง
ขึ ้นอยู่กบั มาตรฐานอาคารที่ต้องการและราคาที่ยอมรับได้ เป็ นสาคัญ ระบบอาคารเหล็กประกอบ
ขึ ้นจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ โครงสร้ าง(Structural Frame) ผนังเปลือกอาคาร(Cladding)
และ ส่วนประกอบอื่นๆ(Appurtenances) ดังนี ้
3.1.1 โครงสร้ าง(Structural Frame) ได้ แก่ โครงสร้ างหลัก ( เช่น โครงข้ อแข็ง
คาน โครงถัก โครงรูปโค้ ง จันทันและเสา เป็ นต้ น) และ โครงสร้ างรอง ( เช่น แป ตง โครงยึดยัน
ลวดดึง และโครงสร้ างรอบช่องเปิ ด เป็ นต้ น) สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระบบ คือ
3.1.1.1 ระบบเสาคานเหล็กสาเร็ จรูป โดยประกอบด้ วยระบบสลักเกลียว
(Bolt & Nut) และ Angle Joint มีความแข็งแรง ปลอดภัย และขนาดของเสา คานเหล็กตัดตาม
มาตรฐานจากโรงงาน ระบบนี ้มีกระบวนการต่างๆจากโรงงานโดยการนาแบบบ้ านและขนาดหน้ า
ตัดเหล็กที่ผ่านการคานวณจากวิศวกรไปยังผู้ผลิตเพื่อทาการตรวจสอบปริ มาณเหล็ก ขนาดหน้ า
ตัด ตาแหน่งติดตัง้ การรับน ้าหนัก เพื่อการผลิตตามจานวน โดยโรงงานจะตัดตามขนาดมาตรฐาน
ของเสาและคานตามตาราง และเจาะรูทาสีกนั สนิมรวมทังอุ
้ ปกรณ์ประกอบพร้ อมติดตังหน้
้ างานได้
3.1.1.2 ระบบเชื่อม สามารถเลือกขนาดและตัดตามความยาวที่ต้องการ
และเชื่อมประกอบได้ เอง เหมาะสาหรับโครงสร้ างที่ต้องการรู ปแบบที่แตกต่าง ทัง้ คานยื่น คาน
ช่วงกว้ างซึ่งมีการใช้ งานกันอย่างแพร่ห ลายโดยเฉพาะโครงสร้ างบ้ านขนาดใหญ่ที่ก่อสร้ างได้ โดย
ไม่จากัดชัน้ เช่นเดียวกับอาคารสูงที่ใช้ โครงสร้ างเหล็กเสาและคานรับน ้าหนัก
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3.1.2 ผนังเปลือกอาคาร(Cladding) ระบบผนัง ส าหรั บก่อสร้ างบ้ านเหล็ก
โครงสร้ างเสาคานรับน ้าหนักสามารถนาระบบผนังมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการก่อสร้ างระบบนี ้ได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบผนังปิ ดทับด้ วยวัสดุแผ่น(Wall Panel) และโครงคร่าว(Stud) โดยใช้
โครงคร่าวเหล็กขึ ้นรูปเย็น ผนังโลหะ(Metal Sheet) ผนังคอนกรี ตสาเร็ จ ผนังก่ออิฐที่นิยมก่อสร้ าง
ในประเทศไทยด้ วยคุณสมบัตเิ รื่ องความรู้สกึ ถึงความมัน่ คงแข็งแรงและราคาถูก
3.1.3 ส่วนประกอบอื่ นๆ(Appurtenances) ได้ แก่ ผนัง ภายใน หลังคา ประตู
หน้ าต่าง ช่องแสง ฝ้าเพดาน เป็ นต้ น ผนังภายในสามารถใช้ ผนังยิปซัม โครงคร่าวผนังเหล็กชุบ
สังกะสีที่ขึ ้นลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหน้ าตัดคือผนังประเภทไม่รับน ้าหนักใช้ สาหรับกัน้ ห้ อง
ภายในทัว่ ไป และโครงสร้ างหลังคาที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไปเป็ นโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณรี ดร้ อนหรื อเหล็ก
ดา โดยได้ มีการพัฒนาการออกแบบ ก่อสร้ าง วัสดุโครงสร้ างหลั งคาให้ มีคณ
ุ สมบัติในการรับแรงที่
เพิ่มมากขึ ้น มีความสะดวกรวดเร็ วในการก่อสร้ างและติดตัง้ มีความคงทนถาวรและมีคณ
ุ ภาพสูง
ขึ ้น รวมไปถึงน ้าหนักโดยรวมของโครงสร้ างที่เบากว่าระบบโครงสร้ างแบบเก่าที่ใช้ เหล็กดามาเป็ น
ส่วนประกอบของโครงสร้ าง
3.2 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนัก (Lightweight steel framing) การนา
เหล็กขึ ้นรูปเย็นชุบสังกะสี( Cold-formed Steel Framing) มาประยุกต์ใช้ สร้ างบ้ านที่พกั อาศัยเป็ น
ระบบที่มีรูปแบบและวิธีการก่อสร้ างที่คล้ ายคลึงกับการก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างไม้ โดยใช้ ระบบ
โครงคร่าว(Wall Stud) เป็ นการก่อสร้ างที่ใช้ เหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนาอย่างน้ อย 1 มิลลิเมตร
โครงคร่าวผนังรับน ้าหนัก(Platform Framing) เป็ นระบบกึ่งสาเร็ จรูป(Pre-fabricated) ผลิตด้ วย
เครื่ องจักรที่ทนั สมัยจากโรงงานเป็ นการผลิตเหล็กกล้ าแรงสูงมีคา่ Yield Strength ไม่ต่ากว่า 5500
kg/cm2 ซึ่งสูงกว่าเหล็กโครงสร้ างทัว่ ไป(เหล็กดามี Yield Strength = 2400 kg/cm2) และมีการ
ป้องกันการเกิดสนิมด้ วยการชุบสังกะสี ซึง่ เป็ นการยืดอายุการใช้ งานให้ ยาวนานขึ ้น ส่วนประกอบ
และระบบก่อ สร้ างของระบบโครงคร่ า วเหล็ก ชุบ สัง กะสี ผนัง รั บน า้ หนักจะแตกต่างจากระบบ
โครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนักค่อนข้ างมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของวัสดุโครงสร้ างที่
นามาใช้ ในการก่อสร้ างวิธีการ กระบวนการ ขันตอนการก่
้
อสร้ าง รวมไปถึงอุปกรณ์และแรงงานการ
ก่อสร้ าง โดยจะแยกส่วนของอาคารเพื่อให้ ง่ายในการศึกษารู ปแบบของโครงสร้ าง แบ่งออกเป็ น
ส่วนๆดังนี ้ ฐานราก(Foundation) ระบบผนัง(Wall Panel) คานและพื ้น(Beam and Flooring)
หลังคา(Roof) ข้ อต่อ(Connection)
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3.2.1 ฐานราก (Foundation) เป็ นระบบฐานรากคอนกรี ตเสริ มเหล็กเหมือนกับ
บ้ านคสล.ทัว่ ไปหรื อเป็ นฐานรากแบบปูพรมโดยออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้ ถ่ายเทแรงรองรับ
ตามรู ปร่ างและของนา้ หนักอาคาร ฐานรากทาหน้ าที่เชื่อมโยงการถ่ายเทน ้าหนักของอาคารที่
สาคัญมากจึง ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่อาจแตกต่างกันไปตามพื ้นที่หรื อชันใต้
้ ดิน โดยไม่ให้ เกิดการทรุดตัว
มากเกินไป ฐานรากยังทาหน้ าที่ยึดตัวอาคารที่อยู่เหนือขึ ้นไปทังหมดไม่
้
ให้ เลื่อน พลิก หรื อยกตัว
ตลอดทังยึ
้ ดตัวอาคารให้ ตานทานต่อแรงแผ่นดินไหวหรื อการเคลื่อนตัวของดินโดยรอบอาคารและ
น ้าใต้ ดนิ บางกรณีฐานรากยังต้ องออกแบบเพื่อรัง้ แรงโก่งดัดหรื อแรงดึงจากโครงสร้ างบนพื ้นดินอีก
ด้ วย โดยคานคอดินที่ใช้ เป็ นคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก รวมไปถึงระบบพื ้นใช้ ได้ ทงระบบพื
ั้
้นหล่อในที่
และพื ้นสาเร็ จ ข้ อดีของระบบนี ้คือมีความแข็งแรง และการก่อสร้ างเป็ นระบบโครงคร่ าวผนังรับ
น ้าหนัก(Platform Framing) โครงคร่ าวผนังจะสิ ้นสุดแยกเป็ นชันๆ
้ และตงรับพื ้นจะวางบนโครง
คร่ าวผนัง ที่ อยู่ต่า กว่า โดยการก่อ สร้ างต้ องสร้ างเป็ นส่ว นที ละส่วนให้ ฐ านรากและพื น้ ชัน้ 1ให้
โครงสร้ างชัน1ให้
้ โครงสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยจึงเริ่ มขึ ้นงานผนังชัน1
้ รวมไปถึงคานและตงรับพื ้นชันที
้ ่2
เป็ นขันตอนแบบนี
้
้ทุกชันจนถึ
้
งหลังคา
3.2.2 ระบบผนัง (Wall Panel) ผนังที่นิยมใช้ กนั มานานจนถึงปั จจุบนั มี 3 ระบบ
คือ ผนังวัสดุก่อ(Masonry Veneer) ผนังฉาบปูนบนตะแกรงเหล็ก(Stucco) และผนังวัสดุแผ่น
สาเร็จรูป(Boards/Sidings/Panels)
3.2.2.1 ผนังวัสดุก่อ(Masonry Veneer) เป็ นผนังที่ชา่ งและคนไทยนิยม
ใช้ ง าน ผนัง ตันมี ความมั่นคงแข็ ง แรงเหมื อนกับบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต แต่เป็ นระบบผนัง ที่ มี
น ้าหนักมาก เป็ นงานก่อสร้ างระบบเปี ยกใช้ เวลาในการก่อสร้ างมาก
3.2.2.2 ผนังฉาบปูนบนตะแกรงเหล็ก(Stucco) ใช้ ตะแกรงเหล็ก(Metal
lath / Rib lath / Expanded Metal) ยึดติดด้ านหน้ าของโครงคร่าวแล้ วฉาบปูนหนา 3 ชัน้ ถ้ า
ต้ องการเพิ่มค่า R และลดค่าการรั่ วซึม ของนา้ หรื ออากาศสามารถทาได้ โดยมีวัสดุแผ่น(Wall
Sheathing)ปิ ดด้ านหน้ าโครงคร่ าว บุด้วยแผ่นพลาสติกกันนา้ (Sheathing membrane / Felt
Paper) แล้ วจึงวางตะแกรงสาหรับงานปูนฉาบ โดยอาจเพิ่มฉนวนกันความร้ อนบรรจุในโครงคร่าว
3.2.2.3 ผนังวัสดุแผ่นสาเร็จรูป(Boards/Sidings/Panels) แผ่นผนังผลิต
จากโรงงานหรื อแผ่นผนังสาเร็ จรูปที่มีน ้าหนักเบามาติดหุ้มไว้ ด้านนอกของโครงสร้ าง ตัวอย่างผนัง
3.2.2.3.1 ผนังผลิตเป็ นแผ่นเล็กๆ ได้ แก่ แผ่นชิงเกิลแอสฟั สท์
(Asphalt Singles) และผนังชิงเกิลไม้ (Wood Singles / Wood Shakes) เป็ นต้ น
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3.2.2.3.2 ผนังผลิตเป็ นแผ่นยาวใช้ แทนฝาไม้ ได้ แก่ ฝาพลาสติก
(Vinyl Sidings) ฝาอลูมิเนียม(Aluminium Sidings) ฝาแผ่นเหล็กเคลือบ และฝาแผ่นซีเมนต์
เป็ นต้ น
3.2.2.3.3 ผนังผลิตเป็ นฝาขนาดใหญ่ 1.20 x 2.40 เมตร ได้ แก่
แผ่นไม้ อดั ทนน ้า ฮาร์ ดบอร์ ด(Hardboard) ชนิดใช้ ภายนอก และแผ่นซีเมนต์บอร์ ด เป็ นต้ น
ในต่างประเทศมี วัส ดุห รื อผลิตภัณ ฑ์ หลายชนิด ที่ นามาใช้ ง านได้ ดี ผนัง ระบบนี ม้ ี
น ้าหนักเบาติดตังได้
้ รวดเร็ วจึงนิยมใช้ กับโครงสร้ างไม้ และเหล็กมากเพราะสามารถเลือกวัสดุบุ
ภายนอกได้ หลากหลายชนิด ผลิตสาเร็จรูปมาจากโรงงานหรื อติดตังบางส่
้
วนในสถานที่ก่อสร้ างก่อ
ได้ ในต่างประเทศเป็ นระบบผนังที่ราคาประหยัดและสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุแต่ละชันให้
้ มีคา่ R
หรื ออัตราการรั่วซึมของความชื ้นได้ ง่ายปกติโครงสร้ างเหล็กเบาของต่างประเทศจะมีแผ่นวัสดุปิด
ยึดโครงเหล็ ก (Structural Sheathing)ไว้ ก่อนแล้ วจึงปูทับด้ วยแผ่นพลาสติกกันนา้ (Sheathing
membrane / Felt Paper) หลังจากนันจึ
้ งปิ ดทับด้ วยผนังผิวสาเร็ จอีกชันหนึ
้ ่ง ดังที่กล่าวไว้ แล้ วและ
มีแผ่นวัสดุกันความควบแน่นของไอน ้า(Vapor Barrier) ระบบผนังเบาที่ใช้ กับบ้ านโครงสร้ าง
เหล็กในต่างประเทศจะประกอบด้ วยแผ่นวัสดุหลายๆชันซึ
้ ่งอาจเห็นว่ามีความซับซ้ อนแต่เป็ นระบบ
ผนังที่มีน ้าหนักเบา ก่อสร้ างได้ รวดเร็ ว ควบคุมความหนาผนังได้ ง่าย มีอิสระในการเลือกวัสดุหรื อ
จานวนชันวั
้ สดุให้ เหมาะสมกับมาตรฐานการกันความร้ อนหรื อความชื ้นง่าย
3.2.3 คานและพื ้น(Beam and Flooring) ตงมวลเหล็กเบา(Light gauge steel
joists) ผลิตจากแผ่นเหล็กรี ดเย็นมีน ้าหนักเบาทาให้ สะดวกและง่ายในการติดตัง้ แต่วสั ดุจะเป็ น
ตัวน าความร้ อนเนื่ องจากเป็ นโลหะ การจัดวางระยะห่า งของตงเหล็ กมวลเบาโดยทั่วไปอยู่ที่
ประมาณ 0.40, 0.60 และ 1.20 เมตร ทังนี
้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั แรงที่มาคานวณน ้าหนักบรรทุกที่เผื่อค่า
ความปลอดภัย(Safety Factor) ในส่วนของวัสดุปพู ื ้นมีให้ เลือกหลากหลายชนิดขึ ้นอยู่กบั ความ
ต้ องการใช้ งานวัสดุที่นิยมใช้ เช่น แผ่นไม้ อดั ทนน ้า ฮาร์ ดบอร์ ด วีว่าบอร์ ด เป็ นต้ น วัสดุตกแต่งปู
ด้ วยแผ่นกระเบื ้องเคลือบปูพื ้น กระเบื ้องยาง ไม้ คอนวูด ไม้ พื ้นเนื ้อแข็ง ไม้ ปาร์ เก้ และวัสดุอื่นๆอีก
มากมายที่สามารถนามาใช้ ได้ กบั พื ้นระบบนี ้
3.2.4 หลังคา(Roof) เป็ นหลังคาระบบกึ่งสาเร็ จรูป (Pre-fabricated) ผลิตด้ วย
เครื่ องจักรที่ ทัน สมัย เป็ นการผลิ ตจากเหล็กกล้ าแรงดึง สูง และมี การป้องกันการเกิ ด สนิม ด้ ว ย
Zincalume ซึ่ง เป็ น การยื ด อายุการใช้ ง านให้ ยาวนานขึน้ โดยทาการออกแบบและตัดชิ น้ ส่ว น
โครงสร้ างจากโรงงานแล้ วจึงนามาประกอบเป็ นชิ ้นส่วนโครงสร้ างอีกครัง้ ในสถานที่ก่อสร้ างจริ งเป็ น
การหลีกเลี่ยงปัญหาจากการขนส่งวัสดุ
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4. โครงสร้ างเหล็กประเภทชิน้ ส่ วนประกอบสาเร็จ
จากการศึกษางานวิจัยของสถาบันเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย(2553) ได้ กล่าวถึง
โครงสร้ างเหล็ กประเภทชิน้ ส่วนประกอบสาเร็ จ ข้ อดี และการใช้ เหล็กสาหรับการก่อสร้ างใน
ประเทศ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริ มการใช้ งานโครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จ
สาหรับการก่อสร้ างในประเทศไทย ดังนี ้
4.1 โครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็จ
โครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จ(Pre-engineered Steel) คือเหล็ก
โครงสร้ างขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมเข้ ามาเกี่ยวข้ องตังแต่
้ ขนตอน
ั้
การออกแบบชิ ้นส่วนองค์อาคาร(Member) หรื อโครงเหล็ก(Frame) แต่ละชิ ้นเพื่อให้ สามารถรับแรง
ได้ ตามที่คานวณไว้ และมีมาตรฐานการออกแบบ (Design code) ที่เป็ นที่รับรองในระดับสากลไม่
ว่าจะเป็ น American Institute of Steel Construction Manual (AISC), American Iron and
Steel Institute Specifications (AISI), และ Metal Building Manufacturer’s Code (MBMA)
เป็ นต้ น แล้ วจึงนาเอาเหล็กรูปพรรณชนิดต่าง ๆ ทังที
้ ่ได้ จากการรี ดร้ อน (Hot Roll) หรื อขึ ้นรูปเย็น
(Cold Form) มาทาการขึ ้นรู ป (Fabrication) เป็ นองค์อาคารหรื อโครงเหล็กโดยเป็ นชิน้ ส่วน
ประกอบสาเร็ จตามที่ได้ ออกแบบไว้ ซึ่งในแต่ละขันตอนจะมี
้
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ ามา
ช่วยในการออกแบบและจัดทาแบบรายละเอียดของโครงสร้ างสาหรับการขึ ้นรูป (Shop Drawing)
โดยผู้ขึ ้นรู ปโครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จ (Fabricator) ที่มีความชานาญการ
หลังจากนันจึ
้ งนาชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จต่าง ๆ ไปทาการประกอบและติดตัง(Erection)
้
ที่หน้ างาน
ก่อสร้ าง โดยมีแบบการติดตัง้ (Erection Drawing) สาหรับการติดตังชิ
้ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็ก
ประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จแต่ละชิ ้นแนบมาด้ วย ทาให้ สะดวกต่อการประกอบติดตังและง่
้
าย
ในการบริ หารจัดการโครงการก่อสร้ างลดระยะเวลาในการทางานที่หน้ างานก่อสร้ าง ทาให้ การ
ก่อสร้ างเสร็จได้ ในระยะเวลาอันสัน้ โครงสร้ างที่ได้ มีความน่าเชื่อถือ แข็งแรง และคุณภาพสูงเพราะ
การขึ ้นรูปชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จแต่ล ะชิ ้นจะถูกดาเนินการในโรงขึ ้นรูป (Shop) ที่มีอปุ กรณ์เฉพาะ
โดยช่างผู้ชานาญการ ทาให้ ส ามารถลดความคลาดเคลื่ อนและความผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึน้ กับ
ชิ ้นงาน และยังเป็ นผลให้ มีเศษเหล็กเหลือทิ ้งจากกระบวนการขึ ้นรูปต่า ซึง่ เป็ นการลดปริมาณวัสดุ
เหลือทิ ้งของโครงการ อีกทังสามารถสร้
้
างสิ่งก่อสร้ างที่มีรูปทรงซับซ้ อนซึ่งสามารถตอบสนองต่อ
ความหลากหลายและความสวยงามของสิ่ง ก่อ สร้ างได้ ม ากกว่าโครงสร้ างคอนกรี ต รวมไปถึง
น ้าหนักโดยรวมของโครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จที่มีน ้าหนักเบา จึงสามารถลด
ค่าใช้ จา่ ยในการทาฐานรากของสิ่งก่อสร้ างได้ เป็ นต้ น เนื่องด้ วยข้ อดีหลายๆ ประการของโครงสร้ าง
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เหล็ กดัง ที่กล่าวข้ างต้ นจึง ทาให้ ปัจ จุบนั การก่ อสร้ างด้ วยระบบโครงสร้ างเหล็กประเภทชิน้ ส่วน
ประกอบสาเร็ จเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้ างประเภท โกดังเก็บ
สินค้ า โรงงาน อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ สะพาน บ้ านพักอาศัย ฯลฯ เพราะนอกจากทาให้
ค่า ใช้ จ่ายของโครงการก่ อ สร้ างลดลงได้ อ ย่างมี นัย ส าคั ญ ยัง เป็ น การช่ว ยส่ง เสริ ม การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์เหล็กสาหรับการก่อสร้ าง

ภาพที่ 6 การผลิตโครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็จในโรงงาน
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานการศึกษาโครงการส่ งเสริมการใช้ งาน
โครงสร้ างเหล็กประกอบชิน้ ส่ วนประกอบสาเร็จ, เข้ าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.oie.go.th/academic
4.2 ข้ อดีของการใช้ เหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็จ
4.2.1 ระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการน้ อย เนื่องจากชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จแต่ละ
ชิน้ จะถูกขึน้ รู ปมาจากโรงงานแล้ ว จึง สามารถนามาประกอบติดตัง้ ที่ หน้ างานก่อสร้ างได้ ทันที
นอกจากนี ้ยังมีการจัดทาแบบการติดตังของแต่
้
ละชิ ้นส่วนสาหรับผู้รับเหมา ทาให้ สามารถลดความ
สับสนในแบบหรื อชิ ้นส่วนประกอบสาเร็จของโครงสร้ างที่สง่ มาถึงหน้ างานก่อสร้ างจึงประกอบ
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ติดตังได้
้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นผลให้ ผ้ ปู ระกอบการหรื อนักลงทุนสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง
เช่น ดอกเบี ้ยเงินกู้ ค่าแรง และสามารถใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างที่ก่อสร้ างเพื่อดาเนินกิจกรรม
เพื่อหาผลกาไรได้ รวดเร็วขึ ้น8
4.2.2 โครงสร้ างที่ได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความแข็งแรง และคุณภาพสูง เนื่องจาก
โครงสร้ างเหล็กประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็ จ มีการจัดทาแบบรายละเอียดของโครงสร้ าง และ
แบบการติดตังโครงสร้
้
างโดยผู้ขึ ้นรูปโครงสร้ างเหล็ก (Fabricator) ซึ่งมีความชานาญ อี กทังการขึ
้
้น
รู ป องค์ อ าคารแต่ล ะชิ น้ จะถูก ด าเนิ น การในโรงขึน้ รู ป (Shop) ที่ มี อุป กรณ์ เ ฉพาะโดยช่า ง
ผู้ช านาญการ อี กทัง้ ในโรงขึน้ รู ปจะมี การวางแผนขัน้ ตอนการดาเนินงานอย่างละเอี ยดและมี
เทคโนโลยีการจัดการก่อนการตัดต่อเหล็กโครงสร้ างแต่ละชิน้ ทาให้ สามารถสามารถลดความ
คลาดเคลื่อนและความผิดพลาด (Error & Mistake) ที่จะเกิดขึ ้นกับชิ ้นงานระหว่างการขึ ้นรูปองค์
อาคารที่หน้ างานก่อสร้ าง และยังสามารถลดปริมาณเศษเหล็กที่เกิดจากการตัดต่อได้ อีกด้ วย
4.2.3 โครงสร้ างมีความสวยงามทางสถาปั ตยกรรม เนื่องจากมีการนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมาช่วยในการออกแบบ และขึ ้นรู ปชิ ้นส่วนมาจากโรงงานทาให้
สามารถก่อสร้ างสิ่งก่อสร้ างที่มีความสวยงามและสลับซับซ้ อนได้
4.2.4 ง่ ายต่อการบริ หารจัดการการก่อสร้ าง เนื่ องจากชิ น้ ส่วนของโครงสร้ าง
เหล็กซึง่ เป็ นวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างถูกส่งออกมาจากโรงงานเพียงแหล่งเดียวกล่าวโดยสรุปคือการ
ใช้ โครงสร้ างเหล็ ก ประเภทชิ น้ ส่ว นประกอบส าเร็ จ ช่ว ยทาให้ ก ารก่ อ สร้ างเป็ น ไปอย่างราบรื่ น
โครงสร้ างที่ได้ มีความแข็งแรง ลดทัง้ เวลาการก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายของโครงการก่อสร้ างได้
อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ สาหรับผู้รับเหมาก่อสร้ างทัว่ ๆไปอาจถือว่าการส่งเสริ มการใช้ โครงสร้ างเหล็ก
ประเภทชิ ้นส่วนประกอบสาเร็จนัน้ เป็ นการพัฒนาการก่อสร้ างในแทบจะทุกด้ าน
4.3 การใช้ เหล็กสาหรับการก่อสร้ างสิ่งก่อสร้ างในประเทศไทย
ในปัจจุบนั การก่อสร้ างด้ วยโครงสร้ างเหล็กภายในประเทศไทยส่วนมากจะใช้ การ
ก่อสร้ างด้ วยเหล็กรูปพรรณต่างๆ เช่น เหล็กรี ดร้ อน และ/หรื อเหล็กขึ ้นรู ปเย็น ตามรู ปแบบหน้ าตัด
เหล็ก และความยาวมาตรฐานที่มีขายอยูท่ วั่ ไปตามท้ องตลาด โดยสัง่ ซื ้อผ่านตัวแทนจาหน่ายเหล็ก
8

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานการศึกษาโครงการส่ งเสริมการใช้ งาน
โครงสร้ างเหล็กประกอบชิน้ ส่ วนประกอบสาเร็จ, เข้ าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.oie.go.th/academic
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ที่มีกระจายอยูท่ วั่ ไปหลังจากวัสดุเหล็กรูปพรรณได้ จดั ส่งถึงหน้ างานก่อสร้ างแล้ ว ทางผู้รับเหมาจึง
จะทาการขึ ้นรูปโครงสร้ างเหล็กบริเวณหน้ างานก่อสร้ าง ซึง่ มักจะใช้ เวลาในการขึ ้นรูปและปรับแต่ง
เป็ นเวลานานก่อนที่จะสามารถดาเนินการขันต่
้ อไปได้ อีกทังการขึ
้
้นรูปหรื อตัดต่อเหล็กที่หน้ างาน
อาจได้ ชิ ้นส่วนที่ขนาดไม่พอดีหรื อไม่สามารถทาการติดตังกั
้ บโครงสร้ างเดิมได้ และเหลือเศษเหล็ก
เป็ นจ านวนมากเนื่ อ งจากในแบบก่ อ สร้ างโดยผู้ ออกแบบส่ ว นมากมัก จะไม่ มี ก ารท าแบบ
รายละเอียดการขึ ้นรูป (Shop drawing) สาหรับการขึ ้นรูปชิ ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้ างเหล็ก และ
ไม่มีการแนบแบบการติดตัง(Erection
้
drawing)ของการติดตังชิ
้ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็กแต่ละชิน้
ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของผู้รับเหมาที่ต้องดาเนินการทาแบบเหล่านี ้เองเพื่อส่งต่อให้ หวั หน้ างานเพื่อ
ขึ ้นรู ปโครงสร้ างเหล็กในการติดตังโครงสร้
้
างเหล็กต่อไป ซึ่งหากทางผู้รับเหมาไม่มีประสบการณ์
หรื อความชานาญที่เพียงพออาจทาให้ เกิดความผิดพลาดขึ ้นได้ ทงในส่
ั ้ วนของการทาแบบและการ
ก่อสร้ าง ยิ่งไปกว่านันคุ
้ ณภาพของงานที่ได้ จากการนาเหล็กรู ปพรรณไปขึ ้นรูปหรื อติดตังด้
้ วยวิธีที่
ซับซ้ อนที่หน้ างานอาจมีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับการขึน้ รู ปเหล็กโครงสร้ างในโรงงาน และใน
บางครัง้ ชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็กอาจไม่มีคณ
ุ ภาพตามาตรฐานที่อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายหรื อเกิดการพังทลายของโครงสร้ างได้ นอกจากนี ้การดาเนินการปรับแต่งและ/หรื อแก้ ไข
ความผิดพลาดของชิ ้นงานดังกล่าวจาเป็ นต้ องใช้ ทงเวลา
ั้
และแรงงานที่มากขึ ้นและในกรณีที่การ
ขึ ้นรูปที่หน้ างานก่อสร้ างมีความผิดพลาดมากจนชิ ้นส่วนนันๆ
้ ไม่สามารถที่ จะนาไปประกอบเป็ น
โครงสร้ างได้ ต้องทาการขึ ้นรู ปชิ ้นส่วนโครงสร้ างนันใหม่
้
ทาให้ เกิดการสิ ้นเปลืองวัสดุเพิ่มขึ ้นจาก
เดิม ซึ่งความสูญเสียเหล่านี ้ทาให้ ต้นทุนของการก่อสร้ างเพิ่มสูงขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นค่าวัสดุก่อสร้ าง
ค่าจ้ างแรงงาน รวมไปถึงภาระดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากความล่าช้ าของงาน9
5. บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ปในประเทศญี่ปุ่น
5.1 การพัฒนาบ้ านโครงเหล็กประกอบสาเร็ จในประเทศญี่ ปน(Development
ุ่
of
Prefabricated Steel - frame Housing in Japan) จากการศึกษางานวิจยั และบทความของ ซูอิชิ
มัทซูมรู ะ(2555) ได้ ศกึ ษาถึงพื ้นที่วา่ งทังหมดส
้
าหรับอาคารที่สร้ างขึ ้นใหม่ในประเทศญี่ ปนุ่ แสดงให้

