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นวัตกรรมบ้านเหล็กยุคใหม่ 

 

ทกุวนันี � ระบบที�ใช้ในงานก่อสร้างได้มีวิวฒันาการก้าวหน้าไปจากงานก่อสร้างแบบดั �งเดิมที�เราคุ้นเคยกัน โดยสําหรับงานก่อสร้าง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั �น วิธีปฏิบตัิแตเ่ดิมที�ใช้กนัโดยทั�วไป คือเริ�มต้นจากการทํางานฐานราก (Foundation Work) การทําคานคอดินและ
พื �นชั �นล่าง การตั �งไม้แบบ (Formwork) การตัดและผูกเหล็ก (Rebar Cut and Bent) การเทคอนกรีต (Concrete Pouring) รวมถึงการบ่ม
คอนกรีต (Concrete Curing) สําหรับ เสา คาน และพื �น เพื�อให้คอนกรีตได้เกิดความแข็งแรงหรือกําลงัรับนํ �าหนักตามที�ต้องการ ปัญหาและอปุ
สรรค์ที�สําคญัของโครงสร้างประเภทนี �คือระยะเวลาที�ใช้ในงานก่อสร้างที�ค่อนข้างนาน ทั �งเวลาที�ต้องใช้ในการทําไม้แบบและการคํ �ายนั การตดั 
การดดั และการผกูเหล็ก การเทคอนกรีต รวมไปถึงการรอให้คอนกรีตแข็งตวัจนได้กําลงัเพื�อให้สามารถดําเนินงานก่อสร้างในชั �นหรือในส่วนต่อ ๆ 
ไปได้ 

เพื�อเป็นการขจดัปัญหาและอปุสรรค์ดงักลา่ว วิวฒันาการในยคุตอ่มาสําหรับงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตนั �น จึงได้พฒันาไปสู่งาน
ก่อสร้างประเภทโครงสร้างคอนกรีตที�หล่อสําเร็จมาจากโรงงาน (Precast Concrete) แล้วนํามาประกอบติดตั �งที�หน้างาน ซึ�งพบเห็นกันได้ทั�วไป
กับงานสะพาน รวมไปถึงงานก่อสร้างบ้านพกัอาศยัหรืออาคารชดุของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด และนอกจากนี �สําหรับงานก่อสร้าง
โครงสร้างคอนกรีตที�ไมส่ามารถใช้ระบบคอนกรีตหลอ่สําเร็จได้นั �น การทํากรงเหล็กตดัและดดัสําเร็จ (Rebar Cut and Bent Caging) สําหรับงาน
คอนกรีตหล่อในที�ก็เป็นอีกหนึ�งวิธีการก่อสร้างอีกวิธีหนึ�งที�เป็นที�นิยมในต่างประเทศ แต่ทั �งนี �ก็ยงัไม่เป็นที�พบเห็นได้ทั�วไปนักกับงานก่อสร้างใน
ประเทศ  

 

 
รูปที� 1 การก่อสร้างบ้านพกัอาศยัและอาคารชดุด้วยระบบคอนกรีตหลอ่สําเร็จของ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

ที�มา: http://precast.ps.co.th/th/index/factory-precast.rails 

 

 
รูปที� 2 การก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่ในที�โดยใช้กรงเหล็กตดัและดดัสําเร็จ 

ที�มา: http://www.friends4expo.org/culvercity.htm 
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ในส่วนของงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กก็เช่นเดียวกัน พฒันาการต่าง ๆ นั �นก็ได้เริ�มจากงานโครงสร้างเหล็กที�มีการตดัแต่ง การ
เชื�อมประกอบและการติดตั �งชิ �นสว่นที�หน้างาน ไปสูก่ารทําโครงสร้างพร้อมประกอบที�หน้างานหรือ Pre-Engineered Steel ซึ�งพฒันาการที�เกิดขึ �น
นี �ก็เป็นแนวทางเพื�อขจดัปัญหาและอปุสรรค์ที�พบในงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีดั �งเดิม นั�นคือ การลดระยะเวลาที�ต้องใช้ในงานก่อสร้าง
และใช้ในงานแก้ไขอนัเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานที�หน้างาน ซึ�งเป็นความผิดพลาดที�มกัพบเห็นได้โดยทั�วไปกบังานโครงสร้างเหล็กที�เป็น
การเชื�อมประกอบและการติดตั �งชิ �นสว่นที�หน้างาน 

ด้วยความแตกตา่งที�สําคญัประการหนึ�งของงานก่อสร้างในต่างประเทศ กับงานก่อสร้างภายในประเทศ ซึ�งก็คืออตัราค่าจ้างแรงงาน
ของตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศที�พฒันาแล้ว (เชน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ หรือประเทศญี�ปุ่ น เป็นต้น) เทียบกับอตัราค่าจ้าง
แรงงานภายในประเทศไทยที�น้อยกว่าประมาณ 5 – 10 เท่า อ้างอิงข้อมูลได้จากเว็บไซต์สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของ Wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country) ในขณะที�ราคาคา่วสัดกุ่อสร้างนี �ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ดงันั �น
แล้วงานก่อสร้างในตา่งประเทศจงึต้องให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างโดยมุง่เน้นให้ปริมาณแรงงานที�หน้างานก่อสร้างลดลงให้
ได้มากที�สดุ โดยทั �งนี �วิธีการหนึ�งที�ใช้กันโดยทั�วไปคือการทําการขึ �นรูปชิ �นส่วนมาจากโรงงาน (Shop Fabrication) ซึ�งสามารถทําได้โดยพยายาม
ทําให้ชิ �นสว่นแตล่ะชิ �นสามารถนํามาประกอบติดตั �งที�หน้างาน (Field Erection) ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และใช้ปริมาณคนงานในการก่อสร้างให้
น้อยที�สดุ 

จากเหตดุงักลา่ว ระบบการก่อสร้างบ้านพกัอาศยัที�สามารถนํามาประกอบติดตั �งที�หน้างานรูปแบบใหมท่ี�ได้มีการประยกุต์กรรมวิธีที�ใช้
ในการก่อสร้างและความต้องการของผู้ ใช้ จึงได้ถือกําเนิดขึ �นที�ประเทศญี�ปุ่ น ในช่วงปี ค.ศ. 1968 โดยบริษัท Sekisui ซึ�งแต่เดิมเป็นผู้ ผลิต
เคมีภณัฑ์และพลาสติกไปสูก่ารเป็นผู้ผลิตบ้านที�เรียกวา่ Sekisui Heim (แปลวา่ Sekisui Steel-Frame Prefabricated House) ซึ�งเป็นระบบบ้าน
ที�นอกจากจะนําชิ �นส่วนองค์อาคารโครงสร้างที�ผ่านการขึ �นรูปมาจากโรงงานเพื�อใช้ในการประกอบติดตั �งที�หน้างานเหมือนโครงสร้าง 
Prefabricated Structure ที�พบเห็นกนัโดยทั�วไปแล้ว บ้าน Sekisui Heim ยงัเป็นระบบบ้านที�มีการประกอบติดตั �งชิ �นสว่นเป็นโมดลุ (Module) มา
จากโรงงานไมเ่ฉพาะแตใ่นสว่นงานโครงสร้างเทา่นั �นแตย่งัรวมถึงการประกอบติดตั �งสว่นของงานสถาปัตยกรรมและงานระบบเพื�อให้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างที�หน้างานสั �นลงยิ�งขึ �นกวา่เดิม ตลอดจนเป็นการลดความผิดพลาดในการก่อสร้างจากฝีมือแรงงานของชา่งก่อสร้าง (Human Error)  

 

 
รูปที� 3 หนึ�งในรูปแบบบ้านทั�วไปของบริษัท Sekisui และชิ �นสว่นองค์ประกอบของบ้าน Sekisui Heim 

ที�มา: www.sekisuichemical.com 

 

นอกจากนั �นแล้วระบบบ้าน Sekisui Heim ยังพยายามมุ่งเน้นไปสู่แนวคิดที�เกี�ยวข้องกับการอนุรักษ์พลงังานและการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยการกําหนดยทุธศาสตร์ในการผลิตและก่อสร้าง “บ้านที�ไมเ่สียคา่สาธารณปูโภค หรือ Zero Utility Expense” โดยการใช้ระบบเปลือก
(ผนงัและหน้าตา่ง) กนัความร้อนที�มีประสิทธิภาพ การใช้แผง Solar Cell สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื�อใช้ในบ้าน (และอาจขายคืนกลบัสู่การ
ไฟฟ้าหากสามารถผลิตได้เกินปริมาณการใช้งาน) การใช้ระบบทําความร้อนให้กับนํ �าใช้จากการผลิตความเย็นของเครื�องปรับอากาศ เป็นต้น สิ�ง
ตา่ง ๆ เหลา่นี �เป็นปัจจยัที�สําคญัที�ทําให้บ้านของ บริษัท Sekisui เป็นที�นิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศญี�ปุ่ นต่อเนื�อง โดยจากข้อมลูทางสถิติ
ของบริษัทสิ �นปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) บริษัท Sekisui ได้ผลิตบ้านและก่อสร้างบ้านที�มีการติดตั �งแผง Solar Cell แล้วกวา่ 65,000 หลงั 
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รูปที� 4 การนําแผง Solar Cell เข้ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในบ้าน และขายคืนกลบัสูก่ารไฟฟ้าหากเหลือใช้ 