8

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานการศึกษาโครงการส่ งเสริมการใช้ งาน
โครงสร้ างเหล็กประกอบชิน้ ส่ วนประกอบสาเร็จ.
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เห็ น ว่า ถึ ง แม้ ว่า โครงสร้ างไม้ จ ะมี จ านวนที่ ใ ช้ อ ยู่ม ากที่ สุด แต่ใ นช่ว งที่ เ กิ ด เศรษฐกิ จ ฟองสบู่
โครงสร้ างเหล็กได้ ยกระดับขึ ้นมาเป็ นอันดับหนึ่ง ท่ามกลางภาวะตลาดของการก่อสร้ างทัว่ โลก คง
มีแต่ญี่ปนุ่ เท่านันที
้ ่มีโครงสร้ างเหล็กมากกว่าครึ่งของงานก่อสร้ างทังหมดภายในประเทศ
้
มากกว่า
ทังโครงสร้
้
างคอนกรี ตเสริมเหล็กและโครงสร้ างไม้ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าญี่ปนุ่ “ญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศแห่ง
โครงสร้ างเหล็ก” ซึ่งในประเทศญี่ ปนอาคารสู
ุ่
งระดับกลางที่มีอยู่ทวั่ ไปมีการก่อสร้ างโดยใช้ แ ผง
ALC กับโครงเหล็กที่ประกอบไปด้ วยเสาเหล็กกลวงรูปจัตรุ ัสและคานรูปตัวเอช อย่างไรก็ตามเหล็ก
รูปพรรณเพียงสองชนิดนี ้ไม่สามารถเรี ยกว่าเป็ นเหล็กส่วนใหญ่ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างเหล็กได้ ยังมี
อาคารเหล็ ก อี ก ชนิ ด หนึ่ง ที่ ไ ด้ น ามาใช้ อย่า งแพร่ หลายในอาคารโครงสร้ างเหล็ ก ใหม่ๆ ระ บบ
โครงสร้ างชนิดนี ้ใช้ ในอาคารโครงเหล็กประกอบอาคารเตี ้ย เช่น บ้ านเดี่ยว และอพาร์ ทเม้ นท์ 10 โดย
ทางผู้ศกึ ษาสรุปเป็ นแผนผังการพัฒนาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบในประเทศญี่ปนุ่ ภาพที่ 7

การพัฒนาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จในประเทศญี่ปนุ่
(Development of Prefabricated Steel - frame Housing in Japan)

ค.ศ.1955-1960 : เหล็กไลท์ เกจเพื่อใช้ งานในโครงการ
(Light - gauge Steel Shapes for Structural Use)

ค.ศ.1960 : บ้ านประกอบสาเร็ จที่ใช้ เหล็กไลท์ เกจ
(Prefabricated House Employing Light - gauge Steel Shapes)

ค.ศ.1970 : บ้ านสาเร็ จรู ปในระบบการผลิตเป็ นจานวนมาก
(The Prefabricated House as a Mass - Produced Product)

ภาพที่ 7 แสดงผังการพัฒนาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบในประเทศญี่ปนุ่
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
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5.1.1 เหล็กไลท์เกจเพื่อใช้ เป็ นโครงสร้ าง (Light - gauge Steel Shapes for
Structural Use) บ้ านที่ก่อสร้ างขึ ้นโดยโครงเหล็กประกอบสาเร็ จในประเทศญี่ปนเริ
ุ่ ่ มมีมาตังแต่
้ ปี
1955 เมื่อเหล็กไลท์เกจได้ ถกู ผลิตขึ ้นในประเทศโดยวิธีการรี ดเย็น เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ใช้
เหล็กนัน้ ได้ พุ่งประเด็นความสนใจไปยังตลาดของการก่อสร้ างอาคาร ซึ่งมีความคาดหวังในการ
เจริญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ ว ในการที่จะมีการสร้ างตลาดงานก่อสร้ างอาคารอย่างได้ ผลนัน้
จาเป็ นจะต้ องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเหล็กไลท์เกจขึน้ มา เช่น ตัวเหล็กตัวซีโดยใช้
เหล็กรี ดเย็นมีความหนาระหว่าง 2-6 มิลลิเมตร เป็ นต้ น หลังจากที่เกิดการผลิตภายในประเทศ
สาหรับเหล็กรู ปพรรณไลท์เกจโดยวิธีการรี ดเย็น อุตสาหกรรมเหล็กในญี่ ปนได้
ุ่ เริ่ มมีการพัฒนา
ประยุกต์ใช้ หน้ าตัดเหล็ กเหล่านี ้ โดยผู้นาและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกในเวลานัน้
และ ผู้มี ค วามรู้ มากมายในศาสตร์ ด้ า นต่า งๆตัง้ แต่ ทางด้ า นวิ ศ วกรรมโครงสร้ าง ไปจนถึ ง
สถาปั ตยกรรมการออกแบบได้ เข้ าร่วมกาจัดตังสมาคมเหล็
้
กไลท์เกจ เป้าหมายคือการจัดทาคูม่ ือ
การออกแบบบ้ าน อาคารโรงเรี ยน และอาคารเตี ้ยอื่นๆ ที่ใช้ เหล็กไลท์เกจและเพื่อพัฒนาวิธีการ
ทางด้ านโครงสร้ างอื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อ รายละเอียดการทารอยต่อ นอกจากนี ้การออกแบบและ
ระบบการก่อสร้ างของเหล็กไลท์เกจได้ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว11
5.1.2 บ้ านประกอบสาเร็ จที่ใช้ เหล็กไลท์เกจ (Prefabricated House Employing
Light - gauge Steel Shapes) ตังแต่
้ ประมาณปี 1960 เมื่อการรณรงค์การใช้ งานเริ่ มได้ ผลตลาด
บ้ านเริ่ มที่จะแสดงสัญญาณของการเติบโตอย่างรวดเร็ วและหลายบริ ษัทที่ได้ อยู่ในตลาดเกี่ยวกับ
อาคารได้ เ ริ่ มเข้ ามาทางานในตลาดนี ้ บริ ษัทที่เติบโตมาจากเหล็กกล้ าอุตสาหกรรมเคมี และ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ บ้ า นได้ เ น้ น ไปที่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ เ กี่ ยวกับ บ้ า นส าเร็ จ รู ป ซึ่ง ตรงข้ า มกับ บ้ า น
โครงสร้ างไม้ ซึ่งขึ ้นกับผลงานความสามารถของช่างไม้ ในเวลาต่อมาบริ ษัทเหล่านี ้เบนความสนใจ
มาที่ ก ารน าเหล็ ก ไลท์ เ กจที่ เ พิ่ ง มี ก ารน าเข้ า มาในตลาดเพื่ อ การใช้ ง าน ในขณะที่ วิ ธี ก ารของ
โครงสร้ างที่ใช้ เหล็กไลท์เกจของผู้ผลิตโครงเหล็กประกอบสาเร็ จจะแตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต แต่
ระบบของโครงสร้ างแทบจะเหมือนกันหมดเหล็กตัวซีและเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสถูกนามาใช้ ใน
เสาในขณะที่เหล็กตัวซีและเหล็กรูปตัวเอสได้ ถกู นามาใช้ เป็ นโครงสร้ างถักค ้ายันด้ านข้ างและเหล็ก
10

ซูอิชิ มัทซูมรู ะ, “การพัฒนาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จในญี่ปนุ่ ,” Steel
Construction Today & Tomorrow, 37(ธันวาคม 2555), 3-4.
11
เรื่ องเดียวกัน, 4.
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โครงถัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบผนังคอนกรี ตสาเร็จรูประบบโครงสร้ างเหล็กชนิดนี ้เป็ นที่นิยม
มากว่าเพราะว่า มีความยืดหยุน่ ในการจัดวางพื ้นที่ในห้ อง เช่นเดียวกับระบบโครงไม้ ดงเดิ
ั ้ มที่ใช้ อยู่
เพราะเหตุนี ้ผู้ผลิตโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปได้ กาหนดทิศทางให้ ไม่เพียงแต่เพิ่มจานวนการ
ขายเท่านัน้ แต่ยังกาหนดไปที่ ความยืดหยุ่นในการดัดแปลง ขยายพืน้ ที่อาคาร ซึ่งทาให้ ผ้ ูผลิต
เหล่านี ส้ ามารถช่วงชิ งภาวะความเป็ นผู้นาในการตลาดการก่อสร้ างบ้ านของประเทศญี่ ปุ่นได้
ในช่วงปี สดุ ท้ ายของปี 1960s การออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จ รูปได้ ใช้ วิธีการที่ใช้
สาหรับบ้ านไม้ มาใช้ ระบบการเลือก “แบบแปลนบ้ านพร้ อมสร้ าง” จากแค๊ ตตาล็อกการออกแบบที่
กาหนดรูปแบบไว้ ตายตัวได้ ถูกทดแทนด้ วยระบบการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายซึ่งทาให้ ผ้ ซู ื ้อ
สามารถนาโครงสร้ างเข้ ามาเป็ นแบบ “สร้ างตามความต้ องการ” ความสาคัญอยู่ที่การตอบสนอง
ความฝั น ของเจ้ าของบ้ านในการก่ อ สร้ างบ้ า นของตนเอง แทนที่ จ ะเป็ น การจัดเตรี ย มบ้ านซึ่ง
ออกแบบโดยสถาปนิก วิศวกรโครงสร้ าง และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ ด้ วยเหตุผลนี ้บ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรู ปได้ รับการตอบสนอง ยอมรับในตลาดบ้ านของญี่ ปนและบ้
ุ่
านประกอบสาเร็ จรู ป
ได้ รับการยอมรับในสัง คมว่าเป็ นบ้ านชนิดใหม่ซึ่ง แตกต่างจากบ้ านไม้ ทั่วไป โดยจากภาพที่ 8
แสดงบ้ านโครงเหล็กประกอบสาเร็ จรูป กาแพงอลูมิเนียม กรอบกระจกเหล็กชนิดใหม่ และเชิงชาย
และค ้ายันที่ทาจากพลาสติก ดูสวยงาม12

ภาพที่ 8 บ้ านโครงเหล็กประกอบสาเร็จรูปในประเทศญี่ปนในตลาดช่
ุ่
วงแรกปี 1960
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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5.1.3 บ้ านสาเร็ จรู ปในระบบการผลิตเป็ นจานวนมาก (The Prefabricated
House as a Mass - Produced Product) ในปี 1970 เพียง 10ปี หลังจากบริ ษัทจานวนมากได้
เข้ ามาอยู่ในตลาดของบ้ านโครงเหล็กประกอบส าเร็ จ รู ป บางบริ ษัทมีผลงานการขายมากกว่า
10,000 หลังต่อปี ได้ มีจานวนมากขึ ้นอีกและระบบการก่อสร้ างได้ พฒ
ั นาขึ ้นสาหรับการก่อสร้ าง
บ้ านที่มีความสูง 3 ชัน้ หรื อมากกว่าโดยใช้ โครงเหล็กที่มีน ้าหนักมากจากภาพที่ 9(ก) แสดง
ตัวอย่างบ้ าน 3 ชันที
้ ่ใช้ ระบบโครงสร้ างเหล็กโครงข้ อแข็งและโครงเหล็กน ้าหนักมากโดยใช้ หลักที่
เพิ่ ม จ านวนอัต ราการผลิ ต ในโรงงานให้ ม ากขึ น้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ะดับ ราคาที่ เ หมาะสมส าหรั บ บ้ า น
ประกอบสาเร็จรูปวิธีการสาหรับโครงสร้ างชนิดใหม่ๆ ได้ รับการพัฒนาขึ ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีหนึ่งเป็ น
วิธีออกแบบแผงเหล็กขนาดใหญ่ และอีกวิธีหนึ่งเป็ นวิธีแบบยูนิต ซึ่งแต่ละห้ องในบ้ านได้ รับการ
ประกอบในโรงงานจากภาพที่ 9(ข)แสดงตัวอย่างไลน์การผลิตระบบบ้ านแบบยูนิตตังแต่
้ ประมาณ
ปี 1970 ได้ มีความพยายามในการพัฒนาระบบโครงสร้ างที่เพิ่มระดับอัตราการผลิตโครงเหล็ก
ประกอบด้ วยเหตุนี ้บ้ านที่ผลิตขึ ้นมาถือว่าเป็ นบ้ านที่ผลิตและวางขายในตลาดเป็ นจานวนมาก13

(ก) ตัวอย่างบ้ าน 3 ชัน้

(ข) ตัวอย่างไลน์การผลิตระบบบ้ านแบบยูนิต

ภาพที่ 10 บ้ านตัวอย่างแบบยูนิต
(ก) ตัวอย่างบ้ าน 3 ชัน้
(ข) ตัวอย่างไลน์การผลิตระบบบ้ านแบบยูนิต
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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5.2 การพัฒนาเทคโนโลยีบ้านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป (Development of
Prefabricated Steel-frame House Technologies) จากการศึกษางานวิจยั และบทความของ
สมาคมผู้ค้าและผลิตอุตสาหกรรมก่อสร้ างสาเร็ จรู ปแห่งญี่ ปน(2555)
ุ่
ได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีบ้าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป โดยมีเป้าหมายในการวิจยั และพัฒนาการใช้ งานเหล็กรูปพรรณ
ไลท์เกจในงานก่อสร้ างสาหรับอาคารขนาดเล็ก ในขณะที่เหล็กไลท์เกจได้ ใช้ งานหลักสาหรับแป
โครงคร่ าว และโครงสร้ างรองอื่นๆ ผลของงานวิจยั ส่งผลให้ การใช้ งานของเหล็กประเภทนี ้ได้ แพร่
ขยายไปในโครงสร้ างหลักด้ วย เช่น คาน เสา และโครงถักเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้ าง
ที่พัฒนาขึน้ จากงานวิจัยและพัฒนาถื อว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการออกแบบโครงสร้ างสาหรับบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป บริษัทจานวนมากได้ พฒ
ั นาระบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป
ขึ ้นเอง มีจานวนประมาณ 80% สาหรับบ้ านประกอบสาเร็จรูปทังหมดที
้
่มีอยู่ในญี่ปนจนถึ
ุ่
งทุกวันนี ้
องค์อาคารภายนอกและภายในของบ้ านได้ ทาการผลิตขึ ้นที่โรงงานโดยมีระบบควบคุมคุณภาพสูง
ได้ ผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไลน์การผลิตในโรงงาน รวมไปถึงขันตอนการรี
้
ดเหล็กขึ ้นรูป การตัดเหล็ก
การเจาะรูและการเชื่อม นอกจากนี ้ยังมีระบบเคลือบสารป้องกันการผุกร่อนอย่างหนักอีกด้ วย การ
ทางานเชื่อม การตัด และการเจาะรู ไม่ใช่สิ่งที่จาเป็ นที่จะต้ องกระทาที่หน่วยงานก่อสร้ าง เพราะชิ ้น
องค์อาคารได้ รับการผลิตในโรงงานที่มีความเที่ยงตรงสูงได้ ถูกส่งมาเพื่อประกอบติดตังหน้
้ างาน
เท่า นัน้ ซึ่ง ท าให้ ไ ด้ บ้า นมี คุณ ภาพสูง ผู้ก่ อสร้ างบ้ านที่ สามารถก่อ สร้ างระบบโครงสร้ างได้
หลากหลายได้ พฒ
ั นาโครงสร้ างบ้ านซึง่ ตอบสนองการใช้ งานของอาคารและความต้ องการของผู้ซื ้อ
ในพื ้นที่แสดงจากภาพที่10 ระบบโครงสร้ างเหล่านี ้เริ่ มแรกได้ ถูกพัฒนาโดยผู้ก่อสร้ างโครงสร้ าง
เหล็กประกอบหลายราย และถึงแม้ ว่าจะใช้ ระบบโครงสร้ างเหล็กแบบเดียวกัน ระบบโครงสร้ างจะ
แตกต่างกันในแต่ละผู้ประกอบการของแต่ละราย โดยระบบโครงสร้ างเหล็กที่นามาใช้ สาหรับบ้ าน
เหล็ ก ประกอบส าเร็ จ รู ป ได้ แ ก่ ระบบโครงแผงแผ่น เหล็ ก ระบบโครงเหล็ ก ระบบโครงเหล็ ก
ประกอบกับโครงแผงแผ่นเหล็ก ระบบโครงข้ อแข็งที่ใช้ โครงสร้ างเหล็กรับน ้าหนักมาก และระบบ
ยูนิต14
12

สมาคมผู้ค้าและผลิตอุตสาหกรรมก่อสร้ างสาเร็จรูปในญี่ปนุ่ , “การพัฒนาบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จในญี่ปนุ่ ,” Steel Construction Today & Tomorrow, 37(ธันวาคม
2555), 4-5.
13
เรื่ องเดียวกัน, 5.
14
เรื่ องเดียวกัน, 6-7.
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างบ้ านโครงเหล็กประกอบสาเร็จรูปที่มีจาหน่ายในประเทศญี่ปนุ่
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
5.2.1 ระบบโครงสร้ าง(Framing System)
5.2.1.1 ระบบโครงแผงแผ่นเหล็ก (Panel-Frame System) ในปี ค.ศ.1960
ได้ ถูกพัฒนโดยบริ ษัท โซกิซุยเฮาส์ จากัด15 ระบบโครงสร้ างใช้ เหล็กรูปตัวซีเป็ นหลัก และบ้ าน
ระบบก่อสร้ างใช้ เหล็ก อลูมินมั และพลาสติกเป็ นวัสดุโครงสร้ างหลัก ซึ่งในเวลานันได้
้ ปรับปรุ ง
และพัฒนาโครงสร้ างใหม่เป็ นระบบโครงสร้ างที่ใช้ โมดูลเมตริกซ์ (1,000 มิลลิเมตร) และเพิ่มความ
สูงของห้ องระดับเพดานเป็ น 2,400 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ ที่มาตรฐานของ
อาคารสาหรับเพดานถึง 300 มิลลิเมตร แผ่นประกบคูแ่ บบแซนวิทซ์ ประกอบไปด้ วย โฟม สไตรี น
และอลูมินมั ได้ ถกู นามาใช้ สาหรับผนังภายนอกเพื่อปรับปรุงการระบายความร้ อน ในขณะที่
15

เรื่ องเดียวกัน, 7.
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หลังคาแบบเกเบิลธรรมดาได้ ถกู นามาใช้ คานหลังคายืดให้ ยาวขึ ้นโดยยื่นเชิงชายหลังคาออกมา
1 เมตร เพื่อป้องกันการไหลย้ อนของน ้าฝนในช่วงฤดูฝนและป้องกันแดดในฤดูร้อน หน้ าต่างใช้
กรอบหน้ าต่างอลูมินมั การติดตังหน้
้ าต่างมีความแม่นยาสูง การตกแต่งภายในได้ ปรับปรุ งโดยใช้
ชิ ้นส่วนพลาสติกแทนชิ ้นส่วนไม้ ซึ่งทาให้ บ้านเหล่านี ้มีความน่าสนใจต่อประชากรญี่ปนได้
ุ่ ยิ่งขึ ้น
(ภาพที่11)

ภาพที่ 11 รูปแบบของโครงสร้ างแผงแผ่นเหล็ก
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
ปี ค.ศ. 1962- 1964 บ้ าน 2 ชันใช้
้ ระบบโครงสร้ างใหม่ที่ มีส่วนยื่นออกมาของชันบน
้
และ บ้ าน 2 ชันที
้ ่แยกชันกั
้ น ได้ ออกแบบปรับปรุงให้ ดีขึ ้นโดยโครงเหล็กแบบแรกเริ่ มที่แสดงภาพที่
12(ก) และภาพที่ 12(ข) ระบบโครงสร้ างออกแบบโครงสร้ างมีประสิ ทธิภาพมากขึ ้น ที่ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ซื ้อด้ านการใช้ งานของพื ้นที่ชนั ้ 2 ที่มีความยืดหยุ่นและห้ องต่างๆยังตอบสนอง
ด้ านข้ อกาหนดทางกฎหมายอีกด้ วย ในระบบโครงสร้ างที่ได้ รับการพัฒนาใหม่ ผนังรับแรงแบบ
ประทานประกอบไปด้ วยโครงค ้ายันเหล็ก(ป้องกันแรงแผ่นดินไหว) ได้ ก่อสร้ างในรูปแบบตัวX และ
จัดวางอยูอ่ ย่างอิสระในด้ านการออกแบบและยังมีกาลังความแข็งแรงทางด้ านโครงสร้ างอีกด้ วย
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ปี ค.ศ.2003 บ้ านได้ ถูกพัฒนาโดยใช้ ระบบแยกฐานรากซึ่งสามารถต้ านทานแรง
แผ่นดินไหวได้ ดีที่สุด ภายหลังได้ พยายามวิจัยเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมราคา
โครงสร้ างอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ปี ค.ศ. 2007 ระบบดึงดูดพลังงานจากการสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว
ในตัวโครงสร้ างเอง เริ่ มนามาใช้ ในการออกแบบบ้ าน ระบบนี ้สามารถรองรับการสัน่ สะเทือนจาก
แรงแผ่นดินไหวโดยมี การเปลี่ ยนระบบผนัง รั บแรงแบกทาน โดยใช้ โครงสร้ างที่ ต้านทานแรง
แผ่นดินไหวของแรงโครงข้ อแข็งที่รองรับพลังงานจากการเคลื่อนตัวจากแรงแผ่นดินไหวร่วมกันกับ
แดมเปอร์ พิเศษจากภาพที่ 12(ค) และภาพที่ 12(ง)

(ก) บ้ านในตลาดช่วงเริ่มแรก

(ค) ระบบโครงสร้ างที่มีการติดตังแดมเปอร์
้

(ข) โครงสร้ งบ้ านในตลาดช่วง

(ง) ระบบรับพลังงานจากแผ่นดินไหว

ภาพที่ 12 บ้ านระบบโครงสร้ างแผงแผ่นเหล็ก

(ก) บ้ านในตลาดช่วงเริ่มแรก
(ค) ระบบโครงสร้ างที่มีการติดตังแดมเปอร์
้
(ข) โครงสร้ งบ้ านในตลาดช่วงเริ่มแรก (ง) ระบบรับพลังงานจากแผ่นดินไหว
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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5.2.1.2 ระบบร่ วมกันระหว่างโครงสร้ างแผงแผ่นเหล็กและโครงสร้ างเหล็ก
รูปพรรณ (Framing – Panel Combined System)16 เป็ นระบบโครงสร้ างอีกแบบหนึ่งที่ใช้ กัน
ทัว่ ไป คือ ระบบโครงสร้ างแผงแผ่นเหล็กรู ปพรรณ ได้ ถูกพัฒนาจาก บริ ษัท ไดวาเฮาส์อินดัสตรี
จากัด บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปซึ่งใช้ ระบบร่ วมกันนี ้ช่วยลดขันตอนในการท
้
างานที่
หน่วยงานและระยะเวลาในการก่อสร้ าง โดยการทางานในส่วนของแผงผนัง (องค์อาคารด้ านนอก
วัสดุระบายความร้ อน และวัสดุตกแต่งในอาคาร) และติดตังวั
้ สดุส่วนนี ้กับโครงเหล็กที่โรงงานผลิต
และนามาประกอบที่หน่วยงานก่อสร้ าง แนวความคิดพืน้ ฐานนี ย้ ังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้
ระบบโครงสร้ างได้ รับการพัฒนาขึ ้นมา(ภาพที่ 13-14) เพราะว่าความต้ องการที่จะเชื่อมต่อแผง
เหล็กแต่ละชิ ้นกับโครงสร้ างโดยการใช้ องค์อาคารด้ านนอกและวัสดุด้านใน ตัวเชื่อมต่อแบบรูปร่าง
(เสา) จึงจาเป็ นต้ องเสริ มอยู่ระหว่างแต่ละแผ่น และเมื่อทาการเชื่อมต่อแผงแผ่นนีก้ ับฐานราก
คอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก และคานเหล็กด้ านบนจาเป็ นจะต้ องฝั งน็อตเข้ าไปในแผงเหล็กนี เ้ พื่ อที่ จ ะ
จัดเตรี ยมวัสดุเชื่อมต่อก่อนทางานโครงสร้ างบ้ านอาจเป็ นโครงสร้ างบ้ านที่มีลกั ษณะทัว่ ไป มีการ
เตรี ยมพื ้นที่แผงเหล็กไว้ ในส่วนที่ต้องมีการเสริ มเหล็กฉากทังภายในและภายนอก
้
โดยทาการเสริ ม
ให้ ได้ ความกว้ างของตัวเชื่อมต่อด้ วยความหนาของโครงแผ่นเหล็กเช่นเดียวกับการตังเส้
้ นดาตัมที่
ศูนย์กลางของแผ่นผนังภายนอก
วิธีการใช้ ระบบพื ้นฐานของระบบโครงแผงแผ่นเหล็กร่ วมกันกับโครงเหล็ก ขนาดของ
โมดูล ได้ กาหนดไว้ ที่ 940 มิลลิเมตร ซึง่ ใกล้ เคียงกับ 945 มิลลิเมตรหรื อครึ่งหนึ่งของขนาดแผ่นเสื่อ
ทาทามิของญี่ ปนุ่ นอกจากนี ้ขนาดระยะ 940 มิลลิเมตรได้ นามาจากขนาด 1820 มิลลิเมตร ซึ่ง
เป็ น 2 เท่าของผนังด้ านนอกที่สามารถนามาใช้ ได้ โดยไม่เกิดการสูญเสียวัสดุ (เมื่อเว้ นรอยต่อ 60
มิลลิเมตรระหว่างตัวเชื่อม และนาไปรวมกับระยะ 1880 มิลลิเมตร ซึ่งครึ่งหนึ่งคือ 940 มิลลิเมตร)
อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของระยะองค์อาคารโครงสร้ างภายในพื ้นและแผ่น
เพดาน ไม่ใช่เพียงแต่ผนังด้ านนอกขนาดของโมดูล 940 มิลลิเมตรได้ ถกู แก้ ไขเป็ น 910 มิลลิเมตร
ซึ่ง เป็ น ขนาดเฉลี่ ย ที่ ใช้ ใ นโครงสร้ างปั จ จุบัน นอกจากนี เ้ ส้ นดาตัม ซึ่ง เบื อ้ งต้ น อยู่ใ นต าแหน่ง
ศูนย์กลางของแกนกลางโครงสร้ าง ได้ ถูกเลื่อนมาด้ านในขององค์อาคารโครงสร้ างเพื่อลดการใช้
แผ่นเหล็กพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นของส่วนปลายของเพดาน ฯลฯ ด้ วยเหตุนี ้แปลนและ
รายละเอียดได้ ถกู เปลี่ยนแปลงชนิดที่ได้ รับการปรับปรุง(ภาพที่ 15) แปลนสาหรับบ้ านสาเร็ จรูป 2
ชัน้ ที่มีห้องอยูจ่ านวนมากตามแบบในช่วงแรกได้ ถกู ปรับปรุงเพื่อที่จะให้ มีที่วา่ งกว้ างๆ และช่อง
16

เรื่ องเดียวกัน, 8.
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รายละเอียดได้ ถกู เปลี่ยนแปลงชนิดที่ได้ รับการปรับปรุง(ภาพที่ 16) แปลนสาหรับบ้ านสาเร็ จรูป 2
ชัน้ ที่มีห้องอยู่จานวนมากตามแบบในช่วงแรกได้ ถูกปรับปรุ งเพื่อที่จะให้ มีที่ว่างกว้ างๆ และช่อง
เปิ ด และเพื่ อให้ มี ระบบเสริ ม กาลัง กับองค์อาคารหลักให้ กับโครงสร้ างได้ (โครงข้ อแข็ง รั บแรง
ด้ านข้ าง และแผงรับแรงแบกทานกาลังสูง) และในระบบก่อสร้ างบ้ าน 3 ชัน้ ในขณะที่โครงแผง
แผ่นเหล็กผสม ค่อนข้ างที่จะมีความยากลาบากในการตอบสนองความต้ องการของเจ้ าของบ้ าน
แต่ละราย ระบบโครงสร้ างนี ้ก็ยงั มีข้อได้ เปรี ยบที่สามารถยอมให้ มีการก่อสร้ างได้ ในพื ้นที่ก่อสร้ างที่
แคบๆเช่น ในพื ้นที่เมือง

ภาพที่ 13 ระบบโครงสร้ างแบบโครงเหล็กผสมกับแผงแผ่นเหล็ก
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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ภาพที่ 14 การประกอบแผงแผ่นเหล็กผสมกับแผงแผ่นเหล็ก
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf

ภาพที่ 15 แปลนสาหรับระบบโครงสร้ างแบบโครงเหล็กผสมแผงแผ่นเหล็ก
(ระบบที่ได้ รับการ ปรับปรุง)
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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5.2.2 ระบบโครงข้ อแข็ง
5.2.2.1 โครงสร้ างแบบระบบโครงข้ อแข็ง คือ ระบบโครงสร้ างของโครง
ข้ อแข็ง ของบริ ษัท อาซาฮี-คาไซโฮม17 ในระบบโครงสร้ างชนิดนี ้คานรูปตัวเอชถูกเชื่อมต่อโดยตรง
กับสี่เหลี่ยมจตุรัสในรูปแบบของ End – Brance และการเชื่อมต่อแบบโครงข้ อแข็งสามารถทาได้
โดยการใช้ สลักเกลียวกาลังสูง ระบบการก่อสร้ างบ้ านชนิดนี ้ทาให้ งานก่อสร้ างโครงสร้ างสาเร็ จรูป
สาหรับโครงสร้ างบ้ านโครงข้ อแข็งสามารถทาให้ เป็ นระบบการผลิตจานวนมากได้ ในขณะที่ระบบ
การประกอบโครงข้ อแข็ง ยัง มี ความยากล าบากเมื่ อนาวิธี การประกอบทั่วไปมาใช้ ในปี 1985
ระบบโครงข้ อแข็งสาหรับบ้ านชนิดใหม่ได้ นามาใช้ โดยอ้ างอิงกับวิธีการดังเดิ
้ มโดยใช้ ระบบรอยต่อ
คาน – เสา และฐานราก สาหรับวิธีการตังฐานเสาที
้
่นามาใช้ โดยให้ ฐานเสายึดติ ดกับมอตาร์ ที่เท
ปิ ดจาก Washer ต่างหากจากการต่อเสาถึงเสา การต่อแบบสลักเกลียวไม่ใช้ การเชื่อม(วิธีการ
ใช้ คปั เปอร์ ในเสา)ได้ ถกู นามาใช้ ในระบบนี ้ที่ไม่มีการเชื่อมหน้ างาน(ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 โครงสร้ างแบบโครงข้ อแข็ง
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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34
เมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างแบบค ้ายัน ระบบโครงข้ อแข็งทาให้ มีความอิสระในการออกแบบผัง
พื ้นได้ ดีกว่า และในปี 1986 บ้ าน 3 ชันที
้ ่ใช้ ระบบโครงสร้ างเช่นนี ้ได้ ออกสู่ตลาด ซึ่งนาไปสู่การ
เติบโตอย่างรวดเร็ ว(ภาพที่ 17) ในภายหลังเพราะการป้องกันไฟสามารถกระทาได้ ง่ ายกว่า
โครงสร้ างแบบโครงข้ อแข็งสาหรับบ้ าน 3 ชัน้ ก็ได้ รับการยอมรับเป็ นสากลว่าเป็ นวิธีการในการ
ก่อสร้ างบ้ านและอพาร์ ทเมนท์ที่มีความสูงระดับกลางซึ่งเป็ นผลให้ เกิดการขยายตัวของตลาดบ้ าน
และอพาร์ ทเมนท์