ที�มา: Yoshioka, Toshihiro. (2009), “Steel-frame prefabricated houses” 

 

 
รูปที� 5 การใช้ระบบหน้าตา่งกนัความร้อนสองชั �นเพื�อลดปริมาณการใช้พลงังานภายในบ้านลง 

ที�มา: Yoshioka, Toshihiro. (2009), “Steel-frame prefabricated houses” 

 

ระบบโครงสร้างของ Sekisui Heim 

 

ระบบโครงสร้างหลกัของบ้านระบบ Sekisui Heim นี �เป็นการใช้เหล็กชั �นคณุภาพสงูพิเศษมาขึ �นรูปเป็นองค์อาคารรูปกล่อง (Box) ทั �งที�
นํามาใช้เป็น เสา คาน หรือ ตงรับพื �น แล้วนําประกอบเข้าด้วยกันด้วยการเชื�อมที�ในโรงงานผลิตให้ออกมาเป็นรูปทรงสี�เหลี�ยมโดยมีระบบทาง
โครงสร้างเป็นโครงข้อแข็งรับโมเมนต์ (Moment Rigid Frame) ซึ�งข้อดีของการใช้โครงข้อแข็งรูปทรงสี�เหลี�ยมนี �นอกจากจะช่วยในเรื�องของการจดั
พื �นที�ใช้สอยภายในบ้านโดยไม่ต้องทําคํ �ายัน (Bracing) ให้กับโครงเหล็กแล้ว โครงข้อแข็งดงักล่าวยังสามารถช่วยต้านทานแรงที�เกิดขึ �นจาก
แผ่นดินไหวหรือจากพายุไต้ฝุ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี �ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในกรณีที�ต้องการ
ดดัแปลงหรือตอ่เติมบ้านในอนาคตด้วย 

 

  

รูปที� 6 การก่อสร้างบ้านระบบ Sekisui Heim โดยการแยกเป็นโครงข้อแข็งรูปทรงสี�เหลี�ยมยอ่ย ๆ เพื�อนํามาประกอบติดตั �งที�หน้างาน 

ที�มา: Furuse, Jun. (2006), “Structuring of Sekisui Heim automated parts pickup system (HAPPS) to process individual 
floor plans” 
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โครงข้อแข็งรูปทรงสี�เหลี�ยมนี � สามารถกําหนดขนาดได้ตามความเหมาะสมของการใช้พื �นที�และการจัดวางองค์ประกอบอื�น ๆ ภายในบ้าน ซึ�ง
กําหนดขนาดมาตรฐานไว้กว่า 70 รูปแบบ ซึ�งมีความแตกต่างกันทั �งในเรื�องขนาดมิติ (Size) และคณุสมบตัิของโครง (Specification) ทั �งนี �โดย
เฉลี�ยสําหรับบ้านพกัอาศยัทั�ว ๆ ไป จะใช้โครงข้อแข็งรูปทรงสี�เหลี�ยมนี �ราว 14 โครงตอ่บ้านพกัอาศยั 1 หลงั 

 

 

 
รูปที� 7 ขนาดมาตรฐานของโครงข้อแข็งรูปแบบตา่ง ๆ  

ที�มา: Yoshioka, Toshihiro. (2009), “Steel-frame prefabricated houses” 

 

ขนาดขององค์อาคารที�ใช้นั �น จะใช้เสารูปกล่องสี�เหลี�ยมจตัรัุส ขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร หรือขนาด 120 x 120 มิลลิเมตร ขึ �นกับ
ขนาดนํ �าหนักบรรทกุ ส่วนคานที�ต่อระหว่างเสาจะใช้คานเหล็ก (รูปตวัซี) ที�มีความลึก 200 มิลลิเมตร ส่วนคาน (รูปตวัซี) ขนาดความลึก 150 
มิลลิเมตร จะใช้สําหรับทําเป็นตงรับพื �น การตอ่องค์อาคารเข้าด้วยกนั เนื�องจากองค์อาคารที�ใช้มีลกัษณะที�ค่อนข้างบางจึงใช้วิธีการเชื�อมเป็นจดุ 
(Spot Weld) ความถี�สงูในโรงงาน และใช้สลกัเกลียวในการประกอบติดตั �งที�หน้างาน 
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รูปที� 8 การเชื�อมประกอบในโรงงาน 