ภาพที่ 17 บ้ าน 3 ชัน้ ที่ใช้ ระบบโครงสร้ างแบบโครงข้ อแข็ง
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
5.2.3 ระบบบ้ านแบบยูนิต
5.2.3.1 ระบบยูนิตของโครงเหล็ก18 เป็ นระบบที่พฒ
ั นาโดย บริ ษัท เซกิซุย
เคมิคลั จากัด ในระบบนี ้โครงสร้ างบ้ านถูกแบ่งย่อยออกเป็ นยูนิตย่อยๆ หลายยูนิต ซึง่ ได้ มีการ
18
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ผลิตในโรงงานจนถึงขัน้ เกือบเสร็ จสมบูรณ์ ยูนิต เหล่านนีไ้ ด้ ถูกนาไปยังหน่วยงานก่อสร้ างและ
ประกอบเป็ นบ้ าน ระบบโครงสร้ างเหล็กแบบยูนิตนี ้สามารถผลิตในโรงงานได้ สงู สุดและผลิตบ้ านที่
มีระดับคุณภาพสูงได้ ระบบนี ้อาศัยการทางานประกอบในโรงงานสาหรับโครงข้ อแข็งยูนิตอย่างสูง
การประกอบแต่ละยูนิตของโครงสร้ างค่อนข้ างทาได้ ง่าย ซึ่งทาให้ ตอบสนองความต้ องการของ
บ้ านเดี่ยวที่มีความซับซ้ อนของผังพื ้นและข้ อกาหนดต่างๆตามภาพที่18(ก) และ ภาพที่18(ข)
บ้ านหลังแรกของโครงสร้ างชนิดนี ้ใช้ ระยะมาตรฐานที่ 800 มิลลิเมตร (ปั จจุบนั เป็ น 900 มิลลิเมตร)
ระบบทัว่ ไปที่หน่วยโครงสร้ างวัดได้ สาหรับความกว้ างที่ 2400 มิลลิเมตร และ สาหรับความยาวที่
5600 มิลลิเมตร (เมื่อวัดภายนอกได้ 5000 มิลลิเมตร) และความสูง 2700 มิลลิเมตร ได้ ถูก
กาหนดไว้ ทงหมดแล้
ั้
วในด้ านผังพื ้นและระดับ ความแตกต่างระหว่างน ้าหนักบรรทุกที่ชนั ้ 1 และ
ชัน้ 2 ได้ รับการดูแลโดยการเปลี่ยนขนาดหน้ าตัดและความหนาของผนังสาหรับองค์อาคารเสาและ
คาน สิ่งที่โดดเด่นของบ้ านระบบนี ้คือหน้ าตัดผนังภายนอกแบบทรงจัว่ ซึ่งยื่นไปด้ านจัว่ ของยูนิต
และยังทาให้ สามารถมีการเชื่อมต่อแต่ละยูนิตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มที่วา่ งเก็บของได้ ภาพที่19(ก)

(ก) บ้ านที่ใช้ ระบบก่อสร้ างแบบยูนิต

(ข) การประกอบโครงสร้ างแบบยูนิต

ภาพที่ 18 บ้ านระบบยูนิตโครงสร้ างเหล็ก
(ก) บ้ านที่ใช้ ระบบก่อสร้ างแบบยูนิต
(ข) การประกอบโครงสร้ างแบบยูนิต
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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เพื่อตอบสนองความต้ องการในด้ านแผนผังอาคาร ราคา และการออกแบบ ชนิดของยู
นิตที่ มี ไ ด้ ถูก เพิ่ม เติม จ านวนขึน้ อย่างมาก และวิธี ก ารในการประกอบยูนิตต่างๆเหล่านี ไ้ ด้ ถูก
ดัดแปลงเปลี่ยนไป ยูนิตทัง้ 3 ชนิดนี ้ได้ ถกู กาหนดว่ามีลกั ษณะพิเศษ คือ
1. ยูนิตย่อย มีความกว้ างครึ่งหนึง่ ของยูนิตมาตรฐาน ซึง่ เป็ นการปรับปรุงความมี
อิสระในด้ านการออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ใช้ งานและสถานที่ก่อสร้ างอาคาร
2. วิธีการทาหลังคา ได้ ถกู ใช้ เพื่อสร้ างรูป 3 เหลี่ยมหลังคารูปร่างอื่นๆ สามารถทาให้
เสร็จสิ ้นภายใน 1 วันโดยการแบ่งองค์อาคารหลังคาเป็ นยูนิตและแผงหลังคา
3. วิธีการแบบคานสูง วิธีนี ้ยอมให้ หน้ าตัดเสาตรงกลางที่ประกอบไปด้ วยเสา 4 ต้ น
แต่ละยูนิต ความสูง 1 ชัน้ สามารถถูกรื อ้ ออกไปได้ โดยใช้ การเสริ มเหล็กที่หน่วยงานของคานชัน้ 2
วิธีนี ้ทาให้ มีพื ้นที่ว่างที่กว้ างใหญ่ขึ ้น (เท่ากับแผ่นเสื่อทาทามิ จานวน 33 แผ่น) และไม่มีผนังและ
เสา เป็ นรูปแบบบ้ านที่ซงึ่ ไม่ปรากฏในแบบบ้ านทัว่ ไปจากภาพที่19(ข)

(ข) วิธีการแบบคานสูง
(ก) โมดูลสาหรับโครงสร้ างแบบยูนิตในช่วงแรก
ภาพที่ 19 ผังบ้ านระบบยูนิตโครงสร้ างเหล็ก
(ก) โมดูลสาหรับโครงสร้ างแบบยูนิตในช่วงแรก
(ข) วิธีการแบบคานสูง
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
5.2.3.2 ระบบยูนิต19 เป็ นระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมาโดยบริ ษัท มิยาซาวาโฮม
จากัด ได้ รับการสนับสนุนโดยกระทรวงก่อสร้ างและกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในปี 1976
เป็ นโครงสร้ างเหล็กแบบโครงข้ อแข็งที่ใช้ ระบบผนังรับแรงทาหน้ าที่หลายอย่าง (ผนัง ALC) ซึ่งมี
ข้ อดีในด้ านกาหลังรับน ้าหนักของโครงสร้ าง การป้องกันไฟ และการระบายความร้ อน การป้องกัน
เสียง (ภาพที่ 20 และ ภาพที่ 21)

37

ภาพที่ 20 ขันตอนการผลิ
้
ตสาหรับโครงสร้ างผนังภายนอกแบบ ALC
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf

ภาพที่ 21 บ้ านระบบโครงข้ อแข็งแบบยูนิต(โครงสร้ างผสมระหว่างผนังรับน ้าหนัก/โครงข้ อแข็ง)
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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ในปี 1989 บ้ านมิยาซาวาได้ ยกระดับระบบบ้ านแบบยูนิต 20 โดยการพัฒนาระบบโครงข้ อแข็ง
แบบแคปซูล(กล่อง) ซึ่งแต่ละแคปซูลถือว่าเป็ นโครงสร้ างแบบกล่องเซลล์สมบูรณ์ แต่ละแคปซูล
หนึ่ง ใช้ ท่อ เหล็ ก สี่ เ หลี่ ย มจัตุรัส 125 มิ ล ลิ เ มตร ส าหรั บ เสา และเหล็ กรางไลท์ เ กจขนาด 175
มิลลิเมตรสาหรับคาน องค์อาคารเหล่านี ้ได้ รับการเชื่อมต่อกันในแนวดิ่งและแนวราบ โดยใช้ สลัก
เกลียวเพื่อประกอบรวมเป็ นโครงสร้ างบ้ านจากภาพที่ 23 แต่ละโครงแคปซูลต้ องต้ านทานแรงใน
แนวดิ่งและแรงในแนวราบจากแผ่นดินไหวและจากแรงลม ซึ่งเป็ นการจัดเตรี ยมที่ง่ ายขึ ้นสาหรับ
การวางผังบ้ านให้ มีองค์ประกอบที่ใช้ ใ นการรับแรงสามารถจัดวางให้ สมดุล กัน และการขจัดผนัง
รับแรงก็ทาให้ มีความเป็ นอิส ระที่ สามารถทาให้ อาคารมี ช่องว่างสาหรับพืน้ ถึง เพดานที่ ม ากได้
จุดประสงค์หลักในการพัฒนาวิธีการแคปซูลเพื่อเป็ นการยกระดับการผลิตทางอุตสาหกรรมของ
บ้ านและเพิ่ม ความเร็ วในการก่อสร้ างบ้ าน ระบบแคปซู ลใหม่นีท้ าให้ เกิดการพัฒ นาระบบการ
ประกอบในโรงงาน ไม่เพียงแต่ผนังภายนอกและองค์อาคารประกอบภายนอกอาคาร แต่ยงั รวมไป

(ก) รูปโครงสร้ างของผนังสองชันในระบบยู
้
นติ

(ข) การประกอบติดตังแบบยู
้
นิต

ภาพที่ 22 วิธีสร้ างบ้ านด้ วยระบบยูนิตโครงข้ อแข็งแบบแคปซูล
(ก) รูปโครงสร้ างของผนังสองชันในระบบยู
้
นิต
(ข) การประกอบติดตังแบบยู
้
นิต
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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ถึงผนังแบ่งห้ องภายใน และการประกอบองค์อาคารเข้ าด้ วยกัน จึงเรี ยกได้ ว่าเป็ นการยกระดับ
อัตราการผลิตในทางอุตสาหกรรมอย่างมาก การยกระดับอุตสาหกรรมระดับสูงนี ้ทาให้ เกิดความ
แน่นอนของคุณภาพและลดงานก่อสร้ างที่หน้ างานให้ น้อยลงสาหรับการก่อสร้ างที่มีระยะเวลาสัน้
จากภาพที่ 22(ก) ที่ หน่วยงานก่อ สร้ างบ้ านการพัฒ นาระบบเชื่ อมต่อแบบใหม่และระบบการ
ประกอบหน้ า งานท าให้ ส ามารถเชื่ อ มต่อ หน่ ว ยแคปซู ล ด้ า นบนและด้ า นล่ า งเข้ า ด้ ว ยกัน ได้
เช่นเดียวกับหน่วยแคปซูลด้ านข้ างโดยใช้ เพียงสลักเกลียวกาลังสูง จานวน 1ตัว ต่อ เสา 1 ต้ น
เท่านัน้ เพราะเหตุนี ้ขันตอนการก่
้
อสร้ างได้ ถกู วางไว้ ทกุ ๆอย่างตังแต่
้ การประกอบหน้ างานไปจนถึง
การป้องกันน ้าซึมสาหรับรอยต่อของหน่วยแคปซูลสามารถทาให้ เสร็จสิ ้นได้ ในวันเดียวภาพที่22(ข)

ภาพที่ 23 การประกอบชิ ้นส่วนในระบบหน่วย
ที่มา: The Japan Iron and Steel Federation, Development of Prefabricated Steel-frame
Housing in japan, เข้ าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/documents/SCTT37.pdf
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5.3 ทิศทางในอนาคตสาหรับบ้ านเหล็กประกอบ 21 ผู้ก่อสร้ างบ้ านเหล็กสาเร็ จรู ป
เพื่ อ ที่ จ ะให้ สัง คมตระหนัก ถึง สิ่ ง แวดล้ อมการปล่อยคาร์ บอนที่ ต่ า ได้ ท าให้ เกิ ด การสนับ สนุน
ทางด้ านเทคโนโลยีซึ่งเป็ นการปรับปรุงความสามารถในการประหยัดพลังงานและเพิ่มเติมในด้ าน
ของระบบที่ชว่ ยเก็บกักพลังงานและต้ นกาเนิดพลังงาน นอกจากนี ้ผู้ก่อสร้ างบ้ านได้ พยายาม
พัฒนาลักษณะที่ใช้ วสั ดุที่มีเก็บอยู่ได้ ซึ่งก็คือพวกเขากาลังพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการใช้ งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากขึน้ และการนาวัสดุม าใช้ ใหม่ส าหรับบ้ านโครงเหล็กส าเร็ จ รู ป และยัง มี การ
ผลัก ดัน ให้ ร ะบบกฎหมายน ามาใช้ เพื่ อ ขยายและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบบ้ า นเหล่ า นี ้ การตลาด
ต่างประเทศสาหรับผู้ก่อสร้ างบ้ านโครงเหล็กประกอบสาเร็จรูป ในปี หลังๆ ผู้ก่อสร้ างบ้ านโครงเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรู ปของญี่ปนได้
ุ่ ทาการบุกตลาดต่างประเทศ พวกเขาได้ เผยแพร่โครงการของงาน
ก่ อ สร้ างบ้ า น และงานสร้ างเมื อ งในตลาดโลก โดยเน้ น ไปที่ คุณ ภาพและคุณ สมบัติ ที่ ดี ข อง
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปที่ได้ รับการพัฒนาเป็ นลาดับในญี่ปนุ่ โดยทัว่ ไปงานต่างประเทศ
ได้ มีการส่งเสริ มในประเทศจีน(เซกิ ซุยเฮาส์) ประเทศไทย(เซกิซุย เคมิคลั ) และประเทศจีนและ
ไต้ หวัน (มิซาวาโฮม) เป็ นต้ น
6. ผลงานวิจัยบ้ านโครงสร้ างเหล็กในประเทศไทย
เป็ นการศึกษาผลการศึกษาที่ เกี่ ยวข้ องกับโครงสร้ างบ้ านเหล็กด้ านราคาและด้ าน
ระยะเวลาการก่อสร้ าง เพื่ อเป็ นเกณฑ์ ในการกาหนดกรอบของดาเนินงานวิจัยด้ านราคาและ
ระยะเวลาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปให้ ตรงประเด็นและกระชับ ทังนี
้ ้ยังช่วยให้ ร้ ูถึง
การพัฒนางานวิจยั และวิวฒ
ั นาการของการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กในประเทศ และแนวโน้ ม
การใช้ งานในอนาคตได้ อี กด้ วย ซึ่งผู้ศึกษาได้ ทารวบรวมผลมาสรุ ปและจัดเรี ยงในประเด็นหลักที่
ต้ องการศึกษาวิเคราะห์ให้ ชดั เจน ดังนี ้
6.1 ผลการศึกษาราคาค่าก่อสร้ าง และระยะเวลาการก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงเหล็กเบา
กับโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก โดย จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ และคณะ พ.ศ. 254522
เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบระบบการก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงเหล็กเบากับโครงสร้ างไม้
ขนาดเล็กได้ ทาการศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศไทยที่จาเป็ น
21

เรื่ องเดียวกัน, 11.
22
จรัญพัฒน์ ภูวนันท์และคณะ, การศึก ษาเปรี ยบเทียบระบบก่ อสร้ างบ้ านด้ ว ย
โครงสร้ างเหล็กเบากับโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ: อีทีพบั ลิชชิ่ง, 2551), 149-156.
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สาหรับการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัย เพื่อประยุกต์ระบบการก่อสร้ างของต่างประเทศมา
ใช้ ในประเทศไทย และเพื่อเปรี ยบเทียบราคาและระยะเวลาในการก่อสร้ างของบ้ านต้ นแบบที่ได้
ออกแบบขึ ้น 2 หลัง หลังแรกเป็ นบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา(Lightweight steel framing / Coldformed steel framing) ส่วนอีกหลังเป็ นบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก (Wood framing) ซึ่งการ
ก่อสร้ างบ้ านทัง้ 2 หลังนัน้ อาจใช้ เป็ นบ้ านทางเลือก หรื อใช้ แทนบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตได้ ใน
อนาคต ผู้ศึกษาจึงนาผลการศึกษาของงานวิจยั นีท้ ี่เป็ นประเด็นหลักในการศึกษาด้ านราค่าค่า
ก่อสร้ าง และ ด้ านระยะเวลาในการก่อสร้ างนามาใช้ ในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อมูล สรุ ป
ดังนี ้
6.1.1 ราคาค่าก่อสร้ าง
การประมาณราคาค่า ก่อสร้ างของบ้ า นต้ น แบบที่ ออกแบบขึน้ ของบ้ า น
โครงสร้ างเหล็ ก เบาซึ่ง มี ฐ านราคาและโครงสร้ างพื น้ ชัน้ ล่า งเป็ น คอนกรี ตมี ร าคาถูก กว่า บ้ า น
โครงสร้ างไม้ ขนาดเล็กเล็กน้ อย โดยบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบามีราคาเฉลี่ย 2,390 บาทต่อตาราง
เมตร บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็กมีราคาเฉลี่ย 3,610 บาทต่อตารางเมตร โครงสร้ างของบ้ านเหล็ก
เบา แต่ถ้าคิดราคาของบ้ านทังหลั
้ งบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบามีราคาเฉลี่ยประมาณ 11,080 บาทต่อ
ตารางเมตร บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็กมีราคาประมาณ 12,240 บาทต่อตารางเมตร และผล
การศึกษาระบุราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาจากผู้รับจ้ าง 12,000 – 18,000 บาทต่อ
ตารางเมตร โดยในอนาคตคาดการณ์ว่าถ้ ามีความพร้ อมของวัสดุประกอบและช่างก่อสร้ างมาก
ขึ ้น และมีจานวนบ้ านที่สร้ างมากพอราคาค่าก่อสร้ างน่าจะแข็งขันกับบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตได้
มากขึ ้น
ราคาก่ อสร้ างเฉพาะโครงสร้ างบ้ าน พ.ศ. 2545
(บาทต่อตารางเมตร)
4,000
3,610

3,000
2,000

2,390

1,000
บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา

บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก
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แผนภูมิที่ 2 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างเฉพาะโครงสร้ างบ้ านเหล็กเบากับบ้ านโครงสร้ างไม้
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 2 ผลการศึกษาการด้ านราคาค่าก่อสร้ างเฉพาะโครงสร้ างคือ บ้ าน
โครงสร้ างเหล็กเบา ถูกกว่า บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก 1,220 บาทต่อตารางเมตร โดยสัดส่วน
บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา ถูกกว่า 33.80 % ของบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก

ราคาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ านโครงสร้ าง
ไม้ ขนาดเล็ก พ.ศ. 2545
(บาทต่อตารางเมตร)
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บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา

บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก

แผนภูมิที่ 3 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างทังหมดของบ้
้
านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ านโครงสร้ างไม้
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิ ที่ 3 ผลการศึกษาการด้ านราคาค่าก่อสร้ างบ้ านทัง้ หลัง คือ บ้ าน
โครงสร้ างเหล็กเบา ถูกกว่า บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก 1,160 บาทต่อตารางเมตร โดยคิดเป็ น
สัดส่วนบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา ถูกกว่า 9.48 % ของบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก
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ราคาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กจากการออกแบบ
ของงานวิจัยกับการสารวจของผู้รับจ้ างพ.ศ. 2545
(บาทต่อตารางเมตร)
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แผนภูมิที่ 4 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาจากการออกแบบของงานวิจยั กับ
การสารวจของผู้รับจ้ าง ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 4 ผลการศึกษาการด้ านราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา
ประมาณราคาจากการออกแบบของงานวิจยั คือ บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาจากการออกแบบจาก
งานวิจยั ถูกกว่า จากการสารวจจากผู้รับจ้ าง 3,920 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่ วนบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กเบาจากการออกแบบจากงานวิจยั ถูกกว่า 26.13 % ของจากการสารวจจากผู้
รับจ้ าง โดยผู้ศกึ ษาได้ นาข้ อมูลของผลการสารวจราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาของผู้
รับจ้ างราคาก่อสร้ างประมาณ 12,000 – 18,000 บาทต่อตารางเมตร (ราคาที่นามาใช้ ในการ
วิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ยคิดเป็ นราคา 15,000 บาทต่อตารางเมตร)
เนื่องจากบ้ านต้ นแบบในงานวิจัยนี ้ ใช้ ระบบพืน้ ชันบนและผนั
้
งที่มีนา้ หนักเบาและ
ราคาประหยัด โดยออกแบบโครงสร้ างส่วนต่างๆให้ รับน ้าหนักบรรทุกและแรงกระทาต่างๆตาม
กฎหมายและมาตรฐานการออกแบบในประเทศไทยเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้จากผลการศึกษาในส่วนการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้ างจากบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาที่ออกแบบไว้ จากผู้วิจยั ราคาค่าก่อสร้ าง
ประมาณ 11,080 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งแตกต่างจากบ้ านในโครงการต่างๆที่เคยสารวจไว้ แล้ วถ้ า
เปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างบ้ านคอนกรี ต (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) ที่มีขนาดมาตรฐานใกล้ เคียงกัน มี
ราคาค่าก่อสร้ างประมาณ 9,000 บาทต่อตารางเมตร (เทียบจากราคามาตรฐานของการเคหะ
แห่งชาติ และบริ ษัทเอกชนที่มีรูปแบบอาคารใกล้ เคียงกัน พ.ศ. 2545) และมีข้อได้ เปรี ยบในเรื่ อง
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ความทนทานของวัสดุโครงสร้ างและระบบผนัง หรื อมีอายุการใช้ งานของอาคารสูงกว่า และการ
บารุงรักษาน้ อยกว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา23
ราคาค่ าก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ าน
โครงสร้ างคอนกรีต พ.ศ. 2545
(บาทต่อตารางเมตร)
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บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา

บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต

แผนภูมิที่ 5 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต
ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 5 ผลการศึกษาการด้ านราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา
11,080 บาทต่อตารางเมตร และราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต 9,000 บาทต่อตาราง
เมตร ดังนัน้ บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา แพงกว่า บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต 2,080 บาทต่อตาราง
เมตร คิดเป็ นสัดส่วนบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา แพงกว่า 23.11 % ของบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต
ราคาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างต่ างๆ พ.ศ. 2545
(บาทต่อตารางเมตร)
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แผนภูมิที่ 6 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา, บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก
และ บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 6 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบด้ านราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ าง
ต่างๆ ปี พ.ศ. 2545 สรุปว่าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตมีราคาค่าก่อสร้ างต่าที่สดุ 9,000 บาทต่อตาราง
เมตร โดยบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบามีราคาค่าก่อสร้ าง 11,080 บาทต่อตารางเมตร เป็ นราคาต่ารอง
จากบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต และบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก มีราคาค่าก่อสร้ างสูงที่สุด 12,240
บาทต่อตารางเมตร
6.1.2 ระยะเวลาการก่อสร้ าง
ผลการศึกษาระยะเวลาของการก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ า น
โครงสร้ างบ้ านไม้ ที่ทาการศึกษาจากบ้ านต้ นแบบถูกออกแบบให้ ก่อสร้ างในสถานที่ก่อสร้ างได้ โดย
ไม่จาเป็ นต้ องผลิตเป็ นระบบสาเร็ จรู ปจากโรงงาน แต่ถ้าสั่งผลิตโครงสร้ างเหล็ก (ผนัง พืน้ และ
หลังคา) และกรุ วัส ดุแผ่นจากโรงงาน จะช่วยให้ ง านก่อสร้ างทัง้ โครงการเสร็ จเร็ วขึน้ จากการ
ประมาณระยะเวลาก่อสร้ างของบ้ านต้ นแบบปกติจะใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 110 วัน ในขณะที่
บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตใช้ เวลาประมาณ 180 วันและสร้ างได้ เร็ วกว่าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตทัว่ ไป
ประมาณ 1/2เท่า ซึ่งลดระยะเวลาก่อสร้ างลงได้ ประมาณ 70 วัน หรื อ 39% ของบ้ านทัว่ ไป24 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตทัว่ ไป ระบบการก่อสร้ างทังสองระบบช่
้
วยให้ สร้ างได้ เร็ วขึ ้น
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน จากระยะเวลาก่อสร้ างปกติ 6 เดือน หรื อประมาณ 1/3 ของบ้ านโครงสร้ าง
คอนกรี ตทัว่ ไป โดยปกติงานโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็กจะทางานได้ สะดวกรวดเร็ วกว่าโครงสร้ างเหล็ก
เบาเพียงเล็กน้ อย ภายใต้ เงื่อนไขเครื่ องมือและอุปกรณ์พร้ อมเหมือนกันทัง2ระบบ
้
โครงสร้ างการ
ยึดงานสถาปั ตยกรรมและงานติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ อาคารติดกับโครงสร้ างไม้ จะทาได้ ง่ ายกว่า
โครงสร้ างเหล็ก ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความชานาญของช่างเป็ นสาคัญด้ วย25

23

เรื่ องเดียวกัน, 169.
24
เรื่ องเดียวกัน, 170.
25
เรื่ องเดียวกัน, 174.
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ระยะเวลาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับ
บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก พ.ศ. 2545
(วันต่อหลัง)
150
100

110

110

บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา

บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก

50
0

แผนภูมิที่ 7 เปรี ยบเทียบระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 7 ผลการศึกษาการด้ านระยะเวลาก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา
และบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็กใช้ เวลาในการก่อสร้ างได้ เท่ากับและใกล้ เคียงกัน โดยใช้ ระยะเลา
ในการก่อสร้ าง110 วันต่อหลัง
ระยะเวลาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับ
บ้ านโครงสร้ างคอนกรีต พ.ศ. 2545
(วันต่อหลัง)
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110

0
บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา

บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต

แผนภูมิที่ 8 เปรี ยบเทียบระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบากับบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต
ปี พ.ศ. 2545
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )

47
แผนภูมิที่ 8 สรุปผลการศึกษาการด้ านระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาใช้
ระยะเลาในการก่อสร้ างน้ อยกว่าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต 70 วัน (ประมาณ 2 เดือน)
ระยะเวลาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างต่ างๆ พ.ศ. 2545
(วันต่อหลัง)
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110

โครงสร้ างเหล็กเบา

โครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก

100
50
0
โครงสร้ างคอนกรีต

แผนภูมิที่ 9 แสดงระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา บ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก
และ บ้ านคอนกรี ต ปี พ.ศ. 2545
(ที่จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 9 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบด้ านระยะเวลาในการก่อสร้ างของ
โครงสร้ างต่างๆ ปี พ.ศ. 2545 สรุปว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาและบ้ านโครงสร้ างไม้ ขนาดเล็ก
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างเท่ากันหรื อใกล้ เคียงกัน 110 วันต่อหลัง โดยใช้ เวลาก่อสร้ างน้ อยกว่าบ้ าน
โครงสร้ างคอนกรี ต(ผนังก่ออิฐ) ที่ใช้ ระยะเวลาก่อสร้ าง 180 วันต่อหลัง เป็ นโครงสร้ างบ้ านที่ใช้
เวลาก่อสร้ างมากที่สดุ
6.2 ผลการศึกษาราคาค่าก่อสร้ างและระยะเวลาการก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างบ้ าน
เหล็กสาหรับบ้ านพักอาศัย โดย ศิริชยั ศิลปรัศมี พ.ศ. 254926 สรุปผลประเด็นที่ศกึ ษา ดังนี ้
เป็ นการศึกษารู ปแบบการก่อสร้ างบ้ านพักที่ใช้ ระบบโครงสร้ างเหล็กในการก่อสร้ าง
ผลการศึกษาทาให้ ทราบว่า การก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กในประเทศไทย ที่มีการก่อสร้ างอยู่ใน
ปั จ จุบัน สามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น 2 ระบบ ดัง นี ้ โครงสร้ างเหล็ ก รู ป พรรณเสาและคานรั บ น า้ หนัก
(Skeleton steel structure) และ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนัก (Lightweight steel
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framing) ซึ่งทัง้ 2 ระบบมีรูปแบบการก่อสร้ าง วัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้ างที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน และมีลาดับขันตอนการก่
้
อสร้ างใกล้ เคียงกัน แต่โครงสร้ างเหล็กรูป พรรณเสาและคาน จะ
มีขนตอนการก่
ั้
อสร้ างที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับบ้ านคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กล่าวคือจะใช้ วสั ดุโครงสร้ าง
เหล็กในการก่อสร้ างเฉพาะในส่วนโครงสร้ างเสา คาน และโครงสร้ างหลังคา จากการศึกษา
อาคารตัวอย่างระบบเสาและคานจะใช้ เวลาในการก่อสร้ าง265วัน พื ้นที่ก่อสร้ าง 268 ตารางเมตร
ในขณะที่ระบบโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสีจะใช้ เวลาก่อสร้ าง 239 วัน พื ้นที่ก่อสร้ าง 405 ตาราง
เมตร ซึ่งระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเป็ นการก่อสร้ างที่เร็ วกว่าระบบโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณ
เสาและคาน ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างระบบโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคาน 2,659,007
บาท (10,000บาท/ตรม.) ส่วนระบบโครงคร่ าวเหล็กมีค่าก่อสร้ าง 3,285,000 บาท (แยกเป็ น 2
ส่วน คือค่าก่อสร้ างบ้ าน 9,000 บาทต่อตารางเมตร และโรงรถ 5,000 บาทต่อตารางเมตร) ซึ่งข้ อ
ได้ เปรี ยบที่สุดของการก่อสร้ างด้ วยระบบโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสี คือเรื่ องของความรวดเร็ วใน
การก่อสร้ าง ความเป็ นมาตรฐานของวัสดุ และเป็ นระบบการก่อสร้ างแบบแห้ ง (Dry construction)
ข้ อเสียเปรี ยบที่สาคัญที่สุด ได้ แก่ ปั ญหาด้ านราคาวัสดุที่แพง การขาดช่างที่มีทักษะหรื อความ
ชานาญทังในงานติ
้
ดตังโครงสร้
้
างและงานทารอยต่อวัสดุแผ่นผนัง อีกทังปั
้ ญหาการยอมรับจาก
ผู้บริ โภค ระบบโครงสร้ างเหล็ กรู ปพรรณเสาและคานรั บนา้ หนัก มีความเหมาะสมสาหรั บการ
ก่อสร้ างในประเทศไทย และมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาผลักดัน ให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคได้ ง่ายกว่า
การก่อสร้ างด้ วยระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เนื่องจากเป็ นระบบที่ผ้ บู ริโภคส่วนใหญ่รับได้ ข้ อ
ได้ เปรี ยบที่สาคัญที่สดุ สาหรับการก่อสร้ างด้ วยระบบโครงสร้ างเสาและคานรับน ้าหนัก คือ เรื่ องของ
ระยะเวลาในการก่อสร้ างที่รวดเร็ วโดยเฉพาะในส่วนของงานโครงสร้ าง ข้ อเสียเปรี ยบคือค่าวัสดุ
โครงสร้ างและค่าแรงงานช่างที่มีฝีมือค่อนข้ างสูง และการก่อสร้ างยังอิงอยู่กบั ระบบดัง่ เดิมอยู่มาก
ทาให้ ไม่สามารถใช้ ศักยภาพของโครงสร้ างเหล็กได้ เต็มที่ แต่ทัง้ นีม้ องว่าหากมีการพัฒนาการ
ก่อสร้ างให้ เป็ นระบบโครงสร้ างเหล็กที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ (Dry Construction) ก็จะทาให้ การนา
โครงสร้ างเหล็กมาใช้ ในการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัยเป็ นระบบโครงสร้ างทางเลือก ที่สามารถแข่งขัน
กับระบบอื่นๆได้ ในที่สดุ
4