ที�มา: www.sekisuichemical.com 

 

ในกรณีที�โครงข้อแข็งรูปทรงสี�เหลี�ยมมาประกอบเข้าด้วยกันกับโครงอีกโครงหนึ�ง จะทําเสาที�อยู่ติดกันให้กําลังรับนํ �าหนักมากยิ�งขึ �น
กวา่เดิมตามอตัราสว่นความชะลดูของเสาที�ลดลง นอกจากนี �คานที�ตอ่ระหวา่งเสากบัเสาซึ�งเป็นคานรูปตวัซี เมื�อโครงมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะ
ทําให้เป็นคานรูปตัวเอช ซึ�งทําให้เสถียรภาพในการรับนํ �าหนักของคานเพิ�มสูงขึ �นตามไปด้วย ดงันั �นบ้านที�ประกอบขึ �นด้วยโครงข้อแข็งรูปทรง
สี�เหลี�ยมที�ต่อกันด้วยระบบโครงข้อแข็งนี �จึงสามารถรับนํ �าหนักบรรทุกทั �งในแนวดิ�งและในแนวด้านข้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี �สําหรับพื �นที�ที�
ต้องการโถงเปิดโลง่ ก็สามารถทําได้โดยการถอดเสากลางออก แล้วใช้คานประกอบให้มีความลกึมากยิ�งขึ �นกวา่เดิมได้อีก (เป็น 350 มิลลิเมตร) 

 

 
รูปที� 9 องค์อาคารขนาดทั�วไปสําหรับโครงข้อแข็งรูปทรงสี�เหลี�ยมและลกัษณะที�ข้อตอ่เมื�อนํามาประกอบเข้าด้วยกนั 

ที�มา: www.sekisuichemical.com 

 

เกรดของเหล็กที�ใช้ สําหรับทาํเป็นเสารูปกลอ่งเป็นเหล็ก เกรด STKR400 (Fy = 400 N/mm2) ในขณะที�เหล็กสําหรับทําเป็นคาน ใช้
เหล็กเกรด SS400 (Fy = 400 N/mm2) ระบบป้องกนัสนิมของเหล็กที�ใช้เป็นระบบที�เรียกวา่ Hot-Dip Zinc-Aluminum-Magnesium Alloy Coated 
หรือเรียกโดยยอ่วา่ ZAM ซึ�งวสัดเุคลือบผิวประกอบไปด้วยทั �ง สงักะสี อลมิูเนียม และ แมกนีเซียม ซึ�งให้ประสิทธิภาพดีกวา่การชบุสงักะสี
ประมาณ 10-20 เทา่ และให้ประสิทธิภาพดีกวา่ การชบุสงักะสีและอลมิูเนียมประมาณ 5-8 เทา่ ซึ�งการเคลือบผิวประเภทนี �ตามข้อกําหนดของ 
LREQ (Law Regulating the Ensuring of Quality) ของประเทศญี�ปุ่ นถกูจดัให้อยูใ่นประเภทที� 3 ซึ�งสามารถให้อายกุารใช้งานได้ยาวนานถึง 75 
ปี 
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รูปที� 10 คณุสมบตัขิองระบบเคลือบป้องกนัสนิม Zinc Aluminum Magnesium Alloy Coat 

ที�มา: Yoshioka, Toshihiro. (2009), “Steel-frame prefabricated houses” 
 

ระบบการผลิตและการก่อสร้าง 

 