ศิริชัย ศิล ปรั ศมี , “โครงสร้ างเหล็กส าหรั บบ้ านพักอาศัย ” (วิทยานิพ นธ์ ปริ ญญา
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ,
2549), ง.
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ราคาก่ อสร้ างบ้ านโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับนา้ หนักกับ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับนา้ หนัก พ.ศ. 2549
(บาทต่อตารางเมตร)
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แผนภูมิที่ 10 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนักกับบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก ปี พ.ศ.2549
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 10 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบด้ านราคาค่าก่อสร้ างของโครงสร้ างบ้ าน
เหล็กสาหรับบ้ านพักอาศัยสรุปว่า บ้ านโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนักมีราคาค่าก่อสร้ าง
น้ อยกว่า บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก 1,000 บาทต่อตารางเมตร
บ้ านโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนักคิดเป็ นสัดส่วนที่ถกู กว่า 10 % ของบ้ านโครงสร้ าง
เหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก
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ระยะเวลาก่ อสร้ างบ้ านโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับนา้ หนักกับ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับนา้ หนัก พ.ศ. 2549
(วันต่อหลัง)
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225

265

239

แผนภูมิที่ 11 เปรี ยบเทียบระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนักกับ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก ปี พ.ศ.2549
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากแผนภูมิที่ 11 ผลการเปรี ยบเทียบด้ านระยะเวลาก่อสร้ างของโครงสร้ างบ้ านเหล็ก
สาหรับบ้ านพักอาศัยสรุ ปว่า บ้ านโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับนา้ หนักใช้ ระยะเลาในการ
ก่อสร้ างน้ อยกว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก 26 วัน (ประมาณ 1เดือน)
คิดเป็ นสัดส่วนบ้ านโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสีผนังรับนา้ หนักใช้ เวลาในการก่อสร้ างได้ น้อยกว่า
9.81 % ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก
จากการศึก ษาผลงานวิ จัย ของบ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก ด้ า นราคาก่ อ สร้ างและด้ า น
ระยะเวลาก่อสร้ าง โดยจากการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการตลาดและการเปรี ยบเที ยบราคาและ
ระยะเวลาการก่อสร้ างของผลการศึกษางานวิจยั ปี พ.ศ. 2545, ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2559 ได้
อธิบายไว้ ในภาคผนวก ดังนันจึ
้ งทาให้ ผ้ ศู ึกษามุ่งเน้ นในการศึกษาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็ จ รู ป จากเหล็กขึน้ รู ปเย็น เนื่องจากบ้ านโครงสร้ างบ้ านเหล็กที่ มีข้อดีที่ก่อสร้ างได้ รวดเร็ ว
ถึง แม้ ว่า ด้ านราคาจะสูง กว่าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ต ก่ออิฐ ฉาบปูนไม่ม ากนักแต่คุณ ภาพงาน
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ก่อสร้ างและคุณภาพวัสดุที่ใช้ ก่อสร้ างสูงกว่าบ้ านโครงสร้ างอื่นๆ เพราะวัสดุส่วนใหญ่เป็ นวัสดุ
สาเร็ จรูปผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิต และในด้ านการตลาดคาดการณ์ว่า
ในอนาคตผู้ประกอบการต้ องพึ่งพาเทคโนโลยีการก่อสร้ างที่ผลิตงานในโรงงานเป็ นส่วนใหญ่และ
ง่ายต่อการติดตังหน้
้ างานโดยใช้ คนน้ อยลงเพื่อลดแรงงานคนที่จะช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนช่าง
ก่อสร้ างที่มีฝีมือในประเทศได้ และเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคโดยคาดการณ์ ว่าใน
อนาคตอันใกล้ นี ้ผู้ประกอบการในประเทศจะเริ่มให้ ความสนใจเลือกใช้ บ้านโครงสร้ างเหล็กมากขึ ้น

52

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับราคาและระยะเวลาการก่อสร้ างของ
บ้ านเหล็กโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป โดยได้ กาหนดวิธีการดาเนินงานวิจยั ดังนี ้
1. แนวทางในการดาเนินการวิจัย
แผนผังวิธีดาเนิ
นการวิจยั เป็Research
นแนวทางที่ใช้Methodology
ดาเนินงานของการศึกษา ดังนี ้
Diagram

Study Cost and Time
Prefabricated Steel House
(Pre - engineered Steel)

Research
Case study1 : House Aear 100-120 sq.m.
Case study2 : House Aear 300-320 sq.m.
ภาพที่ 24 แสดงผังแนวทางการดาเนินงานวิจยั ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากภาพที่ 24 เป็ น แผนผัง แนวทางในการดาเนินงานวิจัย เพื่ อ ศึก ษาราคาและ
ระยะเวลาการก่อสร้ างบ้ านที่โครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรูป โดยดาเนินการศึกษาวิจยั บ้ านกรณีศกึ ษา
จ านวน 2 หลัง ของบ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก ประกอบส าเร็ จ รู ป Prefabricated Structural
(ระบบโครงสร้ างที่ออกแบบไว้ ล่วงหน้ า Pre-engineering) ขนาดพื ้นที่ 100-120 ตารางเมตร และ
300-320 ตารางเมตร ให้ มีการส่งเสริ มและพัฒนาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กให้ มีการใช้ งาน
มากขึ ้นในปัจจุบนั และอนาคต
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2. ขัน้ ตอนในการดาเนินงานวิจัย

ขัน้ ตอนที่ 1
รวบรวมข้ อมูลงานวิจยั บ้ านโครงสร้ างเหล็กทีต่ ้ องการศึกษา ราคา ระยะเวลาก่อสร้ าง และคุณสมบัติเด่น
ขัน้ ตอนที่ 2
ศึกษาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป 2 กรณีศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3
สรุปผลการศึกษาของบ้ านกรณีศึกษา ด้ านราคาค่าก่อสร้ าง และ ด้ านระยะเวลาการก่อสร้ าง
ขัน้ ตอนที่ 4
ศึกษาและะวิเคราะห์ข้อได้ เปรียบของคุณสมบัติเด่นด้ านอืน่ ๆ
ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป
ขัน้ ตอนที่ 5
สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา

ภาพที่ 25 แสดงผังขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
(จากการศึกษาของผู้วิจยั )
จากภาพที่ 25 เป็ นผังขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั โดยแบ่งขันตอนของการศึ
้
กษาการ
รวบรวมข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง จากผลงานวิจัย บทความ ตาราเรี ยนของบ้ านโครงสร้ างเหล็ก และ
การศึกษาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปจากบ้ านกรณี ศึกษาด้ วยการเก็ บ
ข้ อมูลขันตอนการด
้
าเนินงานและสอบถามข้ อมูลจากผู้เกี่ยวข้ องในการทางานจริ งให้ เป็ นไปตาม
รูปแบบระเบียบการวิจยั การประเมินผล โดยสรุปตามผังขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ได้ ดังนี ้
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2.1 รวบรวมเอกสารข้ อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับบ้ านโครงสร้ างเหล็กทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
2.2 ทาการศึกษาบ้ านกรณีศึกษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป ด้ าน
ราคาก่อสร้ าง ด้ านระยะเวลาในการก่อสร้ างเป็ นประเด็นหลักที่ต้องการศึกษา รวมถึงศึกษาที่มา
และขันตอนการด
้
าเนินงานก่อสร้ างบ้ านเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป จานวน 2 กรณีศกึ ษาของบ้ าน
เดี่ยวขนาดพื ้นที่ 113.54 ตารางเมตร และบ้ านเดี่ยวขนาดพื ้นที่ 305 ตารางเมตร
2.3 รวบรวมวิเคราะห์สรุ ปผลการศึกษา พร้ อมข้ อเสนอแนะสรุ ปการเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติเด่นของประเด็นหลักๆแต่ละด้ าน ของการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างต่างๆที่นิยมใช้ งานใน
ประเทศ เพื่อส่งเสริมการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปในปัจจุบนั และอนาคต
3. ลักษณะของข้ อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษา
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่มีเนื ้อหาครอบคลุมการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กและ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป ด้ านราคาค่าก่อสร้ าง ระยะเวลาการก่อสร้ าง และคุณสมบัติ
เด่นของบ้ านโครงสร้ างเหล็กระบบต่างๆทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
4. การรวบรวมข้ อมูล
ผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1.1 หนังสือ งานวิจยั บทความ จากร้ านหนังสือ และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ
1.2 งานวิจยั บทความ ข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ จากสื่ออินเตอร์ เน็ต
1.3 การเก็บข้ อมูลจริงจากตัวอย่างบ้ านกรณีศกึ ษา หรื อกรณีศกึ ษาอื่นๆที่มีเนื ้อหาใน
ประเด็นที่ทาการศึกษา
5. เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กด้ านราคาก่อสร้ าง และระยะเวลาการ
ก่อสร้ าง จาเป็ นจะต้ องมีโปรแกรมที่ชว่ ยในการวิเคราะห์และประเมินผล ดังนี ้
5.1 เครื่ องมือช่วยในการหาข้ อมูล สร้ างข้ อมูล และเก็บบันทึกข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ได้ แก่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้ องถ่ายภาพ เครื่ องพิมพ์ เครื่ องถ่ายเอกสาร/สแกน
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5.2 โปรแกรมสาเร็จรูปที่ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ ได้ แก่ Microsoft Excel,
Microsoft Project, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Auto CAD, และ Adobe
Photoshop
6. การกาหนดเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการแบ่ งประเด็นหลักของการศึกษา
6.1 ด้ านงบประมาณ หาค่าเฉลี่ยค่าก่อสร้ างราคาบาทต่อตารางเมตร
6.2 ด้ านเวลาในงานก่อสร้ าง กาหนดเวลาของกิจกรรมหลักๆ
6.3 ด้ านคุณภาพ ใช้ เป็ นประเด็นประกอบในการกาหนดคุณสมบัติเด่นอื่นๆ
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ น การศึกษางานที่ เกี่ ยวข้ องกับบ้ านโครงสร้ างเหล็กโดยน าข้ อมูลที่ เป็ นประเด็น
สาคัญมาวิเคราะห์ด้านราคาค่าก่อสร้ างและด้ านระยะเวลาในการก่อสร้ าง และขันตอนการท
้
างาน
ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปโดยการเก็บข้ อมูลการทางานจริงของบ้ านกรณีศกึ ษา
โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
7.1 นาเกณฑ์ในการแบ่งประเด็นหลักของแต่ละด้ านที่ได้ มาจัดระเบียบข้ อมูลที่เหมือน
และต่างกัน
7.2 ทาการรวบรวมผลการศึกษาจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาและจากแหล่งกรณีศกึ ษาที่
ดาเนินงานจริงมาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผลด้ านราคาก่อสร้ างและระยะเวลาในการก่อสร้ างเป็ น
ประเด็นหลักที่ต้องการศึกษา
7.3 สรุปและเปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องบ้ านโครงสร้ างเหล็กและบ้ านโครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริมเหล็กให้ มีความชัดเจนและเหมาะสมโดยประเด็นหลักที่วิเคราะห์ ได้ แก่ ราคาและ
งบประมาณ, ระยะเวลาในการก่อสร้ าง, คุณภาพวัสดุ, คุณภาพการก่อสร้ าง, น ้าหนักโครงสร้ าง
อาคาร, มูลค่าซากการรื อ้ ถอน และการซ่อมบารุงรักษา เป็ นต้ น
7.4 ผู้ศกึ ษาได้ กาหนดขอบเขตการศึกษาของแนวโน้ มการเติบโตบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
โดยหาสัดส่วนการใช้ งานอ้ างอิงจากความต้ องการของตลาดบ้ านเดี่ยวมูลค่ารวม แล้ วนาข้ อมูล
เบื ้องต้ นมาวิเคราะห์ที่มาของความต้ องการสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างเหล็กและบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็จรูป เป็ นประเด็นเสริ มที่ต้องการศึกษาเพื่อให้ ทราบถึงสภาวะการในปั จจุบนั และการ
คาดการณ์การใช้ งานและแนวโน้ มตลาดในอนาคต(ภาคผนวก)
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บทที่ 4
การรวบรวมและวิเคราะห์ ผล
การศึก ษาบ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก ประกอบส าเร็ จ รู ป โดยการเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง และการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูร่วมงานก่อสร้ างจานวน 2 กรณี ศึกษา โดยมีปัจจัยและข้ อกาหนดที่ มีผลต่อการ
ออกแบบ ใช้ เ กณฑ์ ข องการออกแบบและการจัด การงานก่อสร้ างในการวิ เคราะห์ เลื อ กบ้ า น
กรณี ศึกษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จ รู ป ซึ่งมี ปัจ จัยและข้ อกาหนดที่มี ผลต่อการ
ออกแบบ (ตารางที่ 21) ดังนี ้
1. พื ้นที่ก่อสร้ าง/ที่ดนิ
2. ประโยชน์การใช้ งาน /พื ้นที่ใช้ สอยภายใน
3. รูปแบบอาคาร/รูปลักษณ์อาคารภายนอก
4. คุณภาพ
5. งบประมาณ
6. ระยะเวลาการก่อสร้ าง
ดังนันการศึ
้
กษากรณีศกึ ษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามารวบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษาให้ ทราบผลด้ านราคาค่า
ก่อสร้ าง, ด้ านระยะเวลาที่ใช้ ในการก่อสร้ าง และขันตอนการก่
้
อสร้ าง ของบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรู ป และเป็ นแนวทางที่ช่วยพัฒนาการออกแบบและการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ าง
เหล็กสาเร็จรูปให้ เป็ นแบบมาตรฐาน(Typical) เพื่อผลิตได้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคของ
ตลาดบ้ านโครงสร้ างเหล็ กและช่วยให้ ผ้ ูประกอบการสามารถตัดสินใจเลื อกใช้ บ้านโครงสร้ าง
เหล็กในการก่อสร้ างบ้ านในอนาคตอันใกล้ นี ้ และขยายธุรกิจการก่อสร้ างสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ าง
เหล็กให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็ นอย่างดี โดยใช้ แนวความคิดในการออกแบบและ
ก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปให้ มีรูปแบบมาตรฐานจะช่วยในลดต้ นทุนการผลิต
ได้ ม าก และจะช่ว ยเพิ่ ม ศัก ยภาพก าลัง การผลิต บ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก ประกอบส าเร็ จ รู ป ให้ มี
ความสามารถในแข่ง ขัน กับ ตลาดของบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตก่ อ อิฐ ฉาบปูน , บ้ า นโครงสร้ าง
คอนกรี ตสาเร็จ และบ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณรี ดร้ อนได้ มากยิ่งขึ ้น
56
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ผู้ศกึ ษาจึงใช้ ปัจจัยและข้ อกาหนดในการการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านเป็ นเกณฑ์ใน
การเลือกบ้ านกรณีศกึ ษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปเป็ น ดังนี ้
1. การศึกษาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป(เฉพาะตัวอาคาร) พื ้นที่ใช้ สอย
113.54 ตารางเมตร
2. การศึกษาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร
ตารางที่ 1 ปัจจัยและข้ อกาหนดในการการออกแบบที่มีผลต่อการเลือกบ้ านกรณีศกึ ษา
ลาดับ
1

ปั จจัยในการออกแบบ
พืน้ ที่ก่อสร้ าง/ที่ดิน

ความต้ องการผู้ใช้ งาน
1.ทีด่ ินเป็ นของตนเอง

1.เป็ นบ้ านทีล่ ูกค้ าต้ องการสร้ างในทีด่ ินของตนเอง

2.พื ้นทีก่ อ่ สร้ างมีข้อจากัดการ เข้ าถึงยากอยู่

2.วัสดุและองค์ประกอบต่างๆผลิตเป็ นชิ ้นตาม

ในซอยถนนแคบ
2

ข้ อกาหนดการออกแบบ

ขนาดใช้ งานจริงมีน ้าหนักเบา สะดวกในการขนส่ง

ประโยชน์ การใช้ งาน/

1.เป็ นบ้ านพักอาศัย หรือเป็ นบ้ านพักและสานัก 1.โครงสร้ างอาคารสามารถออกแบบและก่อสร้ าง

พืน้ ที่ใช้ สอยภายใน

งานภายใต้ บ้าน1หลังเป็ นบ้ าน 1ชั ้น, 1ชั ้นครึ่ง

ด้ วยความกว้ างของเสาเหล็กทีร่ ะยะ 4 เมตร ถึง

(ชั ้นลอย) และ บ้ าน 2 ชั ้น

35.5 เมตร ความสูงของผนัง2.4 เมตร ถึง

2.พื ้นทีภ่ ายในโปร่งโล่งไร้ เสากลางบ้ านแบ่งพื ้นที่ 8.4 เมตร
ได้ เป็ นสัดสวนสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ งานได้
สะดวก พื ้นทีใ่ ช้ สอยใช้ ประโยชน์ได้ มาก
3

รู ปแบบอาคาร/

1.รูปแบบบ้ านทันสมัย ไม่ซบั ซ้ อน

1.รูปแบบอาคารสร้ างได้ ทั ้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่

รู ปลักษณ์ อาคารภายนอก

2.รูปแบบหลังคาเป็ นทรงจัว่ (Gable) และหลังคา
ทรงลาดทางเดียว (Skillion)
3.ผนังและหลังคาส่วนใหญ่เป็ นวัสดุสาเร็จรูป เช่น
แผ่นเมทัลชีท แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้ สังเคราะห์
อลูมิเนียมคอมโพสิท
4

คุณภาพ

1.วัสดุและงานก่อสร้ างคุณภาพสูง

1.โครงสร้ างบ้ านเป็ นเหล็กขึ ้นรูปเย็นกาลังสูง
แข็งแรง ทนทาน ยึดแน่นด้ วยสลักเกลี่ยว
2.โครงสร้ างเหล็กและองค์ประกอบทุกชิ ้นส่วนได้
ออกแบบตามหลักวิศกรรม ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป

5

งบประมาณ

1.ราคาประหยัดและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 1.เห็นขั ้นตอนการออกแบบอย่างละเอียดด้ วยระบบ
Pre-engineeringโครงสร้ างเหล็กและวัสดุผลิตจาก
โรงงานตามขนาดและความยาวทีใ่ ช้ งานตามจริง
ทาให้ ไม่มีเศษเหลือทิ ้ง
2.โครงสร้ างเหล็กมีน ้าหนักเบา ประหยัดค่าฐานราก
3.ใช้ กาลังในการติดตั ้งคนน้ อย ประหยัดค่าแรงงาน

6

ระยะเวลาในการก่ อสร้ าง

1.สร้ างเสร็จเร็วและงานเรียบร้ อย

1.ติดตั ้งประกอบด้ วยระบบKnock Down
ไม่มีงานเชื่อม ตัด หรือรอปูนคอนกรีตแข็งตัว
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1. การศึกษาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป พืน้ ที่ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร
1.1 รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
: บ้ านเดี่ยวพักอาศัย 1-2 ชัน้
ประเภทโครงสร้ าง
: โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ปี ดาเนินการ
: พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559

ภาพที่ 26 บ้ านกรณีศกึ ษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปพื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.
(จากการศึกษาของผู้วิจยั เมื่อ 2 กันยายน 2559)
1.2 แนวความคิดในการออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
การออกแบบบ้ านตามความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการสร้ างบ้ านหลังที่ 2 ใน
ที่ดินของตนเอง ซึ่งพืน้ ที่ก่อสร้ างมีข้อจากัดที่ตงในเขตชุ
ั้
มชนหนาแน่น และถนนแคบเข้ าถึงยาก
โดยออกแบบบ้ านตามขนาดที่ดินมีขนาดตัวบ้ าน 15.30 x 5.50 เมตร เป็ นบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ภายนอกบ้ านด้ านหน้ าบ้ านผนังส่วนใหญ่ กรุ เมทัลชีทแผ่นเคลือบคุณภาพสูงและก่ออิฐฉาบปูน
เรี ยบทาสี (ภาพที่ 26) ภายในชันล่
้ างเป็ น พื ้นที่โปร่ งโล่งโถงห้ องพักผ่อนและรับประทานอาหาร
แสดงโครงสร้ างเหล็ กขึน้ รู ปเย็นเป็ นแผ่นเหล็กที่ ผ่านขบวนการเคลือบด้ วยวิธี การจุ่มร้ อนอย่าง
ต่อเนื่องมีคุณ สมบัติการต้ านทานการกัดกร่ อนสูง แผ่นเหล็กเป็ นเหล็ก แรงดึง สูง บนแผ่นเหล็ก
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เคลื อบโลหะผสมที่ มี ส่วนประกอบสารเคลื อบผิวเหล็กประกอบด้ วยสัง กะสี( Zn)เป็ นสารตัง้ ต้ น
ร่วมกับอลูมิเนียม(Al)ประมาณ 11% แมกนีเซียม(Mg) ประมาณ 3% เหล็กมีความหนาที่ 1-3
มิลลิเมตร1 ส่วนผนังภายนอกเป็ นแผ่นเหล็กเคลือบคุณภาพสูง(Metal Sheet)ซึ่งเป็ นเหล็กเคลือบ
ZINCALUME เป็ นเหล็กคุณภาพสูงเคลือบซิงค์-อลูมิเนียม 55% ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชัน้
เคลือบ 0.3-1 มิลลิเมตร ความกว้ างแผ่น 600-1200 มิลลิเมตร จะมีอายุการใช้ งานนานกว่าเหล็ก
เคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า2 ร่ วมกับผนังก่ออิฐฉาบปูนบางส่วน และมีผนังภายในบางส่ วนที่กรุ ด้วย
แผ่นซีเมนต์บอร์ ด รูปทรงหลังคาลาดทางเดียว(Skillion Roof) มุ่งด้ วย Metal Sheet แผ่นเหล็ก
เคลือบคุณภาพสูง พร้ อมฉนวนกันความร้ อนและกันเสียงPU FOME โครงสร้ างอาคารเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรู ปออกแบบอย่างละเอียดผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมPre-engineering ด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อให้ มีความทนทาน แข็งแรง และควบคุมงบประมาณได้

ภาพที่ 27 บ้ านกรณีศกึ ษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปพื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.
ที่มา: PA BUILDER, ภาพประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
จากภาพที่ 27 แสดงผังบริเวณที่พื ้นที่ก่อสร้ างตังอยู
้ ใ่ นเขตชุมชนหนาแน่นล้ อมรอบ
ด้ วยบ้ านเรื อนและการเข้ าถึงพื ้นที่แคบ และรูปแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กหลังคาทรงลาดทางเดียว
หลังคาและผนังภายนอกกรุด้วยแผ่นเมทัลชีท
1

Blue Scope Lysaght, “Information of Galvaspan® SD COATED STEEL,”
Lysaght Structural Solution, 13.
2
Blue Scope Steel, “ขันตอนการเคลื
้
อบสี Zincalume,” Zincalume Colorbond,
(ตุลาคม 2559): 2-3.
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1.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปบ้ านหลังคา
ทรงลาดทางเดียว (Skillion)
จากการออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป ขนาดตัวบ้ าน 15.30 x
5.50 เมตร พื ้นที่ใช้ สอย113.54 ตารางเมตร ใช้ วิธีการก่อสร้ างแบบPre-engineering ออกแบบ
ระบบโครงสร้ างเหล็กด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปจึงได้ กาหนดรู ปแบบเป็ น หลังคาทรงลาดทางเดียว
(Skillion)ตามขนาดของบ้ าน โดยมีความสูงของโครงสร้ างเสาเหล็กตัว C ยาว 5.10 เมตร และ
5.90 เมตร และระยะความกว้ างช่วงเสาGrid Line A-B ช่วงกว้ างที่สุดที่ไร้ เสากลางบ้ าน
(Span)ยาว 4.71 เมตร และระยะความกว้ างของด้ านยาวGrid Line 1-6(เบย์)ยาว 3.02 -3.07
เมตร ซึง่ มีผลต่อการออกแบบและการผลิตวัสดุและองค์ประกอบต่างๆเป็ นชิ ้นส่วนตามขนาดที่ใช้
งานจริ ง มีนา้ หนักเบา และประกอบติดตังที
้ ่ หน้ างานได้ ง่ายช่วยแก้ ปัญหาด้ านขนส่งที่ เส้ นทาง
เข้ าถึง ยากพื น้ ที่ก่อสร้ างตังอยู
้ ่ในซอยถนนมี ขนาดแคบเล็ก ดัง นัน้ การก่อสร้ างบ้ านด้ วยระบบ
Pre-engineering ที่ ใช้ โ ปรแกรมออกแบบโครงสร้ างส าเร็ จ รู ป จะช่วยในการคานวณโครงสร้ าง
อาคารตังแต่
้ ภูมิประเทศ ที่ตงั ้ การขนส่ง ความเป็ นไปได้ ในการขยายพื ้นที่ในอนาคต การระบุการ
วางต าแหน่ ง ของประตูห น้ าต่ า งช่ อ งแสง ที่ ท าให้ เห็ น ขั น้ ตอนการออกแบบอย่ า งละเอี ย ด
โดยรูปแบบอาคารเหล็กสาเร็ จ รู ปจะมีข้อกาหนดเป็ นแบบมาตรฐาน(Typical)ที่ใช้ ในการออกแบบ
ของบ้ านหลังคาทรงลาดทางเดียว(Skillion)3 ดังนี ้
1. ความลาดชัน่ ของหลังคา(Roof Pitch) 7.5 องศา
2. ขนาดความกว้ างมากที่โดยไม่มีเสากลาง(Span) กว้ างสุด 15 เมตร ไม่จากัดความ
ยาว
3. ความกว้ างช่วงเสาเบย์มากที่สดุ 6 เมตร
4. ขนาดช่องเปิ ดกว้ างได้ สงู สุด 6.5 เมตร
5. ชายคายื่นได้ ระยะมากที่สดุ 2 เมตร
6. กันสาดยื่นได้ ระยะมากที่สดุ 3เมตร
7. ทาชันลอยระยะห่
้
างระหว่างเสามากที่สดุ 3 เมตร
8. รูปแบบเสาจันทันเป็ นชนิดเหล็กC (Single C)

3

2559): 4.

Ranbuild, “รูปแบบอาคารRANBUILD,” Ranbuild® Building Solutions, (ตุลาคม
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างรูปแบบอาคารRANBUILD หลังคาลาดทางเดียว(Skillion)
ที่มา: Ranbuild, Skillion, http://www.factopro.co.th

ภาพที่ 29 ตัวอย่างโครงสร้ างอาคารRANBUILD หลังคาลาดทางเดียว(Skillion)
ที่มา: Ranbuild, Skillion http://www.factopro.co.th
จากภาพที่ 28 และภาพที่ 29 แสดงถึงรายละเอียดแบบมาตรฐานที่นามาใช้ ในการ
ออกแบบบ้ านกรณี ศึกษาหลัง คาทรงลาดทางเดียวเป็ น ตัวอย่า งรู ปแบบอาคารเหล็กส าเร็ จ รู ป
หลังคาลาดทางเดียวSkillionของRANBUILD ที่ออกแบบโดยโปรแกรมสาเร็ จรูป RDS (RANBUILD
Design System)4
4

2559): 2-4.

Ranbuild, “รูปแบบอาคารRANBUILD,” Ranbuild® Building Solutions, (ตุลาคม
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ภาพที่ 30 ผังพื ้น ชัน1
้
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 31 ผังพื ้น ชันลอย
้
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป

64

ภาพที่ 32 ผังหลังคา
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู

101
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ภาพที่ 33 รูปด้ าน1(ด้ านหน้ าบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 34 รูปด้ าน2(ด้ านข้ างบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 35 รูปด้ าน3(ด้ านหลังบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 36 รูปด้ าน4(ด้ านข้ างบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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รายละเอียดในการออกแบบเพื่อใช้ ในการก่อสร้ างส่วนผนังภายในของชั น้ ลอยกรุด้วย
แผ่นซีเมนต์บอร์ ดขนาด1.20 x 2.4เมตร โดยยึดกับแปท๊ อปสแปนเหล็ก Cทาหน้ าที่เป็ นโครงเคร่ า
เหล็ก (ภาพที่ 36) และส่วนโครงสร้ างฝ้าเพดานส่วนยื่นกันสาดด้ านหน้ าบ้ านที่ใช้ โครงเคร่าเหล็กC
ยึดกับเสาและแปท๊ อปสแปนทุกระยะ 0.60 เมตร ที่เป็ นโครงสร้ างหลักและผนังภายนอกติดตังด้
้ าย
แผ่นเมทัลชีทยึดกับแปท๊ อปสแปนเหล็กCทาหน้ าที่เป็ นโครงเคร่าเหล็ก (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 แสดงรายละเอียดแบบการกรุผนังภายในซีเมนต์บอร์ ด
ที่มา: PA BUILDER, แบบขยายประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป

ภาพที่ 38 แสดงรายละเอียดแบบโครงคร่าวเหล็กฝ้าเพดาน
ที่มา: PA BUILDER, แบบขยายประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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1.4 การศึกษาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปเฉพาะงานตัว
บ้ าน(ไม่รวมฐานราก)
ตารางที่ 2 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานแสดงรายละเอียดราคาค่าก่อสร้ างหมวดงานหลัก
SUMMARY WORKS BILL OF QUANTITY
โครงการ : บ้านเดี่ยวพักอาศัย 1-2 ชั ้น พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.

ประเภทโครงสร้ ง : โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป
วันที่ 17 ตุลาคม 2558

ลาดับ

รายการ

A) งานเตรี ยมงาน
1

ที่พกั สาหรั บคนงานก่อสร้ าง/ขนส่ง

2

งานทาความสะอาดพื ้นก่อนส่งมอบงาน

B) งานโครงสร้ าง
1

งานโครงสร้ างอาคารเหล็ก(พร้ อมหลังคา)

2

งานโครงสร้ าง(ชั ้นลอยเหนือครั ว)

C)
1
2
3
4
5
6
D)
E)

งานสถาปั ตยกรรม
งานพื ้น
งานผนัง
งานฝ้าเพดาน
งานประตูหน้ าต่าง
งานทาสี
งานห้ องน ้าและสุขภัณฑ์
งานประปา สุขาภิบาล
งานไฟฟ้ า

จานวน หน่ วย

1

งาน

ราคาค่ าวัสดุ

ราคาค่ าแรง

รวมราคา

( บาท )

( บาท )

( บาท )

1,500.00

28,000.00

29,500.00

25,000.00

25,000.00

1,500.00

3,000.00

4,500.00

257,591.30

52,731.24

310,322.54

227,150.00

38,500.00

265,650.00

30,441.30

14,231.24

44,672.54

327,300.00
79,720.00
92,400.00
109,140.00
21,100.00
24,940.00
41,700.00
34,994.50

105,460.00
38,840.00
42,200.00
16,720.00
7,700.00
12,850.00
25,518.50

432,760.00
118,560.00
134,600.00
109,140.00
37,820.00
32,640.00
54,550.00
60,513.00

663,085.80

224,559.74

887,646.00

1

งาน

1

งาน

1
1

งาน
งาน

รวมราคางานทัง้ สิน้ (A+B+C+D+E)
หมายเหตุ : ราคาค่าก่อสร้ างเฉพาะงานตัวบ้านไม่รวมงานฐานราก

จากตารางที่ 2 บัญชีแสดงปริ ม าณวัสดุและแรงงาน (BILL OF QUANTITY)
แสดงรายละเอียดค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะงานตัวบ้ าน (ไม่รวมฐาน
ราก) 1 ชันครึ
้ ่ง(ชันลอย)
้
พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร มีราคาก่อสร้ างรวมในหมวดงานหลัก
แยกเป็ นค่าวัส ดุ 663,085.80 บาท และ ค่าวัสดุ 224,559.79 บาท โดยมี ราคาค่าก่อสร้ าง
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เฉพาะงานตัวบ้ าน (ไม่รวมงานฐานราก) เป็ นราคารวมทัง้ สิน้ 887,646.00 บาท ไม่รวมค่า
ดาเนินการและภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ตารางที่ 3 สรุปราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปเฉพาะงานตัวบ้ าน(ไม่รวม
ฐานราก)
SUMMARY BILL OF QUANTITY
โครงการ : บ้านเดี่ยวพักอาศัย 1-2 ชัน้ พืน้ ที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.

ประเภทโครงสร้ าง : โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป
วันที่ 17 ตุลาคม 2558

ลาดับ

รายการ

ราคาค่าวัสดุ

ราคาค่าแรง

รวมราคา

สัดสวนราคา

( บาท )

( บาท )

( บาท )

(%)

จานวน

หน่ วย

A) งานเตรี ยมงาน

1

งาน

1,500.00

28,000.00

29,500.00

3%

B) งานโครงสร้ าง

1

งาน

257,591.30

52,731.24

310,322.54

35%

C) งานสถาปั ตยกรรม
D) งานประปา สุขาภิบาล
E) งานไฟฟ้ า

1
1
1

งาน
งาน
งาน

327,300.00
41,700.00
34,994.50

105,460.00
12,850.00
25,518.50

432,760.00
54,550.00
60,513.00

49%
6%
7%

รวมราคางานทัง้ สิน้

887,645.54

100%

ค่าดาเนินการ (15%)

133,146.83

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (7%)

71,455.47

รวมมูลค่ างานทัง้ สิน้

1,092,248.00

หมายเหตุ : ราคาค่าก่อสร้ างเฉพาะงานตัวบ้านไม่รวมงานฐานราก

ส ส่
6%

ง คง

่ ส ้ งบ้ โค งส ้ ง หล็ ป ะ บส ็ ู ป
3%

7%
35%

งานเตรียมงาน (3%)
งานโครงสร ้าง (35%)
งานสถาปั ตยกรรม (49%)

49%

งานประปา สุขาภิบาล (6%)
งานไฟฟ้ า (7%)
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แผนภูมิที่ 12 แสดงสัดส่วนของราคางานค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
เฉพาะงานตัวบ้ าน (ไม่รวมฐานราก) แบ่งตามหมวดงานหลัก
จากตารางที่ 3 แสดงบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและแรงงาน(BILL OF QUANTITY) และ
และแผนภูมิ ที่ 12 แสดงสัดส่วนของราคาค่า ก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบส าเร็ จ รู ป
เฉพาะงานตัวบ้ าน(ไม่รวมฐานราก) 1 ชันครึ
้ ่ง(ชันลอย)
้
พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร มีราคา
ก่ อ สร้ างรวมในหมวดงานหลั ก เป็ นราคา 887,645.54
บาท(ไม่ ร วมค่ า ด าเนิ น การและ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) เมื่อคิดค่าดาเนินการ15% เป็ นราคา 133,146.83 บาท และ ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
เป็ น ราคา71,455.47 บาท ดัง นัน้ รวมราคาค่าก่อ สร้ างทัง้ สิ น้ 1,092,248.00 บาท (รวมค่า
ดาเนินการและภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
1.4.1 ผลการศึกษาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูปเฉพาะตัวบ้ าน
(ไม่รวมฐานราก)
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ราคาก่อสร้ างเฉลี่ยหมวดงานหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
SUMMARY BILL OF QUANTITY
โครงการ : บ้านเดี่ยวพักอาศัย 1-2 ชัน้ พืน้ ที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.

ประเภทโครงสร้ ง : โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป
วันที่ 17 ตุลาคม 2558

ลาดับ

รายการ

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

ค่าก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการ

ค่าก่อสร้ างเฉลี่ย

( บาท )

และค่าภาษี ( บาท )

(บาทตร.ม.)

A) งานเตรี ยมงาน

29,500.00 0.07

36,299.75

320

B) งานโครงสร้ าง

310,322.54 0.07

381,851.89

C) งานสถาปัตยกรรม
D) งานประปา สุขาภิบาล
E) งานไฟฟ้า

432,760.00 0.07
54,550.00 0.07
60,513.00 0.07

532,511.18
67,123.78
74,461.25

3,363
4,690
591
656

รวมราคางานทังสิ
้ น้

887,645.54

-

ค่าดาเนินการ (15%)

133,146.83

-

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (7%)

71,455.47

-

รวมมูลค่ างานทัง้ สิน้

1,092,248.00

1,092,248.00

9,620.00
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จากตารางที่ 4 เป็ นการแสดงราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
เพื่อหาราคาค่าก่อสร้ างเฉลี่ยต่อตารางเมตรแต่ละงานโดยการคานวณ ดังนี ้

หมายเหตุ : 1. ราคาค่าก่อสร้ างเฉพาะงานตัวบ้ านไม่รวมงานฐานราก
2. ค่าก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการและภาษี มลู ค่าเพิ่ม คานวณจาก
(1) ---> [ค่าก่อสร้ าง X ค่าดาเนินการ15%] = ค่าดาเนินการก่อสร้ าง
(2) ---> (1) X ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (7%) = ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(3) ---> ค่าก่อสร้ าง + (1) + (2) = ค่าก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการและภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ราคาก่ อสร้ างเฉลี่ยงานหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
บาท/ตร.ม.
4,691

5,000

งานเตรี ยมงาน (320)

4,500
4,000

3,364

งานโครงสร้ าง (3,364)

3,500
3,000

งานสถาปั ตยกรรม (4,691)

2,500

งานประปา สุขาภิบาล (592)

2,000
1,500
1,000

500

320

592

656

งานไฟฟ้า (656)

-

แผนภูมิที่ 13 วิเคราะห์ราคาก่อสร้ างเฉลี่ยหมวดงานหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็จรูปเฉพาะตัวบ้ าน(ไม่รวมฐานราก)
จากตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 13 เป็ นการนาราคาก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการและ
ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ของหมวดงานหลัก มาวิ เ คราะห์ ห าราคาค่า ก่ อ สร้ างต่อ ตารางเมตร ของบ้ า น
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะงานตัวบ้ าน(ไม่รวมฐานราก) พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตาราง
เมตร สรุ ปผลการศึกษารวมทุกหมวดงานหลักมีราคาค่าก่อสร้ างทั ง้ หมดเฉลี่ย 9,620 บาทต่อ
ตารางเมตร โดยที่ งานเตรี ยมงานมีราคาก่อสร้ างต่าที่สดุ ของงานหลัก และงานโครงสร้ างมีราคา
ก่อสร้ างราคาสูงเป็ นลาดับสองรอจากงานสถาปัตยกรรมที่มีราคาก่อสร้ างสูงสุด สาหรับงานไฟฟ้า
และงานประปา สุขาภิบาลมีราคาก่อสร้ างน้ อยกว่างานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้ างตามลาดับ
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1.4.2 วิเ คราะห์ ผลการศึกษาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กส าเร็ จ รู ป
เฉพาะตัวบ้ าน(ไม่รวมฐานราก)
จากผลการศึกษาด้ านราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป
เฉพาะตัวอาคาร(ไม่รวมฐานราก) สามารถใช้ ฐานราคาที่ได้ จากการศึกษานามาประมาณการราคา
ค่าก่อสร้ างได้ ด้วยวิธีการคานวณจากการหาพื ้นที่ก่อสร้ างหรื อพื ้นที่ใช้ สอยของบ้ านคูณด้ วยราคา
ค่าก่อสร้ างบ้ านเฉลี่ยต่อตารางเมตร โดยหาราคาเฉลี่ยจากช่วงราคาค่าก่อสร้ าง ± 5%ของราคา
เฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ได้ จากการศึกษาเพื่อนาไปใช้ ในการหาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะตัวอาคาร(ไม่ร่วมฐานราก) ราคาค่าก่อสร้ างเฉลี่ย 9,200 – 10,100 บาท
ต่อตารางเมตร โดยมีราคาค่าก่อสร้ างแบ่งตามหมวดงานหลักเรี ยงจากค่าก่อสร้ างมากที่สุดถึง
น้ อยที่สุดตามลาดับ ดังนี ้ ลาดับ 1 งานที่มีราคาค่าก่อสร้ างสูงสุดคืองานสถาปั ตยกรรมราคา
ก่อสร้ างเฉลี่ย 4,500 - 5,000 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากมีกิจกรรมในการก่อสร้ างมากที่สุด
ได้ แก่ งานพื ้น งานผนัง งานประตูหน้ าต่าง งานทาสี และงานห้ องนา้ และสุขภัณฑ์ และงานที่มี
ราคาค่าก่อสร้ างสูง ลาดับ 2รองจากงานสถาปั ตยกรรม คืองานโครงสร้ างราคาก่อสร้ างเฉลี่ ย
3,100 -3,600 บาทต่อตารางเมตร ได้ แก่ งานโครงสร้ างอาคารเหล็กพร้ อมหลังคา และงาน
โครงสร้ างชันลอยเหนื
้
อครัว ลาดับ 3 คืองานไฟฟ้าราคาก่อสร้ างเฉลี่ย 620 - 690 บาทต่อตาราง
เมตร ลาดับ4 คืองานประปา สุขาภิบาลราคาก่ อสร้ างเฉลี่ย 560 - 630 บาทต่อตารางเมตร และ
ลาดับ5 งานที่มีราคาค่าก่อสร้ างต่าที่สดุ คือเตรี ยมงานราคาก่อสร้ างเฉลี่ย 300-350 บาทต่อตาราง
เมตร ได้ แก่ งานที่พกั สาหรับคนงานก่อสร้ าง/ขนส่ง และ งานทาความสะอาดก่อนส่งมอบงาน
1.5 การศึกษาระยะเวลาก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปเฉพาะตัว
บ้ าน(ไม่รวมฐานราก)
1.5.1 แผนงานก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
การวางแผนงานหลักของการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในการจัดแบ่งงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในทางาน และจัดเตรี ยมงาน
บริเวณการทางานก่อสร้ าง รวมถึงเป็ นการกาหนดขันตอนการท
้
างานซึง่ จะช่วยให้ งานสามารถ
ดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่องและไม่ตดิ ขัด อีกทังช่
้ วยในการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรที่มีอย่าง
จากัดให้ มีประสิทธิภาพ เช่น วัสดุ แรงงานและบุคลากร เครื่ องมือ และเงิน เป็ นต้ น

ตารางที่ 5 แสดงแผนงานและระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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75

ตารางที่ 5 แสดงแผนงานและระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป(ต่อ)
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25/2/59
23/2/59
21/3/59
28/3/59
1/4/59
1/4/59

3.8 งานฝ้าเพดานภายนอกและเก็ บงานผนังภายนอก

3.9 งานติดตั ้งประตูหน้ าต่างกระจกอลูมเิ นียม

3.10 งานทาสีจริ ง และเก็ บงานสถาปัตยกรรม

3.11 งานปูพื ้นไม้ ลามิเนตชั ้นลอย

3.12 งานห้ องน ้าและสุขภัณฑ์

8/2/59

3.2 งานปูพื ้นซีเมนต์บอร์ ดชั ้นลอย

3.7 งานทาสีรองพื ้น

8/2/59

3.1 งานมุง่ หลังคากรุ ฉนวนกันความร้ อนPU Foam

1/3/59

8/2/59

3 งานสถาปั ตยกรรม

1/3/59

25/1/59

2.4 งานโครงสร้ างพื ้นชั ้นลอย และบันได

3.6 งานกรุ แผ่นผนังซีเมนต์บอร์ ดภายใน

27/1/59

2.3 งานติดตั ้งโครงคร่ าวประตูหน้ าต่างกระจกอลูมเิ นียม

3.5 งานปูกระเบื ้องพื ้นและผนังห้ องน ้า

27/1/59

2.2 งานติดตั ้งแผ่นผนังเมทัลชีท

1/2/59

13/1/59

2.1 งานประกอบติดตั ้งโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป เสา จัว่ จันทัน

10/2/59

13/1/59

2 งานโครงสร้ าง

3.4 งานแต่งฉาบผิวผนังฉาบบาง(Skim Coat)

6/1/59

3.3 งานผนังก่ออิฐฉาบปูน

6/1/59

วันเริ่ มงาน

1.1 เตรี ยมงานและเคลียร์ พื ้นที่

รายการ

1 งานเตรี ยมงาน

ลาดับ

โครงการ : บ้านเหล็กกึ่ งสาเร็ จรู ป 1-2 ชั ้น พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.
: โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป

วันเริ่ มต้ นการก่ อสร้ าง

: 16 มกราคม 2559

5/4/59

5/4/59

5/4/59

25/3/59

5/3/59

29/2/59

7/3/59

14/3/59

13/2/59

9/2/59

14/2/59

12/2/59

5/4/59

5/2/59

30/1/59

3/2/59

30/1/59

5/2/59

19/1/59

19/1/59

5D

3D

7D

5D

12 D

4D

7D

14 D

4D

9D

14D

12 D

57 D

12 D

4D

7D

17 D

24 D

12D

12 D

0.7 W

0.4 W

1W

0.7 W

1.7 W

0.5 W

1W

2W

0.5 W

1.3 W

2W

1.7 W

8W

1.7 W

0.5 W

1W

2.4 W

3.4 W

1.7 W

1.7 W

ระยะเวลาก่ อสร้ าง
: 90 วัน และ153 วัน (รวมตกแต่งภายใน)
วันเสิน้ สุดก่ อสร้ าง
: 6 มิถุนายน 2559
มกราคม "59
กุมภาพันธ์ "59
มีนาคม "59
เมษายน "59
พฤษภาคม "59 มิถุนายน "59
ระยะเวลา เดือน
วันจบงาน
วัน (D) สัปดาห์ (W) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ประเภทโครงสร้ าง

ระยะเวลาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป ตัง้ แต่ วันที่ 6/1/59 - 6/6/59

1.5.2 ระยะเวลาการก่อสร้ างจริงบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ตารางที่ 6 แสดงบันทึกระยะเวลาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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27/2/59
25/3/59
30/3/59
3/5/59
3/5/59
3/5/59
11/5/59
16/5/59
7/3/59
7/3/59
23/5/59
28/5/59

5.1 งานเดินท่อไฟ และเดินสายไฟร้ อยท่อ

5.2 งานติดตังสวิ
้ ต์ซ์ ปลั๊ก

5.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง และติดดวงโคม

6 งานตกแต่ งภายใน

6.1 งานตกแต่งผนังลายอิฐห้ องรับแขก

6.2 งานประกอบเฟอร์ นิเจอร์ Buitl-In (ทาโรงงาน)

6.3 งานติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ Built-In

6.4 งานจัดวางเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว

7 งานภายนอกบ้าน

7.1 งานเทพืน้ และทารางระบายน ้า V Gutter

7.2 งานรั ว้ ภายนอก

8 เก็บงานและส่งมอบงาน

6/6/59

6/6/59

19/3/59

6/6/59

18/5/59

13/5/59

10/5/59

10/5/59

18/5/59

4/4/59

29/3/59

4/3/59

4/4/59

27/3/59

29/2/59

21/1/59

27/3/59

วันจบงาน

10 D

14 D

12 D

94 D

3D

3D

7D

7D

15 D

7D

5D

7D

68 D

14D

7D

7D

73D

1.4 W

2W

1.7 W

13.4 W

0.4 W

0.4 W

1W

1W

2.1 W

1W

0.7 W

1W

9.7 W

2W

1W

1W

10.4 W

6

7

8

กุมภาพันธ์ "59
5

= า ริ งของงานหลัก (Actual)

ระยะเวลา เดือน
มกราคม "59
วัน (D) สัปดาห์ (W) 1 2 3 4

= า ริ งของงานย่อย (Actual)

27/2/59

5 งานไฟฟ้ า

นงาน(Plan)

14/3/59

4.3 งานวางท่อระบายน ้าภายนอกบ้าน

=

23/2/59

4.2 งานประปา สุขาภิบาลภายในบ้าน

สัญลักษณ์ :

14/1/59

4.1 งานวางถังบาบัด และสุขาภิบาลภายนอกบ้าน

วันเริ่ มงาน
14/1/59

รายการ

4 งานประปาสุขาภิบาล

ลาดับ

ตารางที่ 6 แสดงบันทึกระยะเวลาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป(ต่อ)
9

เมษายน "59

พฤษภาคม "59

มิถุนายน "59

= วันหยุ งาน ่วงเ กาลสงกานต

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

มีนาคม "59
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สัญลักษณ์ :

5 งานไฟฟ้า

4 งานประปาสุขาภิบาล

3 งานสถาปัตยกรรม

2 งานโครงสร้ าง

=

บ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป

รายการ

1 งานเตรี ยมงาน

ลาดับ

Plan /
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
6

= า ริ งของงานหลัก (Actaul)

5

7

8

กุมภาพันธ์ "59
9

: โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป

ระยะเวลาก่ อสร้ าง
: 90 วัน
มกราคม "59
ระยะเวลา เดือน
วันจบงาน
วัน (D) สัปดาห์ (W) 1 2 3 4
17/5/59
122 D
21 W
5/4/59
90 D
21 W
19/1/59
12 D
2W
19/1/59
12 D
2W
19/2/59
27 D
3.8 W
5/2/59
24 D
3.4 W
16/5/59
65 D
9.2 W
5/4/59
57 D
8W
14/3/59
14 D
2W
27/3/59
73D
10.4 W
17/5/59
59 D
8.4 W
4/4/59
68 D
9.7 W

ประเภทโครงสร้ าง

= า ริ งของงานย่อย (Actaul)

6/1/59
6/1/59
6/1/59
6/1/59
19/1/59
13/1/59
19/2/59
8/2/59
27/2/59
14/1/59
27/2/59
27/2/59

วันเริ่ มงาน

โครงการ : บ้านเหล็กกึ่ งสาเร็ จรู ป 1-2 ชั ้น พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตร.ม.

วันเสิน้ สุดก่ อสร้ าง : 6 มิถุนายน 2559
เมษายน "59
พฤษภาคม "59
มิถุนายน "59

วันเริ่ มต้ นการก่ อสร้ าง : 16 มกราคม 2559

= วันหยุ งาน ่วงเ กาลสงกานต

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

มีนาคม "59

สรุ ประยะเวลาก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป ตัง้ แต่ วันที่ 6/1/59 - 6/6/59

ตารางที่ 7 สรุประยะเวลาการก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ตารางที่ 8 วิเคราะห์ชอ่ งว่างเวลาของกิจกรรมงานก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็จรูป

80

81
1.5.3 วิเคราะห์การศึกษาระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็จรูปเฉพาะตัวบ้ าน(ไม่รวมฐานราก)
ระยะเวลาของงานก่ อสร้ างหลักบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป

57

60

งานเตรี ยมงาน (12)

50

งานโครงสร้ าง (24)

40
24

30

งานสถาปั ตยกรรม (57)

28

งานประปาสุขาภิบาล (28)

19
20

12

งานไฟฟ้า (19)

10
0

แผนภูมิที่ 14 แสดงเวลาการทางานของงานก่อสร้ างหลักบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป
ตารางที่ 9 แสดงระยะเวลาการทางานของงานก่อสร้ างหลักบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ลาดับ

รายการ

หน่ วย

ระยะเวลา
วันเริ่ ม-วันจบ
วันทางานจริ ง
(Start - Finish)
(- time gap)
90

วัน

1

ก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป
รายละเอียดงานหลัก
งานเตรียมงาน

วัน

12

12

2

งานโครงสร้ าง

วัน

24

24

3

งานสถาปั ตยกรรม

วัน

57

4
5

งานประปาสุขาภิบาล
งานไฟฟ้า

วัน
วัน

57

73

time gap

28

68

time gap

19

time gap
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จากแผนภูมิที่ 14 และตารางที่ 9 เมื่อทาการศึกษาระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ าง
เหล็กประกอบสาเร็ จรู ปเฉพาะตัวบ้ าน (ไม่รวมงานฐานราก) พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร มี
ระยะการเวลาก่อสร้ างจริง 90 วัน (3 เดือน หรื อประมาณ 13 สัปดาห์) และระยะเวลาตามแผนงาน
กาหนด 120 วัน ซึง่ ก่อสร้ างได้ เร็วกว่าแผนงาน 30วัน หรื อ 1 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. งานเตรี ยมงาน มีระยะเวลาก่อสร้ าง 12 วัน (1.7 สัปดาห์) มีงานย่อยที่ดาเนินการ
ได้ แก่ การเตรี ยมงานและเคลียร์ พื ้นที่บริเวณก่อสร้ าง
2. งานโครงสร้ าง มีระยะเวลาก่อสร้ าง 24 วัน(3.4 สัปดาห์) ใช้ ระยะเวลาก่อสร้ าง
มากที่สดุ รองจากงานสถาปั ตยกรรมมีงานย่อย 4 งาน ได้ แก่ งานประกอบติดตังโครงสร้
้
างเหล็ก
สาเร็ จรูป 17 วัน(2.4 สัปดาห์), งานติดตังแผ่
้ นผนังเมทัลชีท 7 วัน(1สัปดาห์), งานติดตังโครงคร่
้
าว
ประตูหน้ าต่างอลูมิเนียม 4 วัน (0.5 สัปดาห์) และงานโครงสร้ างพื ้นชันลอย
้
12 วัน(1.7สัปดาห์)
ซึง่ เป็ นโครงสร้ างรองที่ใช้ เหล็กรูปพรรณรี ดร้ อนและเหล็กกล่องผสมในการก่อสร้ างด้ วย
1. งานสถาปัตยกรรม มีระยะเวลาก่อสร้ าง 57 วัน (8 สัปดาห์) มีระยะเวลา
ก่อสร้ างใช้ มากที่สดุ เนื่องจากมีกิจกรรมการทางานมากกว่างานส่วนอื่นๆ โดยมีงานย่อย 12 งาน
ได้ แก่ งานมุ่งหลังคา 12 วัน(1.7 สัปดาห์), งานปูพื ้นซีเมนต์บอร์ ดชันลอยและลู
้
กนอนบันได 14 วัน
(2 สัปดาห์), งานผนังก่ออิฐฉาบปูน 9 วัน(1.3 สัปดาห์), งานแต่งผิวผนังฉาบบาง 4 วัน(0.5
สัปดาห์), งานปูกระเบื ้องพื ้นและผนังห้ องน ้า 14 วัน(2 สัปดาห์), งานกรุ ภายในด้ วยซีเมนต์บอร์ ด 7
วัน(1สัปดาห์), งานทาสีรองพื ้น 4 วัน(0.5 สัปดาห์), งานฝ้าเพดานภายนอกและเก็บงานผนัง
ภายนอก12 วัน(1.7 สัปดาห์), งานติดตังประตู
้
หน้ าต่างอลูมิเนียม 5 วัน(0.7 สัปดาห์), งานทาสีจริ ง
และเก็บงานสถาปัตยกรรม 7 วัน (1 สัปดาห์), งานปูพื ้นไม้ ลามิเนตชันลอย
้
3 วัน(0.4 สัปดาห์) และ
งานห้ องน ้าและสุขภัณฑ์ 5 วัน(0.7 สัปดาห์)
4. งานประปา สุขาภิบาล มีระยะเวลาก่อสร้ าง 28 วัน (4 สัปดาห์) ซึ่งเป็ นงานที่มี
ช่องว่างเวลา(Time Gap) ที่ไม่ต้องรองานย่อยเสร็ จแต่สามารถทางานย่อยในงานหลักอื่นได้ ก่อนมี
งานย่อย 3 งาน ได้ แก่ งานวางถังบาบัด และงานสุขาภิบาลภายนอก 7 วัน(1 สัปดาห์), งาน
ประปาสุขาภิบาลภายในบ้ าน 7 วัน(1 สัปดาห์) และงานว่าท่อระบายน ้าภายนอก 14วัน(2 สัปดาห์)
5. งานไฟฟ้า มีระยะเวลาก่อสร้ าง 19 วัน (2.7 สัปดาห์) ซึง่ เป็ นงานที่มีชอ่ งว่างเวลา
(Time gap)ที่ไม่ต้องรองานย่อยเสร็จแต่สามารถทางานย่อยในงานหลักอื่นได้ ก่อนมีงานย่อย 3
งาน ได้ แก่ งานเดินท่อไฟ และเดินสายไฟร้ อยท่อ 7 วัน (1 สัปดาห์), งานติดสวิตซ์ปลัก๊ ไฟ 5 วัน
(0.7 สัปดาห์) และงานไฟฟ้าแสงสว่างและติดดวงโคม 7 วัน (1 สัปดาห์)
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2. การศึกษาบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ปพืน้ ที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร
2.1 รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
: บ้ านพักอาศัย 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร
ประเภทโครงสร้ าง : โครงสร้ างอาคารเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ปี ดาเนินการ
: พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