การผลิตและการก่อสร้างบ้าน Sekisui Heim นี � งานสว่นใหญ่เป็นงานที�เริ�มต้นการผลิตมาจากโรงงาน ในลกัษณะที�คล้ายคลึงกับการ
ผลิตรถยนต์ โดยลําดบัแรกเป็นการเริ�มต้นจากการกําหนดรูปแบบของบ้านและพื �นที�ใช้สอยที�ต้องการ ระหว่างลกูค้า (Customer) กับวิศวกรฝ่าย
ขาย (Sale Engineer) โดยหลงัจากที�มีรูปแบบ (และแบบก่อสร้าง) ได้มีการสรุปเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสูร่ะบบการผลิตและขึ �นรูปชิ �นสว่นในโรงงาน 
หลังจากนั �นชิ �นส่วนองค์อาคารที�ผ่านการขึ �นรูปและการตดัให้ได้ขนาดก็ถูกนํามาเชื�อมประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครง แล้วจึงทําการติดตั �งผนัง
ภายนอก (Exterior Wall) และผนงัภายใน (Interior Wall) รวมถึงอปุกรณ์ตา่ง ๆ เชน่ อปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในห้องนํ �าหรือในห้องครัว ตลอดจน
การติดตั �งกรอบและบานประตหูน้าต่าง จากนั �นจึงทําการเก็บสินค้าและขนย้ายไปสู่หน้างานเพื�อการประกอบติดตั �งและเก็บงานในขั �นสุดท้าย
ตอ่ไป ทั �งนี �ระยะเวลาที�ใช้ในการผลิตและการก่อสร้างทั �งหมดภายหลงัจากที�ออกรายการสั�งสินค้าไปยงัโรงงานจนกระทั�งการเก็บงานขั �นสดุท้าย
จนกระทั�งการสง่มอบให้กบัลกูค้า ใช้เวลารวมทั �งสิ �นประมาณ 40 วนั ซึ�งเป็นการบริหารจดัการที�สามารถลดคา่ใช้จา่ยหลกั คือคา่แรงงานที�ใช้ และ
เป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในเรื�องระยะเวลาการสง่มอบที�รวดเร็วด้วย 

 
รูปที� 11 ขั �นตอนการผลิตและการก่อสร้างบ้านระบบ Sekisui Heim 

ที�มา: Furuse, Jun. (2006), “Structuring of Sekisui Heim automated parts pickup system (HAPPS) to process individual floor plans” 
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การประยกุต์ใช้กบัรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจบุนัและอนาคต 

 

สําหรับประเทศไทยเอง  กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายเริ�มให้ความสนใจกับเทคโนโลยีในการก่อสร้าง
บ้านลกัษณะที�เป็นระบบโครงพร้อมประกอบ หรือ Modular System เพิ�มมากขึ �นเนื�องจากเล็งเห็นถึงข้อดีในหลากหลายด้านและมองถึงความ
เป็นไปได้ในการที�จะพฒันาธุรกิจประเภทนี �ให้เติบโตขึ �นได้ 

เมื�อช่วงปลายปี พ.ศ. 2552  เครือซีเมนต์ไทย หรือ SCG ซึ�งเป็นผู้ นําธุรกิจผลิตภณัฑ์ก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทย ได้เปิดตัว 
Modular Home ซึ�งเป็นบ้านตวัอยา่งหลงัแรกของประเทศไทยซึ�งเป็นความร่วมมือระหวา่ง SCG และ บริษัท Sekisui เพื�อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลกูค้าที�ต้องการบ้านที�มีคณุภาพ และสามารถเข้าอยูไ่ด้ในระยะเวลาสั �น และในขณะเดียวกนัก็สามารถจํากดัปัญหาตา่ง ๆ ที�มกัเกิดขึ �นกบังาน
ก่อสร้าง  เชน่ ปัญหาความลา่ช้าในการจดัสร้าง  ปัญหาคณุภาพงานที�ไมส่มํ�าเสมอ  ปัญหาฝีมือแรงงานที�ไมไ่ด้คณุภาพ  ปัญหาคณุภาพของวสัดุ
ที�นํามาใช้เพื�อคณุภาพชีวิตที�ดีของผู้ที�เข้าพกัอาศยั 

 

 

รูป 12 บ้านต้นแบบของ SCG-Sekisui ที�สร้างขึ �นในระบบ Modular System 

ที�มา: Suvanhongkul, Sompop. “Steel Frame Prefabricated House” 

 