ภาพที่ 39 บ้ านกรณีศกึ ษาของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปพื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร
(จากการศึกษาของผู้วิจยั เมื่อ 2 กันยายน 2559)
2.2 แนวความคิดในการออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
เป็ นการนาบ้ านด้ วยโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปคุณภาพสูง มาก่อสร้ างบ้ าน
ที่มีแนวความคิด ”ภายใต้ หลังคาเดียวกัน” โดยทางเจ้ าของงานต้ องการสร้ างบ้ านพักอาศัยที่มี ส่วน
สานักงานและโรงอนุบาลพักปลาสวยงามเพื่อบรรจุส่งขายซึ่งเน้ นการใช้ ประโยชน์ของที่ดินให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 305 ตารางเมตร ขนาดตัวบ้ าน 20.40 x 12 เมตร
เป็ นบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป 2 ชัน้ หน้ าบ้ านแสดงโครงสร้ างเสาเหล็กขึ ้นรูปเย็นโดย
ผนังภายนอกบ้ านส่วนใหญ่กรุ ด้วยเมทัลชีทแผ่นเหล็กเคลือบคุณภาพสูง และตกแต่งผนังทางเข้ า
บ้ านกรุไม้ สงั เคราะห์ (ภาพที่ 39) โครงสร้ างเหล็กเสา จันทัน และส่วนประกอบโครงสร้ างบ้ านเป็ น
เหล็กขึ ้นรู ปเย็นที่ผ่านขบวนการเคลือบด้ วยวิธีการจุ่มร้ อนอย่างต่อเนื่องมีคณ
ุ สมบัติการต้ านทาน
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การกัดกร่อนสูง แผ่นเหล็กเป็ นเหล็กแรงดึงสูง บนแผ่นเหล็ก มีส่วนประกอบสารโลหะผสมที่เคลือบ
ผิวเหล็ก ประกอบด้ วยสังกะสี(Zn)เป็ นสารตังต้
้ น ร่วมกับอลูมิเนียม(Al)ประมาณ 11% แมกนีเซียม
(Mg) ประมาณ 3% เหล็กมีความหนาที่ 1-3 มิลลิเมตร6 ส่วนผนังส่วนใหญ่เป็ นเมทัลชีทแผ่นเหล็ก
เคลือบคุณภาพสูงซึ่งเป็ นเหล็กเคลือบZINCALUME เป็ นเหล็กคุณภาพสูงเคลือบซิงค์ -อลูมิเนียม
55% ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชันเคลื
้ อบ 0.3-1 มิลลิเมตร ความกว้ างแผ่น 600-1200 มิลลิเมตร
จะมีอายุการใช้ งานนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า7 ใช้ ร่วมกับผนังก่ออิฐฉาบปูนบางส่วน
และผนังภายในบางส่วนที่กรุ ด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ ด เดิมรู ปทรงหลังคาออกแบบเป็ นหลังคาลาด
ทางเดียว(Skillion Roof) ภายหลังได้ เปลี่ยนเป็ นหลังคาทรงจัว่ (Big G Gable) เนื่องจากเจ้ าของ
งานต้ องการเพิ่มพื ้นที่ใช้ สอยซึ่งโครงสร้ างจัว่ มีขนาดความกว้ างของอาคารโดยไม่มีเสาได้ มากกว่า
บ้ านหลังคาลาดทางเดียว โดยโครงสร้ างอาคารเหล็ กสาเร็ จรูปผ่านการออกแบบผ่านกระบวนการ
ทางวิศวกรรมด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูป เพื่อให้ บ้านมีความทนทาน แข็งแรง และควบคุมงบประมาณ
ได้ (ภาพที่ 40)

ภาพที่ 40 ภาพสามมิตริ ูปด้ านภายนอกหลังคาทรงจัว่
ที่มา: PA BUILDER, ภาพประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
6

Blue Scope Lysaght, “Information of Galvaspan® SD COATED STEEL,”
Lysaght Structural Solution, 13.
7
Blue Scope Steel, “ขันตอนการเคลื
้
อบสี Zincalume,” Zincalume Colorbond,
(ตุลาคม 2559): 2-3.
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2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปหลังคาทรงจัว่
(Big G Gable)
จากการออกแบบบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปขนาดตัวบ้ าน 20.40 x 12
เมตร พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร ใช้ วิธีการก่อสร้ างแบบPre-engineering ออกแบบระบบ
โครงสร้ างเหล็กด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปสามารถกาหนดรู ปแบบเป็ น หลังคาทรงจัว่ (Gable)มีความ
ลาดชันของหลังคา 10 องศา โดยมีความสูงของโครงสร้ างเสาเหล็กตัว Cมีขนาดมาตรฐานยาว
5.90 เมตรทังหลั
้ ง ระยะความกว้ างช่วงเสาโดยแบ่งช่วงกว้ างที่ไร้ เสากลางบ้ าน(Span) Grid Line
A-D ยาว 12 เมตร (Span) ช่วงเสาทุกระยะ 3.80 – 3.85 เมตรต่อช่วงเสา มีความกว้ างช่วงไร้ เสา
กลางระยะกว้ างที่สดุ 7.65 เมตร และระยะความกว้ างของด้ านยาวGrid Line 1-5(Bay) 20.04
เมตร (Bay) แบ่งช่วงเสาทุกระยะ3.80- 3.85 เมตรต่อช่วงเสา การออกแบบพื ้นที่ใช้ งานของชัน1
้
ด้ านหน้ าเป็ นสานักงานและส่วนอนุบาลปลาและด้ านหลังเป็ นส่วนห้ องพัก Grid Line C-D เป็ นโถง
โล่งมีเสาเหล็กCสูง 6.30 เมตร ซึง่ เป็ นส่วนพื ้นที่รองรับการขยายต่อเติมบ้ านในอนาคต (ภาพที่) ซึ่ง
โครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป มีผลต่อการออกแบบการผลิตวัสดุและองค์ประกอบต่างๆเป็ นชิน้ ตาม
ขนาดใช้ งานจริงจากโรงงานแล้ วนามาประกอบติดตังที
้ ่หน้ างาน ดังนันการก่
้
อสร้ างบ้ านด้ วยระบบ
Pre-engineering โดยใช้ โปรแกรมออกแบบโครงสร้ างสาเร็ จรู ปจะช่วยในการคานวณโครงสร้ าง
อาคารตังแต่
้ ภูมิประเทศ ที่ตงั ้ การขนส่ง ความเป็ นไปได้ ในการขยายพื ้นที่ในอนาคต การระบุการ
วางตาแหน่ง ของประตูหน้ าต่างช่องแสง ที่ ทาให้ เห็นขัน้ ตอนการออกแบบอย่างละเอี ยด โดย
รูปแบบอาคารเหล็กสาเร็ จ รูปจะมีข้อกาหนดเป็ นแบบมาตรฐาน(Typical)ที่ใช้ ในการออกแบบของ
บ้ านหลังคาทรงจัว่ (Big G Gable)8 ดังนี ้
1. ความลาดชันของหลังคา(Roof Pitch) 10 องศา
2. ขนาดความกว้ างมากที่โดยไม่มีเสากลาง(Span) 21 เมตร ไม่จากัดความยาว
3. ความกว้ างช่วง(Bay)มากที่สดุ 7.5 เมตร
4. ขนาดช่องเปิ ดกว้ างได้ สงู สุด 6.5 เมตร
5. ชายคายื่นได้ ระยะมากที่สดุ 2 เมตร
6. ทาชันลอยระยะห่
้
างระหว่างเสามากที่สดุ 3 เมตร
7. รูปแบบเสาจันทันเป็ นชนิดเหล็กC (Single C)
8

2559): 4.

Ranbuild, “รูปแบบอาคารRANBUILD,” Ranbuild® Building Solutions, (ตุลาคม
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ภาพที่ 41 การออกแบบมาตรฐานโครงสร้ างรูปแบบอาคารBig G Gable ของRANBUILD
ที่มา: Ranbuild, Big G Gable , http://www.tstgroup.co.th/โปรแกรม_RDS.

ภาพที่ 42 ตัวอย่างโครงสร้ างรูปแบบอาคาร Big G Gable ของRANBUILD
ที่มา: Ranbuild, Big G Gable, http://www.factopro.co.th/
จากภาพที่ 41 และภาพที่ 42 ภาพตัวอย่างรูปแบบอาคารเหล็กสาเร็จรูปหลังคาลาด
จัว่ (Big G Gable) ของRANBUILD ที่ออกแบบโดยโปรแกรมสาเร็จรูปRDS (RANBUILD Design
System) แสดงถึงรายละเอียดแบบมาตรฐานและโครงสร้ างอาคารที่นามาใช้ ในการออกแบบบ้ าน
กรณีศกึ ษาหลังคาทรงจัว่ (Big G Gable)9
9

2559): 2-4.

Ranbuild, “รูปแบบอาคารRANBUILD,” Ranbuild® Building Solutions, (ตุลาคม
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ภาพที่ 43 ผังพื ้นชัน้ 1
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 44 ผังพื ้นชัน้ 2
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 45 ผังหลังคา
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 46 รูปด้ าน1(ด้ านข้ างทางเข้ าบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป

91

ภาพที่ 47 รูปด้ าน2(ด้ านหน้ าทางเข้ าบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 48 รูปด้ าน3(ด้ านหลังบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 49 รูปด้ าน4(ด้ านข้ างบ้ าน)
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 50 รูปตัด1
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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ภาพที่ 51 รูปตัด2
ที่มา: PA BUILDER, แบบประกอบการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
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2.4 การศึกษาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ตารางที่ 10 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานแสดงรายละเอียดราคาค่าก่อสร้ างหมวดงานหลัก
SUMMARY WORK BILL OF QUANTITY
โครงการ : บ้านพักอาศัยและสานักงาน 2 ชัน้ พืน้ ที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร

ประเภทโครงสร้ ง : โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป
วันที่ 11 มกราคม 2560

ลาดับ

รายการ

A) งานเตรี ยมงาน

จานวน หน่ วย

1

งาน

ราคาค่ าวัสดุ

ราคาค่ าแรง

รวมราคา

( บาท )

( บาท )

( บาท )

189,000.00

-

189,000.00

104,000.00

-

104,000.00

5,000.00

-

5,000.00

1

ที่พกั สาหรับคนงานก่อสร้ าง สโตร์ ขนส่ง

2

งานทาความสะอาดพืน้ ที่ก่อนส่งมอบงาน

3

ปรับหน้ าดิน/ปักผัง/วัสดุปกคลุม/ประกันภัยบุคคลที่ 3

35,000.00

-

35,000.00

4

ค่าเครื่ องจักร หนัก เครน รถปั๊ม คอนกรี ต รถตัก อืน่ ๆ

45,000.00

-

45,000.00

B) งานโครงสร้ าง

1

งาน

1,155,764.68

268,101.50

1,423,866.18

1

งานฐานรากและพืน้ อาคาร

427,449.00

186,086.00

613,535.00

2

งานโครงสร้ างอาคารเหล็กเร็ จรู ป(พร้ อมหลังคา)

629,500.00

7,500.00

637,000.00

3

งานโครงเหล็กชัน2
้

81,950.40

58,536.00

140,486.40

4

งานบันไดเหล็ก

16,865.28

15,979.50

32,844.78

C)
1
2
3
4
5
6
7
D)
1
2
E)
1
2
3
4
5

งานสถาปั ตยกรรม
งานพืน้
งานผนัง
งานฝ้าเพดาน
งานประตูหน้ าต่าง
งานสีภายใน
งานห้ องน ้าและสุขภัณฑ์
งานเบ็ดเตล็ด
งานประปา สุขาภิบาล
งานประปา
งานท่อน ้า
งานไฟฟ้ า และ ระบบสื่อสาร
งานเมนไฟฟ้า 3 เฟส
งานสายไฟฟ้า+ท่อร้ อยสายไฟ
งานสวิทช์และเต้ ารับไฟฟ้า
งานโคมไฟฟ้า
งานสื่อสาร

748,286.00
113,040.00
254,550.00
60,440.00
220,312.00
37,020.00
35,949.00
26,975.00
80,951.91
10,154.41
70,797.50
281,811.50
31,165.00
146,797.50
51,071.50
21,677.50
31,100.00

301,789.20
70,330.00
120,820.00
23,448.00
30,461.20
32,580.00
12,250.00
11,900.00
57,254.50
11,869.00
45,385.50
131,390.00
8,625.00
70,035.00
19,377.50
21,505.00
11,847.50

1,050,075.20
183,370.00
375,370.00
83,888.00
250,773.20
69,600.00
48,199.00
38,875.00
138,206.41
22,023.41
116,183.00
413,201.50
39,790.00
216,832.50
70,449.00
43,182.50
42,947.50

2,455,814.09

758,535.20

3,214,350.00

รวมราคางานทัง้ สิน้ (A+B+C+D+E)

1

งาน

1

งาน

1

งาน

97
จากตารางที่ 10 บัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและแรงงาน (BILL OF QUANTITY)แสดง
รายละเอียดค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตาราง
เมตร มี ราคาค่าก่อสร้ างรวมในหมวดงานหลัก แยกเป็ นค่าวัสดุ 2,455,814.09 บาท ค่าแรง
758,535.20 บาท โดยมีราคาค่าก่อสร้ างรวมทังสิ
้ ้น 3,214,350.00 บาท ไม่รวมค่าดาเนินการและ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ตารางที่ 11 สรุปราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
SUMMARY BILL OF QUANTITY
โครงการ : บ้านพักอาศัยและสานักงาน 2 ชั ้น พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตร.ม.

ประเภทโครงสร้ าง : โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็ จรู ป
วันที่ 11 มกราคม 2560

ลาดับ

รายการ

ราคาค่าวัสดุ

ราคาค่าแรง

รวมราคา

สัดสวนราคา

( บาท )

( บาท )

( บาท )

(%)

จานวน

หน่ วย

A) งานเตรี ยมงาน

1

งาน

189,000.00

B) งานโครงสร้ าง

1

งาน

1,155,764.68

C) งานสถาปัตยกรรม
D) งานประปา สุขาภิบาล
E) งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

1
1
1

งาน
งาน
งาน

748,286.00
80,951.91
281,811.50

189,000.00

6%

268,101.50

1,423,866.18

44%

301,789.20
57,254.50
131,390.00

1,050,075.20
138,206.41
413,201.50

33%
4%
13%

รวมราคางานทัง้ สิน้

3,214,349.29

100%

ค่าดาเนินการ (15%)

482,152.39

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (7%)

258,755.12

รวมมูลค่ างานทัง้ สิน้

3,955,257.00

ส ส่
4%

ง คง
13%

-

่ ส ้ งบ้ โค งส ้ ง หล็ ป ะ บส ็ ู ป
งานเตรี ยมงาน (6%)

6%

44%

งานโครงสร้ าง (44%)

33%

งานสถาปั ตยกรรม (33%)
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แผนภูมิที่ 15 แสดงสัดส่วนราคางานค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป แบ่งตามงานหลัก
จากตารางที่ 11 แสดงบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและแรงงาน (BILL OF QUANTITY)
และแผนภูมิที่ 15 แสดงสัดส่วนของราคางานก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป 2 ชัน้
พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร มีราคาค่าก่อสร้ างรวมในหมวดงานหลัก 3,214,349.29 บาท(ไม่รวม
ค่าดาเนินการและภาษี มูลค่าเพิ่ม ) เมื่อคิดค่าดาเนินการ 15% เป็ นเงิน 482,152.39 บาท และ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงิน 258,755.12 บาท ดังนันรวมราคาค่
้
าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 3,955,257.00
บาท (รวมค่าดาเนินการและภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.4.1 ผลการศึกษาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ตารางที่ 12 วิเคราะห์ราคาก่อสร้ างเฉลี่ยงานหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
SUMMARY BILL OF QUANTITY
โครงการ : บ้ านพักอาศัยและสานักงาน 2 ชั ้น พื ้นทีใ่ ช้ สอย 305 ตร.ม.ประเภทโครงสร้ าง : โครงสร้ างอาคารเหล็กสาเร็จรูป
วันที่ 11 มกราคม 2560
ลาดับ

รายการ

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

ค่าก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการ

ค่าก่อสร้ างเฉลี่ย

( บาท )

และค่าภาษี ( บาท )

(บาทตร.ม.)

A) งานเตรี ยมงาน

189,000.00 0.07

232,564.50

762.51

B) งานโครงสร้ าง

1,423,866.18 0.07

1,752,067.33

C) งานสถาปัตยกรรม
D) งานประปา สุขาภิบาล
E) งานไฟฟ้า และสื่อสาร

1,050,075.20 0.07
138,206.41 0.07
413,201.50 0.07

1,292,117.53
170,062.99
508,444.45

5,744.48
4,236.45
557.58
1,667.03

รวมราคางานทั ้งสิ ้น

3,214,349.29

-

ค่าดาเนินการ (15%)

482,152.39

-

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (7%)

258,755.12

-

รวมมูลค่ างานทัง้ สิน้

3,955,257.00

3,955,257.00

12,969.00

จากตารางที่ 12 เป็ นการแสดงราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็จรูปเพื่อหาราคาค่าก่อสร้ างเฉลี่ยต่อตารางเมตรแต่ละงานโดยการคานวณ ดังนี ้
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หมายเหตุ : 1. ราคาค่าก่อสร้ างเฉพาะงานตัวบ้ านไม่รวมงานฐานราก
2. ค่าก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการและภาษี มลู ค่าเพิ่ม คานวณจาก
(1) ---> [ค่าก่อสร้ าง X ค่าดาเนินการ15%] = ค่าดาเนินการก่อสร้ าง
(2) ---> (1) X ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (7%) = ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(3) ---> ค่าก่อสร้ าง + (1) + (2) = ค่าก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการและภาษี มลู ค่าเพิ่ม

บาท/ตร.ม.

ราคาก่ อสร้ างเฉลี่ยงานหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
5,745

6,000

งานเตรี ยมงาน (763)

5,000

4,237

งานโครงสร้ าง (5,745)

4,000

งานสถาปั ตยกรรม (4,237)

3,000
1,668

2,000
1,000

763

558

งานประปา สุขาภิบาล (558)
งานไฟฟ้า และสือ่ สาร (1,668)

-

แผนภูมิที่ 16 วิเคราะห์ราคาก่อสร้ างเฉลี่ยงานหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
จากตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 16 เป็ นการนาราคาก่อสร้ างรวมค่าดาเนินการและ
ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ของหมวดงานหลัก มาวิ เ คราะห์ ห าราคาค่า ก่ อ สร้ างต่อ ตารางเมตร ของบ้ า น
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร มีราคาก่อสร้ างทังหลั
้ งเฉลี่ย
ของบ้ าน 12,969.00 บาทต่อตารางเมตร โดยมีงานเตรี ยมงานมีราคาต่าสุดรองจากงานประปา
สุขาภิบาล ส่วนงานโครงสร้ างมีราคาค่า ก่อสร้ างสูง ที่ สุด และงานสถาปั ตยกรรมที่ มี ราคาค่า
ก่อสร้ างสูงเป็ นลาดับสองรองจากงานโครงสร้ าง และงานไฟฟ้ามีราคาค่าก่อสร้ างสูงเป็ นลาดับที่
สามรองจากงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้ างตามลาดับ ส่วนงานประปา สุขาภิบาล มีราคา
ค่าก่อสร้ างต่าที่สดุ ในหมวดงานหลัก
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2.4.2 วิเ คราะห์ ผ ลการศึกษาราคาค่าก่ อ สร้ างบ้ า นโครงสร้ างเหล็ก ประกอบ
สาเร็จรูป
จากผลการศึกษาด้ านราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบ
สาเร็จรูปสามารถใช้ ฐานราคาที่ได้ จากการศึกษานามาประมาณการราคาค่าก่อสร้ างได้ ด้วยวิธีการ
คานวณจากการหาพื ้นที่ก่อสร้ างหรื อพื ้นที่ใช้ สอยของบ้ านคูณด้ วยราคาค่าก่อสร้ างบ้ านเฉลี่ยต่อ
ตารางเมตร โดยหาราคาเฉลี่ยจากช่วงราคาค่าก่อสร้ าง ± 5%ของราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ได้
จากการศึกษาเพื่อนาไปใช้ ในการหาราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป ราคา
ค่าก่อสร้ างเฉลี่ย 12,300 – 13,600 บาทต่อตารางเมตร โดยมีราคาค่าก่อสร้ างแบ่งตามหมวดงาน
หลักเรี ยงจากค่าก่อสร้ างมากที่สุดถึงน้ อยที่สุดตามลาดับ ดังนี ้ ลาดับ 1 งานคืองานโครงสร้ าง
ราคาก่อสร้ างเฉลี่ย 5,450 – 6,000 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากงานโครงสร้ างมีการปรับเปลี่ยน
แบบเพิ่มพื ้นที่ใช้ งานจึงมีการขยายโครงสร้ างอาคารและเพิ่มโครงสร้ างฐานรากให้ รับน ้าหนักรับการ
ใช้ งานในส่วนสานักงาน และงานที่มีราคาค่าก่อสร้ างสูงลาดับ 2 รองจากงานโครงสร้ างคืองาน
สถาปั ตยกรรม ราคาก่อสร้ างเฉลี่ย 4,025 – 4,450 บาทต่อตารางเมตร ลาดับ3 คืองานไฟฟ้า
ราคาก่อสร้ างเฉลี่ย 1,585 – 1,750 บาทต่อตารางเมตร ลาดับ4 คือ งานเตรี ยมงานราคาก่อสร้ าง
เฉลี่ย 725 – 800 บาทต่อตารางเมตร และลาดับ 5 งานที่มีราคาค่าก่อสร้ างต่าที่สดุ คืองานประปา
สุขาภิบาล ราคาก่อสร้ างเฉลี่ย 530 – 590 บาทต่อตารางเมตร ทังนี
้ ้การศึกษาราคาค่าก่อสร้ าง
ของบ้ านกรณีศกึ ษามีประเด็นที่น่าสนใจของราคางานโครงสร้ างมีราคาสูงกว่างานสถาปั ตยกรรม
เนื่องจากบ้ านมีการขยายโครงสร้ างบ้ านเพื่อรองรับการต่อขยายเท่านันไม่
้ มีงานสถาปั ตยกรรมใน
ส่วนนี ้จะเป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งมีหลังคาคุมเท่านัน้ ซึ่งโดยทัว่ ไปราคาก่อสร้ างงานสถาปั ตยกรรมจะมี
ราคาสูงที่สุดเนื่องจากมีกิจกรรมงานมากที่สุดเมื่อคิดราคาตามสัดสวนพื ้นที่ใช้ สอย และส่วนงาน
ไฟฟ้าก็มีราคางานสูงมากเมื่อเทียบกับงานประปาสุขาภิบาล เนื่องจากเป็ นบ้ านที่ต้องเพิ่มกาลังไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในส่วนสานักงาน และส่วนโรงอนุบาลปลาเพื่อให้ เพียงพอกับ
การใช้ งานจึงมีราคางานไฟฟ้ามากกว่าบ้ านพักอาศัยทัว่ ไป
2.5 การศึกษาระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
2.5.1 แผนงานก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป เป็ นการวางแผน
งานหลักของการก่อสร้ างบ้ านเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารจัดแบ่งงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในการ
ทางาน และช่วยจัดเตรี ยมงาน รวมถึงเป็ นการกาหนดขันตอนการท
้
างานซึง่ จะช่วยบริ หารจัดการ
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้ มีประสิทธิภาพ ดังนี ้

ตารางที่ 13 แสดงแผนงานและระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป
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ตารางที่ 13 แสดงแผนงานและระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป(ต่อ)

102

ตารางที่ 13 แสดงแผนงานและระยะเวลาก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป(ต่อ)

103

2
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2.5.3 วิเคราะห์ระยะเวลาก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป

วัน

ะ ะ ล

งง

่ ส ้ งหล บ้ โค งส ้ ง หล็ ป ะ บส ็ ู ป
57

60

งานเตรี ยมงาน (12)

46

50

งานโครงสร้ าง (46)

40

งานสถาปั ตยกรรม (57)

30

งานประปาสุขาภิบาล (12)
19

20

12

12

งานไฟฟ้า (19)

14

งานอื่นๆภายนอกบ้ าน (14)

10
0

แผนภูมิที่ 17 แสดงเวลาการทางานของงานก่อสร้ างหลักของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ตารางที่ 14 แสดงระยะเวลาการทางานของงานก่อสร้ างหลักบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป
ลาดับ

รายการ

หน่ วย

ระยะเวลา
วันเริ่ ม-วันจบ
วันทางานจริ ง
(Start - Finish)
(- time gap)
120

วัน

1

ก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็ จรู ป
รายละเอียดงานหลัก
งานเตรียมงาน

วัน

12

12

2

งานโครงสร้ าง

วัน

24

46

3

งานสถาปั ตยกรรม

วัน

57

4

งานประปาสุขาภิบาล

วัน

57

67

time gap

12

time gap

19

5

งานไฟฟ้า

วัน

49

6

งานอืน่ ๆภายนอกบ้ าน

วัน

14

14
time gap
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จากแผนภูมิ ที่ 17 และตารางที่ 14 เมื่อทาการศึกษาระยะเวลาการก่อสร้ างของ
บ้ านพักอาศัยโครงสร้ างเหล็ ก ประกอบส าเร็ จ รู ป 2 ชัน้ พื น้ ที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร
จากแผนงานก่อสร้ างที่แสดงในตารางที่ 15-17 โดยแผนงานก่อสร้ าง เริ่ มต้ นก่อสร้ างวันที่ 20/1/60
และสิ ้นสุดการก่อสร้ างวันที่ 6/6/60 มีระยะเวลาก่อสร้ าง 120 วัน ( 4 เดือน หรื อประมาณ 16
สัปดาห์) เนื่องจากการศึกษาอยู่ในขันตอนด
้
าเนินงานก่อสร้ าง จึงมีการศึกษาแผนงานก่อสร้ าง
ดังนี ้
1. งานเตรี ยมงาน มีระยะเวลาก่อสร้ าง 12 วัน
2. งานโครงสร้ าง มีระยะเวลาก่อสร้ าง 46 วัน
3. งานสถาปัตยกรรม มีระยะเวลาก่อสร้ าง 57 วัน
4. งานประปา สุขาภิบาล มีระยะเวลาก่อสร้ าง 12 วัน
5. งานไฟฟ้า มีระยะเวลาก่อสร้ าง 19 วัน
6. งานภายนอก มีระยะเวลาก่อสร้ าง 14 วัน
3. การศึกษาขัน้ ตอนการทางานก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
การศึกษาขันตอนการท
้
างานของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปเฉพาะตัว
บ้ าน เพื่อทาการศึกษาขันตอนการท
้
างานและกิจกรรมงานหลักให้ เกิดมาตรฐานและเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านได้ ถกู ต้ อง ก่อสร้ างเสร็จในเวลาที่กาหนด ควบคุมราคาค่าก่อสร้ างให้ ได้ ผลเป็ น
อย่างดี และเกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยมีขนตอนการท
ั้
างานหลักๆ ดังนี ้
1. งานเตรี ยมงาน
1.1 การขนส่งวัสดุเข้ าโครงการ และตรวจเช็ควัสดุเหล็กที่เป็ นโครงสร้ างหลัก
โดยโครงสร้ างเหล็กสามารถออกแบบและสัง่ ผลิตชิ ้นส่วนโครงสร้ างจากโรงงงานให้ มีเหมาะสมกับ
ขนาดของรถขนส่งวัสดุ จากภาพที่ 52 แสดงรถ 6 ล้ อที่มีความยาวช่วงบรรทุก 6-10 เมตร บรรทุก
โครงสร้ างเสาและจันทันหลังคาซึง่ นามาประกอบและติดตังที
้ ่หน้ างาน รวมทังโครงสร้
้
างเหล็กยังมี
น ้าหนักเบาซึ่งสามารถใช้ แรงงานคนยกและขนย้ ายได้ แทนเครื่ องจักร การขนส่งวัสดุโครงสร้ าง
เหล็กประกอบสาเร็ จรูปมีความสะดวกง่ายต่อการเข้ าถึงพื ้นที่ก่อสร้ างซึ่งตังอยู
้ ่ในซอยที่มีถนนแคบ
และตังอยู
้ ใ่ นชุมชนหนาแน่นมาก
1.2 เตรี ยมพื ้นที่ และ ติดตังCast
้
In Base(แคสท์อินเบส), Base Plate (เบส
เพลท) ต้ องเช็คแนวระดับด้ วยระดับน ้าให้ ได้ ตามแบบ การติดตังแคสท์
้
อินเบสและติดตังเบสเพลท
้
ให้ เสาเหล็กโผล่เหนือคอนกรี ตเทปูนปิ ดผิว ตามภาพที่ 53
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ภาพที่ 52 รถขนส่งวัสดุเหล็ก
ภาพที่ 53 การติดตังเบสเพลท
้
โครงสร้ างเสาและจันทันหลังคา
2. งานโครงสร้ าง
2.1 ประกอบและติดตังโครงสร้
้
างเหล็กสาเร็จรูปและการประกอบจัว่ เสา จันทันยึด
ด้ วยสลักเกลียวให้ แน่นตังเสาเช็
้
คแนวระดับให้ ได้ ดงิ่ โดยใช้ แรงงานคนเนื่องจากเป็ นโครงสร้ างมี
น ้าหนักเบาและขนาดเล็ก

ภาพที่ 54 การประกอบติดตังเสาและจั
้
นทัน
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2.2 ประกอบและติดตังโครงสร้
้
างหลังคาและติดตังแผ่
้ นผนังเมทัลชีท ภาพที่ 55
โดยประกอบและยึดโครงสร้ างเหล็กจันทันกับเสาด้ วยสลักเกลียวและสกรู ส่วนเสาหลักคือเสาต้ น
แรกและต้ นสุดท้ ายของโครงสร้ างบ้ านให้ ยดึ รัง้ อาคารด้ วยBracing

ภาพที่ 55 การติดตังโครงสร้
้
างหลังคาและติดตังแผ่
้ นผนังเมทัลชีท
2.3 ติดตังโครงสร้
้
างชันลอยและโครงสร้
้
างบันได โดยใช้ เหล็กกล่องเป็ นโครงสร้ าง
บันไดและโครงสร้ างพื ้นชันลอยร่
้
วมกับโครงสร้ างบ้ านเหล็กสาเร็จขึ ้นรูปเย็น ตามภาพที่ 56

ภาพที่ 56 การติดตังโครงสร้
้
างเหล็กบันได
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3. งานสถาปั ตยกรรม เป็ นหมวดงานที่ขนตอนการท
ั้
างานมากกว่าหมวดงานอื่น จึง
แบ่งเป็ นงานหลัก ดังนี ้
3.1 งานมุง่ แผ่นหลังคากรุฉนวนกันความร้ อนและเสียงPU Foam
3.2 งานปูแผ่นพื ้นซีเมนต์บอร์ ด ชันลอย
้
3.3 งานผนัง บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปสามารถใช้ กบั ผนังได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น ก่อผนังอิฐมวลเบาฉาบปูน ผนังภายในกรุด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ ด แผ่นยิป
ซัม่ บอร์ ด แผ่นเมทัล-ชีท ตามภาพที่ 55 และภาพที่ 56
3.4 งานพื ้น พื ้นชันล่
้ างปูด้วยกระเบื ้อง และชันบน(ชั
้
นลอย)ปู
้
ด้วยไม้ ลามิเนต
3.5 งานทาสีน ้าพลาสติก
3.6 งานติดตังประตู
้
หน้ าต่างกระจกอลูมิเนียม
3.7 งานห้ องน ้าและสุขภัณฑ์
3.8 งานติดตังราวกั
้
นตก และ ราวบันได
3.9 งานฝ้าเพดาน
3.10 เก็บงานผนังเมทัลชีทภายนอก (Flasing)

ภาพที่ 57 แสดงผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน

ภาพที่ 58 ผนังกรุแผ่นซีเมนต์บอร์ ดด้ านใน

109
4. งานประปา
5. งานไฟฟ้าและสื่อสาร
6. ส่งมอบงานแล้ วเสร็จ

ภาพที่ 59 งานภายนอกบ้ านด้ านหน้ าบ้ านเมื่อสร้ างแล้ วเสร็จแสดงโครงสร้ างเสาเหล็ก

ภาพที่ ห้ องรับแขกและรับประทานอาหาร

ภาพที่ 60 งานภายนอกบ้ านในเมื่อสร้ างแล้ วเสร็จภายในแสดงโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป

คุณภาพสูง
นน. เบา
ก่อสร้ างเร็ว
ค่าโครงสร้ างสูง ค่าฐานรากต่า
รื ้อถอนง่าย
ง่าย ปั ญหาน้ อย

คุณภาพสูงมาก
นน. เบามาก
ก่อสร้ างเร็วมาก
ค่าโครงสร้ างสูง ค่าฐานรากต่า
รื ้อถอนง่าย เสียหายน้ อย
ง่าย ปั ญหาน้ อย

2 คุณภาพการก่ อสร้ าง

3 นา้ หนักอาคาร

4 ระยะเวลาก่ อสร้ าง

5 ราคาและงบประมาณ

7 การซ่อมบารุ ง

6 มูลค่ าซากรือ้ ถอน

คุณภาพสูง

คุณภาพสูงมาก

คุณสมบัติ

บ้ านเหล็กรี ดร้ อน(เหล็กกล่ อง/ดา)

1 คุณภาพวัสดุ

ลาดับ

บ้ านเหล็กขึน้ รู ปเย็น

ตารางที่ 15 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องบ้ านโครงสร้ างต่างๆ

ยาก ปั ญหามาก

รื ้อถอนยาก

ค่าโครงสร้ างต่า ค่าฐานรากสูง

ก่อสร้ างช้ า

นน. มาก

คุณภาพปานกลาง

คุณภาพปานกลาง

บ้ านคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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4. การวิเคราะห์ คุณสมบัติเด่ นของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
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ตารางที่ 16 วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตเิ ด่นของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปที่ผลิตจากเหล็กขึ ้น
รูปเย็น (Prefabricated Clod Formed Steel )
คุณสมบัตเิ ด่ น
1. คุณภาพงานสูง

รายละเอียด
1.โครงสร้ างออกแบบด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปPre Engieered Building
การรับแรงถูกต้ อง ตามหลักวิศวกรรมและเป็ นโครงสร้ างทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ
2.โครงสร้ างทุกส่วนจะขึ ้นรูปพร้ อมทาสีให้ แล้ วเสร็ จจากโรงงานลดปั ญหาเหล็กเป็ นสนิม
3.ติดตังด้
้ วยระบบบKnock Down ยึดด้ วย Bolt Connection งานมีความแม่นยาสูง
ตัดเหล็กไม่เหลือเศษ ไม่มีงานเชื่อม

2. สร้ างเสร็ จเร็ ว ราคาประหยัด

1.เป็ นการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการออกแบบและก่อสร้ าง ทาให้ ก่อสร้ างได้ รวดเร็ ว
2.ประหยัดค่าก่อสร้ างเนื่องจากลดระยะเวลาการทางานและลดการใช้ แรงงานคนและ
ยังแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในยุคปั จจุบนั ได้
3.ประหยัดค่าวัสดุทเี่ กิดจากความผิดพลาดในการทางานทาให้ ลดปริ มาณวัสดุเหลือทิ ้ง

3. โครงสร้ างเหล็กมีความแข็งแรง 1.โครงสร้ างแข็งแรง เหนียว มีความยืดหยุ่นสูงรองรับภัยพิบตั ิได้ ดี เช่น
ทนทาน

พายุจากลมฝน แผ่นดินไหว เป็ นต้ น

4. โครงสร้ างเหล็ก และตัวอาคาร 1.น ้าหนักโดยรวมมีน ้าหนักเบา จึงลดค่าใช้ จา่ ยในการทาฐานราก และลดปั ญหาการ
มีนา้ หนักเบา
5. โครงสร้ างมีความสวยงาม
ทางสถาปั ตยกรรม

ทรุดตัวของโครงสร้ างอาคาร
1.สามารถก่อสร้ างรูปทรงทีม่ ีความซับซ้ อน ซึง่ ตอบสนองต่อความหลากหลายและความ
สวยงามในงานออกแบบได้ มากกว่าโครงสร้ างคอนกรี ต

6. ผนังพืน้ เป็ นระบบแผ่ นสาเร็ จรู ป 1.ผนังภายนอกและภายในส่วนใหญ่เป็ นแผ่นผนังสาเร็ จ เช่น ผนังประเภทโลหะ
(Panel System)

Metal Sheet, Aluminuim Composit, กระจก Curtain Wall, Fiber Cement Board,
ผนังคอนกรี ตโฟมและผนังไม้ สงั เคราะห์รวมทังงานพื
้
้นจะใช้ ระบบเดียวกันกับผนังได้ ด้วย

7. การขนส่ งสะดวก

1.ชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็กผลิตจากโรงงาน แล้ วนามาประกอบหน้ างานมีน ้าหนักเบา
ทาให้ ขนส่งได้ สะดวกแม้ ในเส้ นทางการจราจรทีแ่ ออัด ถนนแคบ เป็ นต้ น

8. อาคารเคลื่อนย้ ายได้

1.อาคารระบบบKnock Down ยึดแน่นด้ วย Bolt & Nut ไม่มีงานเชื่อมสามารถถอด
ประกอบโครงสร้ างได้ งา่ ยกว่าโครงสร้ างอืน่

9. รื อ้ ถอนง่ าย และสร้ างมูลค่ า

1.เศษซากจากการรือ้ ถอนนากลับมาใช้ ใหม่ได้ และมีมลู ค่าไม่เป็ นขยะเหลือทิ ้ง
ไม่เป็ นปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อม

10. การประหยัดพลังงาน

1.เหล็กเคลือบสารสะท้ อนแสงแดดและคายความร้ อนเร็ วทาให้ รักษาอุณหภูมิภายใน

และลดมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อม บ้ านและระบายอากาศได้ ดี จึงลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
2.โครงสร้ างเหล็กมีน ้าหนักต่อตร.ม.เบากว่าวัสดุอนื่ จึงลดภาระการใช้ รอบของการขนส่ง
ทาให้ ประหยัดเชื ้อเพลิงลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
3.วัสดุมีอายุการใช้ งานยาวนาน และนากลับมาใช้ ใหม่ได้ ลดขยะมากกว่าวัสดุอนื่ ๆ
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จากตารางที่ 15 แสดงการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณสมบัติด้านหลักของบ้ านของ
โครงสร้ างบ้ านที่นิยมสร้ างในประเทศไทย และตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติเด่นของ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปที่ผลิตจากเหล็กขึ ้นรูปเย็น (Prefabricated Clod Formed
Steel )พบว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กขึ ้นรู ปเย็น หรื อบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบามีข้อได้ เปรี ยบและข้ อดี
มากกว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กรี ดร้ อน/เหล็กกล่อง และบ้ านคอนกรี ตเสริ มเหล็ก นอกจากการก่อสร้ าง
ที่รวดเร็ วแล้ ว บ้ านโครงสร้ างเหล็ กขึน้ รู ปเย็น ถื อว่า เป็ นนวัตกรรมการก่อสร้ างที่ นาเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมาใช้ ในการก่อสร้ างบ้ านโดยเฉพาะบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป(Prefabricated
steel house) เป็ นระบบก่อสร้ างที่ทาการออกแบบและผลิตโครงสร้ างเหล็กล่วงหน้ าจากโรงงาน
(Pre-engineered Steel) โครงสร้ างบ้ านเหล็กขึ ้นรูปเย็น จึงมีความแข็งแรง ทนทาน และประหยัด
ค่าก่อสร้ างเนื่องจากมีน ้าหนักเบา การออกแบบและผลิตโครงสร้ างแยกเป็ นชิ ้นส่วนให้ ประกอบ
ติดตังที
้ ่หน้ างานได้ ง่าย แก้ ปัญหาการขนส่งที่มีข้อจากัดของการจราจรที่หนาแน่น เส้ นทางที่เข้ าถึง
ยากพื ้นที่ก่อสร้ างตังอยู
้ ใ่ นซอยแคบถนนมีขนาดเล็ก หรื อพื ้นที่การก่อสร้ างตังบนภู
้
เขา ที่สงู ลาดชัน้
หรื อ พื น้ ที่ ที่ จ ากัด ของสภาพภูมิ ป ระเทศ รวมทัง้ ยัง ช่ ว ยลดขยะที่ เ ป็ น ปั ญ หาด้ า นมลภาวะต่อ
สิ่ง แวดล้ อมเนื่องจากวัสดุมี อายุ การใช้ ง านนานกว่าวัสดุโครงสร้ างประเภทอื่ นและสามารถนา
กลับมาใช้ งานได้ ใหม่
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็ก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ราคาก่อสร้ างและระยะเวลาการก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูป ดังนี ้
1. สรุ ปผลการศึกษาด้ านราคาค่ าก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
จากการศึกษาราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปจานวน 2
กรณีศกึ ษา สรุปผลการศึกษาราคาค่าก่อสร้ างคือ บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะตัว
อาคาร(ไม่รวมงานฐานราก) 1ชัน้ ครึ่ ง (ชัน้ ลอย) พืน้ ที่ ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร มีราคาค่า
ก่อสร้ าง 9,620 บาทต่อตารางเมตร และบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปรวมฐานราก2 ชัน้
พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร มีราคาค่าก่อสร้ าง 12,969 บาทต่อตารางเมตร โดยราคาค่า
ก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็ กประกอบส าเร็ จ รู ปเฉพาะตัวอาคาร มี ราคาแตกต่างจากบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป รวมฐานรากเป็ นราคา 3,349 บาท คิดเป็ นสัดส่วน 26% ของ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปที่รวมฐานราก
2. สรุปด้ านระยะเวลาในการก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
จากการศึกษาระยะเวลาในการก่อสร้ างจากบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ป
จานวน 2 กรณี ศึกษา สรุ ปผลการศึกษาระยะเวลาในการก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะตัวอาคาร(ไม่รวมงานฐานราก) 1ชันครึ
้ ่ง(ชันลอย)
้
พื ้นที่ใช้ สอย 113.54
ตารางเมตร ใช้ ระยะในการก่อสร้ าง 90 วันต่อหลัง และบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปรวม
ฐานราก 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร ใช้ ระยะในการก่อสร้ าง 120 วันต่อหลัง โดยบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปรวมฐานรากใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างมากกว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็จรูปเฉพาะตัวอาคาร(ไม่รวมงานฐานราก) 30 วัน
เนื่องจากบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูป 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 305 ตารางเมตร
มีงานโครงสร้ างพื ้นงานก่อสร้ างของงานฐานรากและงานพื ้น รวมทังพื
้ ้นที่ใช้ สอยต่างกันประมาณ 3
เท่าของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะตัวอาคาร(ไม่รวมงานฐานราก) 1ชันครึ
้ ่ง(ชัน้
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ลอย) พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร โดยผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าการก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ าง
เหล็กประกอบสาเร็จรูปมีข้อได้ เปรี ยบด้ านระยะเวลาที่ก่อสร้ างได้ เร็ วกว่าบ้ านโครงสร้ างระบบอื่น
3. สรุปการศึกษาขัน้ ตอนการก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
จากการศึกษาถึง ขัน้ ตอนการก่อ สร้ างงานหลัก ของบ้ านโครงสร้ างเหล็ กประกอบ
สาเร็จรูป มีขนตอนการท
ั้
างาน ดังนี ้ เตรี ยมงาน งานโครงสร้ างและประกอบติดตังโครงสร้
้
างอาคาร
เหล็กสาเร็ จรูป งานไฟฟ้า งานประปา งานสถาปั ตยกรรม และส่งมอบงาน โดยผลการศึกษาสรุป
ได้ ว่ามีขนตอนการท
ั้
างานที่ไม่ซบั ซ้ อน การทางานส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างระบบแห้ งที่วสั ดุผลิต
ในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพ และยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย
4. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษานี ้จะเป็ นการช่วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ เห็นถึงการเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปในการแข่งขันทางด้ านธุรกิจเกี่ยวกับ
บ้ านที่อยูอ่ าศัยในตลาดปัจจุบนั และอนาคตได้ มากขึ ้น และยังช่วยผลักดันให้ มีการยอมรับเลือกใช้
งานของผู้บริ โภคในประเทศไทยให้ มีมากขึ ้นอีกด้ วย การออกแบบโครงสร้ างเหล็กด้ วยระบบPreengineered Steel มีการจัดทาแบบรายละเอียดของโครงสร้ างเหล็กและการผลิตชิ ้นส่วนสาเร็ จ
ล่วงหน้ า(Prefabrication and Pre-cut Components) ของโครงสร้ างบ้ านเหล็กขึ ้นรูป เย็น(Coldformed Steel House) และวัสดุก่อสร้ างหลายชนิดสามารถผลิตล่วงหน้ าจากโรงงาน นันคื
้ อ
สามารถนามาประกอบติดตัง้ ณ สถานที่ก่อสร้ างได้ ทนั ที ซึ่งวิธีการนี ้ยังเป็ นการช่วยลดปริ มาณ
ขยะของเสียและสร้ างความปลอดภัยให้ แก่สถานที่ก่อสร้ าง โดยมีจดุ แข็งที่สดุ คือ ก่อสร้ างได้ เร็ ว
กว่าบ้ านโครงสร้ างอื่ นๆ เช่น บ้ านโครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณรี ดร้ อน/เหล็กกล่อง บ้ านโครงสร้ าง
คอนกรี ต ผนัง ก่ อ อิ ฐ ฉาบปูน บ้ า นโครงสร้ างคอนกรี ต ส าเร็ จ รู ป บ้ า นโครงสร้ างไม้ เป็ น ต้ น
นอกจากนันยั
้ งมีจดุ เด่นด้ านอื่นๆ คือ สามารถติดตังได้
้ ง่ายด้ วยยึดแน่นด้ วยระบบสลักเกลียวไขสกรู
ลดงานเชื่อมที่หน้ างานสามารถลดมลพิษได้ ช่วยลดการใช้ เครื่ องจักรขนาดใหญ่อีกยังประกอบ
บ้ านได้ เร็วกว่าบ้ านโครงสร้ างอื่นจึงลดระยะเวลารบกวนพื ้นที่ก่อสร้ างโดยรอบ สะดวกในการขนส่ง
และก่อสร้ างในพื ้นที่ที่เข้ าถึงยาก ประสิทธิภ าพของวัสดุมีคณ
ุ ภาพสูงโดยเหล็กขึ ้นรู ป เย็นเคลือบ
โลหะผสมสารป้องกันสนิมและสารสะท้ อนความร้ อนจากแสงแดดบนแผ่นเหล็ก จึงทาให้ อณ
ุ หภูมิ
ในบ้ านเย็นและสามารถถ่ายเทอากาศได้ เร็ วเนื่องจากเป็ นวัสดุสาเร็ จรู ปที่ผลิตด้ วยเทคโนโลยีที่
คานึง ถึงคุณภาพอากาศที่ ดีส่ง ผลให้ ผ้ ูอยู่อาศัยและคานึงถึง ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมอี กด้ วย
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และมีอายุการใช้ งานที่ยาวนานสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ การออกแบบบ้ านยังง่ายต่อการต่อเติม
ดัดแปลงและรื อ้ ถอนทาให้ สามารถถอดประกอบวัสดุจากสิ่ง ปลูกสร้ างเดิมไปที่ใหม่ได้ งานด้ วย
ระบบKnock Down และในปั จจุบนั ผู้ประกอบการในธุรกิจสร้ างบ้ านเริ่ มหันมาพัฒนาการก่อสร้ าง
บ้ านโครงสร้ างเหล็ กจะทาให้ มีการใช้ งานในปริ มาณที่เพิ่มสูงขึน้ ในตลาดบ้ านเดี่ยวทาให้ จะเกิด
วงจรการผลิ ตที่ เ ป็ น ระบบอุตสาหกรรมที่ ใ ช้ ในธุ รกิ จ ภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในอนาคตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังทางด้
้
านความเร็ วในการติดตังและก่
้
อสร้ างบ้ าน และด้ านราคาค่าก่อสร้ างยัง
ใกล้ เ คี ยงกับ บ้ านโครงสร้ างอื่ น และบ้ านมี คุณภาพสูง ด้ ว ยวัสดุและการก่อสร้ างที่ แม่นย า จึง
คาดการณ์ ว่าในอนาคตบ้ านโครงสร้ างเหล็กขึน้ รู ปเย็นประกอบสาเร็ จรู ปจะมีการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมในปริ มาณที่ มากขึน้ จะทาให้ ต้นทุนในการผลิตบ้ านลดลงได้ คือราคาต่ากว่าบ้ าน
โครงสร้ างอื่นๆได้ ด้วยเช่นเดี ยวกัน ทังนี
้ ้ผู้ประกอบที่ตดั สินใจเลือกสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรูปควรทาการตลาดโดยการให้ ความรู้ ประโยชน์ข้อดีของบ้ านโครงสร้ างเหล็กขึ ้นรู ป
เย็นให้ กบั ผู้บริโภคเนื่องจากมีแนวโน้ มที่จะเป็ นที่นิยมก่อสร้ างในประเทศไทยมากขึ ้น
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เปรียบเทียบราคาค่ าก่ อสร้ างและระยะเวลาก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างต่ างๆ
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1. การเปรียบเทียบราคาค่ าก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างต่ างๆ
ป ี บ ที บ ค ่ ส ้ งบ้ โค งส ้ ง ่ งๆ
บาท/ตร.ม.
15,000

12,969
11,080
10,000

10,000

5,000

9,000

9,620

บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา ปี
2545 (11,080)
บ้ านโครงสร้ างเหล็ก
รูปพรรณเสา ละคานรับ
น ้าหนัก ปี 2549 (10,000)

-

แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างบ้ านโครงสร้ างต่างๆ
จากการเปรี ยบเทียบด้ านราคาค่าก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็ก โดยเรี ยงลาดับ
ราคาค่าก่อสร้ างจากน้ อยที่สดุ ถึง มากที่สดุ สรุปได้ ดงั นี ้ ราคาค่าก่อสร้ างที่ดีที่สดุ ลาดับ 1 คือผล
วิจยั ปี พ.ศ. 2549 ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กชุบสังกะสีผนังรับน ้าหนักมีราคาค่าก่อสร้ าง 9,000 บาท
ต่อตารางเมตร พบว่ามีราคาก่อสร้ างน้ อยที่สดุ และราคาค่าก่อสร้ างน้ อยที่สดุ เป็ นลาดับ 2 คือผล
วิจยั ปี พ.ศ. 2559 ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปเฉพาะตัวอาคาร(ไม่รวมงานฐานราก)
มีราคาค่าก่อสร้ าง 9,620 บาทต่อตารางเมตร ส่วนราคาค่าก่อสร้ างน้ อยเป็ นที่ลาดับ 3 ผลวิจยั ปี
พ.ศ. 2549 ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กเหล็กรู ปพรรณเสาและคานรับนา้ หนัก มีราคาค่าก่อสร้ าง
10,000 บาทต่อตารางเมตร โดยผลวิจยั ปี พ.ศ. 2545 ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบามีราคาค่า
ก่อสร้ าง 11,080 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีราคาค่าก่อสร้ างสูงรองจากผลวิจยั ปี พ.ศ. 2560 ของ
บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปรวมฐานราก มีราคาค่าก่อสร้ าง 12,969 บาทต่อตารางเมตร
ซึง่ บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปรวมฐานรากมีราคาค่าก่อสร้ างสูงที่สดุ โดยการศึกษาทา
ให้ ทราบถึงวิวฒ
ั นาการของราคาค่าก่อสร้ างของผลงานวิจยั ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงผลงานวิจยั ใน
ปั จ จุบัน จึง คาดการณ์ ว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็กมี แนวโน้ ม ที่ จ ะเติบโตเป็ นที่ นิ ยมใช้ ก่อสร้ างใน
ประเทศไทยมากขึน้ เนื่ องจากผู้บริ โ ภคและผู้ประกอบการเริ่ ม ให้ ความสนใจกับ นวัตกรรมการ
ก่อสร้ างบ้ านด้ วยโครงสร้ างเหล็กมากขึ ้นและที่ผา่ นมาผู้ประกอบในธุรกิจสร้ างบ้ านบางรายได้ มีการ
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พัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้ างเพื่อให้ บ้านโครงสร้ างเหล็กมีคณ
ุ ภาพงานที่สงู กว่าบ้ านโครงสร้ างอื่นๆ
เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศไทย
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างต่ างๆ
ป ี บ ที บ ะ ะ ล ่ ส ้ งบ้ โค งส ้ ง ่ งๆ
านวนวัน
300

265

250

บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา ปี
2545 (110)

239

200
150
100
50

110

120
90

บ้ านโครงสร้ างเหล็ก
รูปพรรณเสา ละคานรับ
น ้าหนัก ปี 2549 (265)

-

แผนภูมิที่ แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการก่อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างต่างๆ
จากการเปรี ยบเที ย บด้ านระยะเวลาในการก่ อสร้ างของบ้ านโครงสร้ างเหล็ ก โดย
เรี ยงลาดับระยะเวลาในการก่อ สร้ างจากน้ อยที่สุด ถึง มากที่สดุ สรุปได้ ดงั นี ้ ระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างที่ดีที่สดุ ลาดับ 1 คือ ผลวิจยั ปี พ.ศ. 2559 บ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรูปเฉพาะตัว
อาคาร(ไม่รวมงานฐานราก) ใช้ ระยะในการก่อสร้ าง 90 วันต่อหลัง พบว่าใช้ เวลาก่อสร้ างน้ อยที่สดุ
และระยะในการก่อสร้ างน้ อยที่สดุ เป็ นลาดับ 2 คือ ผลวิจยั ปี พ.ศ. 2545 บ้ านโครงสร้ างเหล็กเบา
ใช้ ระยะในการก่อสร้ าง 110 วันต่อหลัง ส่วนบ้ านที่ใช้ ระยะในการก่อสร้ างน้ อยเป็ นที่ลาดับ 3 คือ
ผลวิจัยปี พ.ศ. 2560 ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็ จรู ปรวมฐานราก ใช้ ระยะในการ
ก่อสร้ าง 120 วันต่อหลัง โดยผลวิจยั ปี พ.ศ. 2549 ของบ้ านโครงสร้ างเหล็กชุบสังกะสีผนังรับ
น ้าหนัก ใช้ ระยะในการก่อสร้ าง 239 วันต่อหลัง ใช้ เวลาในการก่อสร้ างสูงที่สุดรองจากผลวิจยั ปี
พ.ศ. 2549 บ้ านโครงสร้ างเหล็กเหล็กรู ปพรรณเสาและคานรับน ้าหนัก ที่ใช้ ระยะในการก่อสร้ าง
บ้ าน 265 วันต่อหลัง ซึ่งเป็ นบ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณเสาและคานรับน ้าหนักที่ใช้ เวลาในการ
ก่อสร้ างมากที่สดุ

122

ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ด้านการตลาดบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
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1. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ด้านการตลาดบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
เป็ นการศึกษาข้ อมูลการตลาดของบ้ านเดี่ยวโดยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของตลาดบ้ านเหล็กขนาดราคา 3-5 ล้ านบาท และ ขนาดราคา 1-2 ล้ านบาท เพื่อคาดการณ์ถึง
ทิศ ทางและแนวโน้ ม การเติบ โตของตลาดบ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก ประกอบส าเร็ จ รู ปให้ ต รงกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีกาลังซื ้อด้ วยการออกแบบบ้ านให้ สมั พันธ์ ต่อความต้ องการของลูกค้ าในการตัดสินใจ
เลือกซื ้อบ้ านเหล็กโดยใช้ ข้อได้ เปรี ยบของโครงสร้ างบ้ านเหล็กที่งานมีคณ
ุ ภาพสูง สร้ างได้ รวดเร็ ว
ให้ เพิ่มมูลค่าของบ้ านเหล็กที่สามารถตอบสนองต่อธุรกิจบ้ านที่พกั อาศัยและผู้บริ โภคในประเทศได้
อย่างเหมาะสมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
2. วิเคราะห์ การตลาดการแบ่ งตลาดผู้บริโภค(Segmentation)
ตารางวิ เ คราะห์ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดบ้ า นเดี่ ย วที่ อ ยู่ อ าศัย ปี พ.ศ. 2558

–

พ.ศ.2559

ราคาขายบ้ านเดี่ยว ต่ อ หลัง มูลค่ าขายบ้ านเดี่ยวรวม (แสนล้ านบาท)
ลาดับ
1
2

กลุ่มตลาด

(บาท)

วิเคราะห์ กลุ่มตลาด

Super Luxury

บ้ านราคาระดับซุปเปอร์ลักชัวรี

(Ulitimate)

Emotion,Unique

Luxury

บ้ านราคาระดับพรีเมีย่ ม

ขัน้ ต่า

สูงสุด

30,000,000

Unlimited

30,000,000

15,000,000

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

435

423

123

28%

177

42%

98

23%

106

25%

212

49%

199

47%

Emotion,Unique
3

High Class

บ้ านราคาระดับบน

10,000,000

15,000,000

4

Upper Class

บ้ านราคาระดับบน

5,000,000

10,000,000

5

Main Class

บ้ านราคาระดับกลาง-บน

3,000,000

5,000,000

6

Economy

บ้ านราคาประหยัด

1,000,000

2,000,000

7

Supper Economy

บ้ านราคาประหยัดทีส่ ุด

600,000

900,000

ทีม่ า : ศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตส
(ตารางมูลค่าการพัฒนาแยกตามระดับราคาปี 2558-2559)

จากตารางเป็ นการวิเคราะห์กลุ่มตลาดของผู้บริ โภคโดยนาผลวิจยั จากการประเมินค่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทยที่เป็ นภาพรวมมูลค่าซื ้อขายบ้ านเดี่ยวที่อยู่อาศัย ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2559
โดยมุ่งเน้ นตลาดที่มีช่วงของส่วนแบ่งมากที่สดุ คิดเป็ นสัดสวน 49% และ 47% ตามลาดับปี คือ
Main Class (บ้ านราคาระดับกลางถึงบน) ราคาซื ้อขาย 3,000,000-5,000,000 บาทต่อหลัง ,
Economy (บ้ านราคาประหยัด) ราคาซือ้ ขาย 1,000,000-2,000,000 บาทต่อหลัง โดยผลการ
วิเคราะห์กลุ่มตลาดนีเ้ ป็ นกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดบ้ านเดี่ ยวโครงสร้ าง
เหล็กสาเร็จรูปได้
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3. วิเคราะห์ การตลาดการเลือกกลุ่มผู้บริโภค(Target)
ตารางการวิเคราะห์การเลือกกลุม่ ผู้บริ โภคบ้ านโครงเหล็ก
ลาดับ

กลุ่ มลูกค้ า

รายได้

อายุ

30,000-50,000 บาท 25-40 ปี

จานวนคน

อาชีพ

1

กลุม่ ทีส่ ร้ างทีอ่ ยู่อาศัยถาวร

2

กลุม่ สร้ างบ้ านพักผ่อนหลังที่2

3

กลุม่ นักลงทุนหรือเจ้ าของรีสอร์ ต 100,000-200,000 บาท 40 ปี ขึ ้นไป 3 ล้ านคน เจ้ าของธุรกิ จ นักลงทุน ผู้บริหาร

สัดสวนขาย

15 ล้ านคน ข้ าราชการ รัฐวิสาหกิ จ พนักงานเอกชน

50,000-100,000 บาท 40 ปี ขึ ้นไป 22 ล้ านคน เจ้ าของธุรกิ จ ผู้บริหาร

40%
55%
5%

ทีม่ า : จานวนประชากรไทยจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 และใช้ ผลสารวจจากงานมหกรรมบ้ าน60' THBA นามาวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

จากตารางเป็ นการวิเคราะห์การเลือกกลุ่มผู้บริ โภคบ้ านโครงเหล็กสาเร็ จรู ปอ้ างอิง
ข้ อมูลหลักจากผลการสารวจผู้เข้ าร่ วมงานมหกรรมบ้ านของTHBA ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ที่มีจานวนผู้เข้ าชมงานทังหมด
้
67,358 คน โดยกลุม่ อายุมากกว่า 40 ปี ขึ ้นไปเป็ นกลุ่มที่เข้ าร่วมชม
งานสูงสุดพบว่ามีความสนใจปลูกสร้ างบ้ าน และสนใจนวัตกรรมบ้ านโครงเหล็กมากที่สุดคิดเป็ น
76% ของผู้เข้ าร่วมงาน1 ผู้ศกึ ษาจึงนาผลสารวจมาวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายของผู้บริ โภคบ้ าน
โครงสร้ างเหล็ก โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลักแบ่งตามช่วงอายุ คือ กลุ่มที่ 1 ต้ องการสร้ างเป็ นที่อยู่
อาศัยถาวรอายุ 25-40 ปี คิดเป็ นสัดส่วนขาย 40 % เป็ นกลุ่มผู้บริ โภครอง จากกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่
3 อายุ 40 ปี ขึ ้นไปที่ถือว่าเป็ นกลุม่ ผู้บริ โภคหลักที่มีกาลังซื ้อบ้ านเหล็กเพื่อเป็ นบ้ านหลังที่ 2 สาหรับ
พักผ่อน และเพื่อลงทุนสร้ างบ้ านรี สอร์ ต คิดเป็ นสัดส่วนขาย 55 % และ 5% สาหรับการวิเคราะห์
ถึงความต้ องการของผู้บริ โภคที่เลือกซื ้อบ้ านโครงสร้ างเหล็ก ทางผู้ประกอบการและผู้ออกแบบ
ต้ องสร้ างมูลค่าของบ้ านด้ วยการออกแบบบ้ านให้ สมั พันธ์ตอ่ ความต้ องการของลูกค้ าและเน้ นถึงข้ อ
ได้ เ ปรี ยบของบ้ านเหล็ กที่ มีคุณ ภาพสูง สร้ างได้ รวดเร็ ว โดยการประชาสั ม พันธ์ ให้ ความรู้ เรื่ อง
คุณสมบัติเด่นที่มีข้อดีมากกว่าบ้ านโครงสร้ างอื่นๆเป็ นจุดแข็งในการช่วงชิงตลาด เช่น ผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังนิยมสร้ างบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตก่ออิฐฉาบปูนซึ่งผู้บริ โภคในประเทศ
ยังมีความเข้ าใจและรู้ สึกว่าแข็งแรงกว่าบ้ านโครงสร้ างเหล็ก ในทางกลับกันบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
เป็ นที่นิยมในต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีการก่อสร้ างที่ทนั สมัยและยอมรับในเรื่ องโครงสร้ างที่ความ
แข็งแรง ยืดหยุน่ น ้าหนักเบา ฯลฯ
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรเพิ่มกลยุทธ์ในการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านให้ ตอบสนองกับ
ความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าหลักที่มีกาลังซื ้อมีอายุ 40 ปี ขึ ้นไปที่ต้องการสร้ างบ้ านสาหรับพักผ่อน
หลังที่2 และต้ องการลงทุนสร้ างรี สอร์ ต และกลุม่ ลูกค้ ารองอายุ 25-40 ปี ที่ต้องการสร้ างเป็ นที่อยู่
10

บริษัท พีดี เฮาส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด. ข่าวอสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 2560. [ออนไลน์] 2560

เข้ าถึงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เข้ าถึงได้ ที่http://www.pd.co.th/th/news/detail/1086
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อาศัยถาวร ของตลาดบ้ านราคา 3-5 ล้ านบาท และ 1-2 บาท เช่น บ้ านโครงสร้ างเหล็กสาหรับ
ครอบครัวและผู้สงู อายุผ้ ใู ช้ งานกลุม่ อายุ 35 – 75 ปี เป็ นบ้ านที่ประหยัดพลังงานเนื่องจากบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรูปวัสดุที่ใช้ ในก่อสร้ างส่วนใหญ่ผลิตจากอุตสาหกรรมในโรงงานที่มี
เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งที่ผา่ นการทดลองเรื่ องการประหยัดพลังงาน และมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ ได้
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นต้ น
4. วิ เ คราะห์ ก ารตลาดคู่ แ ข่ ง และการก าหนดจุ ด ขายของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ต้ อ งการ
(Positioning)
เป็ น การน าข้ อ มูล มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ คาดการณ์ ต ลาดบ้ า นเหล็ ก โดยหาสัด ส่ว นการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านในประเทศไทย ของ ปี 2550-2560 11 โดยนาข้ อมูลจากการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์ไทย ของบจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตส มาใช้ ในการวิเคราะห์ตลาดบ้ าน

ภาพที่ 67 แสดงจานวนที่อยู่อาศัยและมูลค่าการพัฒนาแยกตามระดับราคา ปี 2558-2559
ที่มา: www.propertytoday.in.th
จากข้ อมูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท
แอฟแฟร์ เป็ นการประมวลภาพรวมตลาดปี 2558 จึงคาดการณ์ได้ วา่ ในปี 2559 สินค้ าราคาไม่
เกิน 5 ล้ านบาท ปรับลดจานวนการเปิ ดตัวลง 7% ส่วนสินค้ าราคา 5-10 ล้ านบาท คาดว่าจะมีการ
เปิ ดตัวเพิ่ม 5% ส่วนราคาสินค้ า 10 ล้ านบาทขึ ้นไป น่าจะลดลงบ้ าง คือลดลง 10% เพราะที่ผา่ น
มาเปิ ดมากเป็ นพิเศษ จึงคาดว่าในปี 2559 สินค้ าที่เข้ าสู้ตลาดในแง่จานวนหน่วยจะลดลง 5%
เหลือเปิ ดตัว 102,056 หน่วย ส่วนมูลค่าโดยรวมน่าจะลดลงเหลือ 3% เหลือ 4.23 แสนล้ านบาท
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แต่ถ้าเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้ เป็ นไปตามที่คาดไว้ เช่นที่เคยเกิดขึ ้นในปี 2558 ก็อาจทาให้
จานวนสินค้ าลดน้ องลงกว่านี ้ ทาให้ อสังหาริมทรัพย์ราคากลางลดเพดานหันมาทาบ้ านขนาดเล็ก
เจาะผู้สงู อายุ บ้ านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ ราคาประมาณ 2-3 ล้ านบาท สาหรับบ้ านเดี่ยวที่รองรับตลาด
ผู้สงู อายุต้องมีการเพิ่มกลยุทธ์การใช้ วสั ดุเพื่อผู้สงู อายุผสมผสานกับการดีไซน์บ้านให้ เหมาะสม
ลูกค้ าได้ ปรับแก้ แบบบ้ านตามต้ องการ การออกแบบง่ายต่อเติมบ้ าน เป็ นกลยุทธ์ที่จาเป็ นเพื่อสร้ าง
จุดขายสู้กบั ผู้ประกอบการรายใหญ่และการเพิ่มกลยุทธ์การแข่งขันได้ 2
ค ะห์ ส ส่

่ ส ้ งโค งส ้ งบ้ ใ ป ะ ทศไท
พ.ศ. 2550-2560
บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (70%)

10%

บ้ านโครงสร้ างเหล็ก
รูปพรรณรี ร้ อน (20%)

20%

บ้ านโครงสร้ างเหล็ก
รูปพรรณรี เย็น (10%)

70%

แผนภูมิการวิเคราะห์สดั ส่วนการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านในประเทศไทย ของ ปี 2550-2560
ตารางวิเคราะห์สดั ส่วนการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านในประเทศไทย ของ ปี 2550-2560

ระบบก่ อสร้ าง

สัดส่ วนตลาด

มูลค่ า

บ้ านโครงสร้ างคอนกรีต

70%

296 แสนล้ านบาท

บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณรีดร้ อน

20%

85 แสนล้ านบาท

บ้ านโครงสร้ างเหล็กขึน้ รู ปเย็น

10%

42 แสนล้ านบาท

100%

423 แสนล้ านบาท

มูลค่ ารวม
2

ประเมินสถานการณ์ 2559 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ราคาแพง แนวราบถดถอย
[ออนไลน์]. AREA, REICเข้ าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
www.propertytoday.in.th
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จากแผนภูมิและตารางแสดงการวิเคราะห์หาสัดส่วนการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านใน
ประเทศไทย ของ ปี 2550-2560 ที่ผ้ ศู กึ ษาทาการประเมินตลาดในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
ประเมินได้ ว่าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตมีสดั ส่วนตลาดสูงที่สดุ 70% มีมลู ค่า 296 แสนล้ านบาทโดย
มีบ้านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณรี ดร้ อน มีสดั ส่วนตลาด 20% มีมลู ค่า 85 แสนล้ านบาท และ บ้ าน
โครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณรี ดเย็น มีสัดส่วนตลาด 10% มีมูลค่า 42 แสนล้ านบาท รองลงมา
ตามลาดับ
ค ะห์ ส ส่

่ ส ้ งโค งส ้ งบ้ ใ ป ะ ทศไท พ.ศ.
2560-2570
บ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (55%)

20%

บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณ
รี ร้ อน (25%)

55%
25%

บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณ
รี เย็น (20%)

แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์สดั ส่วนการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านในประเทศไทย ของปี 2561-2570
ตารางแสดงการวิเคราะห์สดั ส่วนการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านในประเทศไทย ของปี 2561-2570
ระบบก่ อสร้ าง

สัดส่ วนตลาด

มูลค่ า

บ้ านโครงสร้ างคอนกรีต

55%

233 แสนล้ านบาท

บ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณรีดร้ อน

25%

106 แสนล้ านบาท

บ้ านโครงสร้ างเหล็กขึน้ รู ปเย็น

20%

85 แสนล้ านบาท

มูลค่ ารวม

423 แสนล้ านบาท

จากแผนภูมิและตารางแสดงการวิเคราะห์หาสัดส่วนการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ านใน
ประเทศไทย ของ ปี พ.ศ. 2561-2570 ผู้ศกึ ษาคาดการณ์ถึงตลาดบ้ านในปั จจุบนั จนถึงอีก 10 ปี ที่
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ข้ างหน้ าบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตยังคงมีสัดส่วนตลาดสูงที่สุดในประเทศถึง 55% มีมูลค่า 233
แสนล้ านบาท ซึ่งเป็ นกลุ่มตลาดใหญ่ที่สดุ ของตลาดบ้ านในประเทศไทยแต่ขนาดของตลาดบ้ าน
โครงสร้ างคอนกรี ตจะลดลงเรื่ อยๆในอนาคต
โดยมีตลาดบ้ านโครงสร้ างเหล็กมาทดแทนเมื่อ
เทียบสัดส่วนจากในอดีตประมาณ 20 % ซึ่งอีก10 ปี ข้างหน้ าผู้ศึกษาคาดการณ์ว่าตลาดบ้ าน
โครงสร้ างเหล็กจะมีขนาดใหญ่ขึ ้นถึง 45% โดยบ้ านโครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณรี ดร้ อนจะมีตลาด
เพิ่มขึ ้นที่สดั สวนประมาณ 25% มีมลู ค่า 106 แสนล้ านบาท และบ้ านโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณขึ ้น
รูปเย็นจะมีตลาดเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกันที่สดั สวนประมาณ 20% มีมลู ค่า 85 แสนล้ านบาท สาหรับ
การวิ เ คราะห์ ก ารตลาดคู่แ ข่ ง และการก าหนดจุ ด ขายของกลุ่ ม เป้ า หมายนัน้ ในอนาคต
ผู้ประกอบการมีความจาเป็ นต้ องพึ่งพาเทคโนโลยีการก่อสร้ างโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่ องจักร ที่
ผลิตในโรงงานแทนแรงงานคนที่มีจากัดในประเทศ เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนช่างก่อสร้ า งที่มี
ฝี มือ และลดปั ญ หาการก่อสร้ างบ้ านที่ใช้ เวลานานและงานด้ อยคุณภาพของบ้ านโครงสร้ าง
คอนกรี ตก่ออิฐฉาบปูน
5. วิเคราะห์ ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านการตลาด
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของตลาดบ้ านโครงสร้ างเหล็กเบาหรื อบ้ านโครงสร้ างเหล็ก
ประกอบสาเร็ จรูปทาให้ ทราบถึงแนวโน้ มการเติบโตอีก 10 ปี ข้างหน้ านี ้ เริ่ มมีโอกาสที่จะขยายส่วน
แบ่งตลาดจากบ้ านโครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณเสาและคานรับน ้าหนักหรื อเหล็กรู ปพรรณรี ดร้ อน /
เหล็ กดาและบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตมากขึน้ เห็นได้ จ ากผลส ารวจผู้บริ โภคที่ให้ ความสนใจกับ
เทคโนโลยีโครงสร้ างบ้ านเหล็กเป็ นอย่างมาก โดยจากการวิเคราะห์ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับบ้ าน
โครงสร้ างบ้ านเหล็กที่ผ่านมานัน้ มีจุดแข็ง และข้ อดีมากกว่าโครงสร้ างบ้ านระบบอื่น และกลุ่ม
ผู้บริ โภคอายุ 35 - 40 ปี ขึ ้นไปจะมีศกั ยภาพและมีกาลังซื ้อบ้ านเหล็กของตลาดกลุ่มเพิ่มนี ้มากขึ ้น
เรื่ อยๆในอนาคต ซึง่ โครงสร้ างบ้ านเหล็กเบามีจดุ แข็งของการก่อสร้ างได้ รวดเร็ ว และคุณภาพงาน
สูง และวัสดุก่อสร้ างส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปผลิตจากโรงงานที่เน้ นคุณภาพการผลิตและ
การประหยัด และผู้ประกอบการควรดาเนินงานให้ มีบริ การที่ครบวงจรเหมือนโครงการบ้ านจัดสรร
ที่เป็ นแบบสาเร็จรูปพร้ อมเข้ าอยูเ่ ช่นเดียวกัน

2

ภาคผนวก ค
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คุณสมบัตอิ ่ ืนๆของโครงสร้ างเหล็กสาหรับงานอาคารและบ้ านพักอาศัย
1. ความหนาแน่ น เหล็กเป็ นผลผลิตจากขบวนการอุตสาหกรรม มีคณ
ุ ภาพที่
แน่นอนและมีความละเอียดสูง
2. การขนส่ ง เหล็กมีอตั ราส่วนกาลังต่อน ้าหนักที่มีประสิทธิภาพ ชิ ้นส่วนโครงสร้ าง
เหล็กสาหรับใช้ สร้ างบ้ านจึงมีน ้าหนักเบา ส่วนขนาดโครงสร้ างเหล็กสามารถทอนเป็ นส่วนๆ เพื่อ
ประกอบที่หน้ างานได้ การขนส่งชิ ้นส่วนเหล็กสาหรับสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูปจึงมีปัญหา
น้ อยกว่าบ้ านคอนกรี ตสาเร็จรูปการผลิตผลิตจากโรงงานที่ให้ ควบคุมคุณภาพทาได้ ตามมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม
3. การประกอบติดตัง้ สามารถควบคุมมิติตา่ งๆของชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็กทาได้
ละเอียดกว่าชิ ้นส่วนคอนกรี ตทาให้ การติดตังที
้ ่หน้ างานทาได้ ง่าย ไม่ต้องอาศัยการแก้ ปัญหาที่หน้ า
งาน ถ้ ามีการสร้ างระบบที่ดีบ้านแต่ละหลังสามารถทาเป็ น Single Package เหมือน ระบบKnockDown การติดตังจึ
้ งไม่ต้องการความชานาญงานของคนงานเหมือนกับบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตก่อ
อิฐฉาบปูนและบ้ านคอนกรี ตสาเร็จรูป เพราะความละเอียดของมิตติ า่ งๆจะเป็ นตัวบังคับให้ การ
ติดตังไม่
้ มีโอกาสผิดพลาดได้
4. การรือ้ ถอน เป็ นข้ อได้ เปรี ยบของบ้ านโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูปอย่างเด่นชัด
โครงสร้ างเหล็กสามารถรื อ้ ถอนและเคลื่อนย้ ายได้ ง่าย นอกจากนี ้เศษเหล็กยังนาไปขายและ
นาไปใช้ งานต่อได้ อีกด้ วย ต่างจากบ้ านโครงสร้ างคอนกรี ตก่ออิฐฉาบปูนและบ้ านคอนกรี ต
สาเร็จรูปที่รือ้ ถอนยากและเศษปูนยังเป็ นปัญหาในการนาไปทิ ้ง นอกจากนี ้ยังมีปัญหาที่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมในระหว่างการรื อ้ ถอนด้ วย
5. ความทนทานต่ อสิ่งแวดล้ อม ข้ อเสียเปรี ยบของบ้ านโครงสร้ างเหล็ก คือ
ค่าใช้ จา่ ยในการดูแลรักษาโครงสร้ างเหล็ก ซึง่ มีอยู่ 2 การ คือ การป้องกันไฟ(Fire Protection)
และการป้องกันการกัดกร่อน(Corrosion Control) อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่สุดในการดูแลรักษา
โครงสร้ างเหล็ก คือ การจัดให้ มีกาหนดเวลาในการตรวจตราและซ่อมแซมสม่าเสมอในลักษณะ
ของ Preventive Maintenance
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การเปรียบเทียบคุณสมบัตหิ ลังคาเมทัลชีท(เหล็กรี ดเย็น)
ตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัตหิ ลังคาเหล็กรี ดเย็น(เมทัลชีท)
ลาดับ

รายละเอียด
ข้ อดี

1

หลังคาเหล็กเมทัลชีทมีน ้าหนักเบากว่าหลังคากระเบื ้องประมาณ 10 เท่าของน ้าหนักต่อตร.ม.

2

บ้านทีม่ งุ่ ด้ วยหลังคาเหล็กเมทัลชีทเย็นกว่าและการป้องกันความร้ อนได้ ดีกว่าหลังคากระเบื ้อง
คอนกรีต เพราะหลังคาเหล็กเมทัลชีทสะท้ อนความร้ อนได้ ดีกว่าหลังคากระเบื ้องและยังเก็บสะสม
ความร้ อนมาก

3

อายุการใช้ งานของหลังคาเหล็กเมทัลชีทอยูท่ ปี่ ระมาณ 12-30 ปี (ขึ ้นอยูก่ บั เกรดคุณภาพ)
และหลังคากระเบื ้องคอนกรีตอยูท่ ปี่ ระมาณ 5-10 ปี ทเี่ ริ่มมีการแตกร้ าว

4

การกันแดดกันฝนและการรั่วซึมหลังคาเหล็กเมทัลชีทเกิดปัญหาน้ อยกว่าหลังคากระเบื ้องคอนกรีต
เพราะมีรอยต่อแผ่นน้ อยและการติดแนนของแผ่นมากกว่า

5

หลังคาเหล็กเมทัลชีทเป็ นอันตรายต่อสุขภาพน้ อยกว่าหลังคากระเบื ้องคอนกรีต
ข้ อเสีย

1

หลังคาเมทัลชีทมีเสียงดังเมือ่ มีฝนตก โดยในปัจจุมีการผลิตกระเบื ้องหลังคาเหล็กพร้ อมฉนวน
กันความร้ อนและกันเสียงPU FOME

Credit Picture by Suntech
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จากตารางเปรี ยบเทียบของแผ่นหลังคาผนังเมทัลชีทเหล็กถือว่าเป็ นองค์ประกอบหลัก
ของหลัง คาและผนัง ภายนอกของบ้ า นโครงสร้ างเหล็ ก ได้ ดี โดยเป็ น แผ่ น เหล็ ก เคลื อ บด้ ว ย
ZINCALUME เป็ นเหล็กเคลือบซิงค์ -อลูมิเนียม55% เป็ นแผ่นเหล็กคุณภาพสูงมีอายุการใช้ งาน
นานกว่ า เหล็ ก เคลื อ บสั ง กะสี ทั่ ว ไปมี ร ะบบป้ อ งกั น สนิ ม 2 ระบบ คื อ มี อ ลู มิ เ นี ย มซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบของชันเคลื
้ อบช่วยเป็ นเกราะป้องกันการกัดกร่อนของการทาปฏิกริ ยาระหว่างอากาศ
และเนื ้อเหล็กส่วนสังกะสีป้องกันการกัดกร่ อ นที่เนื ้อบริ เวณขอบเหล็กหรื อรอยขีดข่วน จึงมีอายุ
การใช้ งานที่ยาวนาน สีมีความงดงาม คงทน และช่วยป้องกันสีหลุด กะเทาะ หรื อซีดจาง และแผ่น
เหล็กที่เคลือบด้ วย ZINCAUME(Metal Sheet) จะเย็นกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่าหลังคา
กระเบื ้องซีเมนต์ใยหิน เนื่องจากมีคา่ สะท้ อนรังสีและคายความร้ อนได้ ดีกว่าหลังคากระเบื ้อง และ
จากภาพในตารางแสดงMetal Sheet พร้ อมฉนวนกันความร้ อนและกันเสียง PU FOAM

ภาพตัวอย่างแผ่นเหล็ก Metal Sheet
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ขัน้ ตอนการทางานก่ อสร้ างอาคารเหล็กสาเร็จรู ป
1. การเตรี ยมแบบจากโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อใช้ ในการติดตัง้

ภาพแสดงแบบติดตังอาคารเหล็
้
กสาเร็จรูปจากโปรแกรมสาเร็จรูปและการติดตังแคสอิ
้
นเบส
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2. การจัดตรวจรับวัสดุ และการจัดกองวัสดุเข้ าโครงการ

ภาพแสดงวัสดุเข้ าโครงการ การตรวจรับวัสดุ และการจัดกองวัสดุ
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3. การเตรี ยมพื ้นที่และตรวจวางแนวระดับและการจัดวางแคสท์อินเบส(Cast in Base)

ภาพการเตรี ยมพื ้นที่และตรวจวางแนวระดับและการจัดวางแคสท์อินเบส,เบสเพลส
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4. การติดตัง้ Base Plate (เบสเพลส)

ภาพการติดตังเบสเพลสให้
้
ได้ ระดับตามแบบและการเทปรับระดับพื ้น
5.การประกอบโครงจัว่

ภาพตัวอย่างการประกอบโครงจัว่
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5.การประกอบโครงจัว่

ภาพตัวอย่างการประกอบโครงจัว่
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5. ยกโครงจัว่

ภาพตัวอย่างการยกโครงจัว่
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6. การยึดรัง้ โครงสร้ าง

ภาพตัวอย่างการยึดรัง้ โครงสร้ าง
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7. การติดตังTop
้ Span (ท๊ อปสแปน) และอุปกรณ์ยึดโครงสร้ างเหล็ก

ภาพตัวอย่างการติดตังTop
้
Span (ท๊ อปสแปน) และอุปกรณ์ยดึ โครงสร้ างเหล็ก
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8. การติดตังBracing
้
เพื่อยึดโครงสร้ างเหล็กของโครงสร้ างอาคารหลัก

ภาพตัวอย่างการติดตังBracing
้
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9. การติดตังกรอบโครงประตู
้
หน้ าต่าง

ภาพตัวอย่างการติดตังกรอบโครงประตู
้
หน้ าต่าง
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10. การติดฉนวนกันความร้ อน PE-Foam

ภาพขันตอนการติ
้
ดฉนวนกันความร้ อน PE-Foam
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11. การติดตังแผ่
้ นหลังคาและแผ่นผนังเมทัลชีท

ภาพการติดตังแผ่
้ นหลังคาและแผ่นผนังเมทัลชีท
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ผลงานตัวอย่ างอาคารโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรู ป RANBUILD

ภาพตัวอย่างผลงานอาคารโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูปRANBUILD
ที่มา : RANBUILD® Building Solutions
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ขัน้ ตอนการทางานก่ อสร้ างบ้ านโครงสร้ างเหล็กประกอบสาเร็จรู ป
เป็ นขันตอนการก่
้
อสร้ างแบบละเอียดของบ้ านกรณีศกึ ษา บ้ านเดี่ยว 1-2 ชัน(ชั
้ นลอย)
้
โครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป พื ้นที่ใช้ สอย 113.54 ตารางเมตร
1. เตรี ยมงาน : ใช้ เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 12-14 วัน
1. งานเตรี ยมงาน : ใช้ เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 12-14 วัน
1.1 การขนส่
งวัสดุเข้ าโครงการและตรวจเช็ควัสดุโครงสร้ างเหล็ก
1.1 ขนส่งวัสดุเข้ าโครงการ และ ตรวจเช็ควัสดุเหล็กโครงสร้ างบ้ าน

ภาพการขนส่งและจัดกองวัสดุเข้ าโครงการ
1.2 เคลี
ื ้นที่ และยติมพื
ดตั้นที
้งCast
In ดBase
นิ เบส) และ Base
Plaste (เบสเพลส)Plate(เบส
1.2ยร์พการเตรี
่และติ
ตังCast
้ (แคสท์inอBase(แคสท์
อินเบส)และBase
ให้ ได้ให้
ระดัได้บรและท
าการเทคอนกรี
ต
เพลส)
ะดับและท
าการเทคอนกรี
ตปิ ดเบสเพลส

ภาพการเตรี ยมพื ้นที่และติดตังCast
้
in Base(แคสท์อินเบส)และBase Plate(เบสเพลส)
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2. งานโครงสร้ าง : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 27- 30 วัน
2.1 ประกอบและติดตั ้งโครงสร้ างเหล็กสาเร็จรูป ติดตั ้งเสาในตาแหน่งแคสท์อนิ เบส และประกอบจัว่
เสา จันทัน เข้ ากับนีคลีท ยึดด้ วยโบลท์และสกรู เช็คแนวระดับเสาให้ ได้ ดิ่งและยึดด้ วยโบลท์ให้ แน่น

ภาพตัวอย่างการประกอบและติดตังโครงเหล็
้
กจัว่ เสา จันทัน
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2.2 ประกอบและติ
ประกอบและติดดตัตั ้งโครงสร้
้งโครงสร้ าางหลั
งหลังงคา
คา ยึยึดดจัจันนทัทันนกักับบเสาด้
เสาด้ ววยโบลท์
ยโบลท์แและสกรู
ละสกรู ให้
ให้เเลืลืออกเบย์
กเบย์หหลัลักกคืคืออเบย์
เบย์
2.2
บนสซิ่ง่งยึยึดดรัรังง้้ อาคาร(เป็
อาคาร(เป็นนเบย์
เบย์แแรกและเบย์
รกและเบย์สสุดุดท้ท้ าายของอาคาร)
ยของอาคาร) ในการยึ
ในการยึดดรัรังง้้ โครงสร้
โครงสร้าางในเบย์
งในเบย์ตต่อ่อๆไป
ๆไป
ทีทีมม่่ ีเีเบนสซิ

ภาตัวอย่างการประกอบและติดตังโครงเหล็
้
กจัว่ เสา จันทัน ในแต่ละช่วงเสา
2.3 ติดตั ้งโครงกรอบประตูตาแหน่งตามแบบ และติดแผ่นผนังMetal Sheet

ภาพตัวอย่างโครงกรอบประตูหน้ าต่าง
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2.4 ติดตั ้งโครงสร้ างชั ้นลอยและโครงสร้ างบันได

ภาพการติดตังโครงสร้
้
างชันลอยและโครงสร้
้
างบันไดเหล็ก
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3. งานสถาปั ตยกรรม : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 65- 70 วัน
3.1 มุง่ แผ่นหลังคากรุฉนวนกันความร้ อนและเสียงPU Foam

3.2 ปูแผ่นพื ้นซีเมนต์บอร์ด ชั ้นลอย และ ลูกนอนบันได

3.3 ก่อผนังอิฐมวลเบา และ ฉาบปูน

ภาพการทางานสถาปั ตยกรรม งานมุง่ หลังคาเมทัลชีท งานปูพื ้นชันลอย
้
และงานก่ออิฐฉาบปูน
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3.4 แต่งผิวฉาบบาง(Skim Coat)

3.5 ปูกระเบื ้องพื ้นและผนังห้ องน ้า

ภาพการทางานสถาปั ตยกรรม งานแต่งผิวผนังฉาบปูนบาง และงานปูกระเบื ้อง
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3.6 กรุแผ่นผนังซีเมนต์บอร์ดภายใน

3.7 ทาสีรองพื ้นผนัง

3.8 งานฝ้าเพดานภายนอก

ภาพการทางานสถาปั ตยกรรม งานกรุแผ่นผนังซีเมนต์บอร์ ด งานทาสีรองพื ้น งานฝ้าเพดาน
ภายนอก
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3.9 เก็บงานภายนอก (Flasing)

3.10 ติดตั ้งประตูหน้ าต่างกระจกอลูมิเนียม

3.11 ติดตั ้งราวกันตก และ ราวบันได

ภาพการทางานสถาปั ตยกรรม เก็บงานภายนอก งานติดตังประตู
้
อลูมิเนียม งานติดตังราวเหล็
้
ก
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3.12 ปูพื ้นไม้ ลามิเนตชั ้นลอย

3.13 ทาสีจริง และ เก็บงานละเอียด

ภาพการทางานสถาปั ตยกรรม งานปูพื ้นไม้ ลามิเนต งานทาสี และ เก็บงาน
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3.13 งานติดตั ้งสุขภัณฑ์

4. งานประปา สุขาภิบาล : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 14 วัน

ภาพการทางานประปาภายในและภายนอก และติดตังสุ
้ ขภัณฑ์
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5. งานไฟฟ้ า : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 59 วัน
5.1 เดินท่อไฟฟ้า และรอยสาย

5.2 ติดสวิสซ์ปลัก๊ ไฟ และ โคมไฟ

6. งานตกแต่ งภายใน : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 14 วัน
6.1 ตกแต่งผนังลายก่ออิฐ

ภาพการทางานไฟฟ้าและงานตกแต่งภายใน
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6.2 งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ Built In (ดาเนินงานทีโ่ รงงาน)

6.3 งานติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ Built In

ภาพการทางานตกแต่งภายใน
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6.4 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และติดตังเครื
้ ่องใช้ ไฟฟ้า

7. งานภายนอก : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 56 วัน
7.1 งานพื ้นทางเดินรอบบ้าน และ รัว้

ภาพที่ตวั อย่างการทางานภายนอก และงานจัดวางเฟอร์ นิเจอร์
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8. เก็บงานDefects และส่ งมอบงาน : เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 5-7 วัน
8.1 เก็บงานและส่งมอบงาน ภายนอก

8.2 เก็บงานและส่งมอบงานภายในบ้ าน

ภาพการเก็บงานและส่งมอบงาน
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8.2 เก็บงานและส่งมอบงานภายในบ้าน

ภาพการเก็บงานและส่งมอบงาน
ที่มา : PA BUILDER CO,LTD
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2549
สถาปั ตยกรรมหลัก
พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2549 – 2559
พ.ศ. 2559 – 2560
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