สําหรับในส่วนของรูปแบบและขั �นตอนการประกอบและติดตั �งนั �น SCG-Sekisui House จะใช้การประกอบแต่ละส่วนเป็นโครงหรือ 
Module ซึ�งมีขนาดประมาณ 2.4 เมตร x 6.0 เมตร (เพิ�ม-ลดตามความเหมาะสม) ซึ�งจะประกอบเสร็จจากในตวัโรงงาน แล้วขนส่งไปยงัสถานที�
ก่อสร้างโดยใช้รถบรรทกุหางลาก (Trailer Truck) เพื�อนําไปประกอบที�หน้างาน ซึ�งทั �งนี �ต้องอาศยัเครื�องจกัรหนัก เช่น Mobile Crane ในการยก
ติดตั �ง ซึ�งเป็นข้อจํากัดหนึ�งในการทํางาน โดยเฉพาะในพื �นที�การขนส่งเข้าถึงได้ยาก ในพื �นที�ที�การจราจรหนาแน่น หรือในบริเวณที�พื �นที�คบัแคบ 
เป็นต้น  ข้อจํากัดอีกประการหนึ�งของบ้าน SCG-Sekisui คือความหลากหลายในส่วนของรูปแบบบ้าน กล่าวคือจะมีแบบบ้านและรูปแบบการ
ตกแต่งภายในให้เลือกที�จํากัดและยงัต้องเป็นไปตามมาตรฐานที�ได้กําหนดไว้ และนอกจากนี � ถึงแม้ว่าวสัดกุ่อสร้างและวสัดุตกแต่งที�นํามาใช้
มกัจะเป็นวสัดทุี�เป็นเกรดคณุภาพสงูซึ�งเป็นทั �งข้อดีในแงข่องคณุภาพของงานแตใ่นทางกลบักนัก็สง่ผลตอ่มลูคา่งานก่อสร้างที�เพิ�มขึ �นซึ�งทําให้กลุม่
ลกูค้าถกูจํากดัอยูใ่นกลุม่ตลาดกลางถึงระดบับนเทา่นั �น 

จากข้อจํากดัด้านตา่ง ๆ ของบ้าน SCG-Sekisui ทําให้มีหลายฝ่ายได้ให้ความสนใจที�จะพฒันาหรือแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดที�เกิดขึ �น  
เนื�องจากยงัเล็งเห็นถึงจดุเด่นของบ้านพกัอาศัยที�ใช้วิธีการก่อสร้างระบบ Modular System โดยในส่วนนี �เององค์กรอิสระหลายหน่วยงานและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายรายให้ความสําคญัและความสนใจ โดยได้จดักิจรรมสง่เสริมตา่ง ๆ ขึ �นเพื�อเป็นเวทีให้กบับรรดาผู้ออกแบบที�สนใจ
ได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงผลงานพร้อมแนวคิดในการออกแบบนวตักรรมของที�พกัอาศยั  ซึ�งจากกิจกรรมตา่ง ๆ ที�หลายภาคส่วนได้จดัขึ �นพบว่า มี
ผู้ที�สนใจนําแนวคิดระบบ  Modular System มาใช้ในการออกแบบมาก  ซึ�งแสดงให้เห็นว่า Modular System เริ�มเข้ามามีบทบาทกับบุคลากรใน
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สายงานก่อสร้าง  โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพิ�มมากขึ �น  ซึ�งถ้าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที�ดีจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง  อาทิ ภาครัฐ  
ภาคเอกชนและนักลงทุน  หรือภาคการศึกษาก็ตาม  ระบบนี �จะช่วยแก้ไขจุดอ่อนหลายๆ ด้านของงานก่อสร้างที�พักอาศัยและเป็นอีกหนึ�ง
ทางเลือกสําหรับผู้ที�กําลงัมองหาบ้านและที�พกัอาศยัได้เป็นอยา่งดี 

 

      
         รูป 13 กิจกรรมสง่เสริมการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก และ โมเดลบ้านตวัอยา่งจาการประกวด ปี 2008 

          ที�มา : ศนูย์ให้คําปรึกษางานโครงสร้างเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย (http://sscc.isit.or.th) 

 

กิจกรรมที�หลายภาคส่วนได้จดัขึ �นเพื�อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพออกแบบและควบคุมเช่น  วิศวกร  สถาปนิก  ตลอดจน
นิสิตนกัศกึษา ได้แสดงผลงานและแนวคิดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมออกมาในรูปแบบของผลงานสําหรับเป็นที�พกัอาศยั เช่น บ้านเหล็ก
นวตักรรมที�อยูอ่าศยัแหง่อนาคต 2010  เป็นต้น โดยในแตล่ะกิจกรรมจะมีการกําหนด Concept ของการออกแบบไว้เป็นแนวให้ผู้ที�เข้าร่วมได้ยึด
เป็นหลกัใหญ่ในการออกแบบ เชน่ นวตักรรมที�พกัอาศยั บ้านประหยดัพลงังาน เป็นต้น  

 

       
    รูป 14 ผลงานที�สง่เข้าประกวดในโครงการ “ ประกวดการออกแบบบ้านเหล็กนวตักรรมที�อาศยัแหง่อนาคต 2010 “ 

   ที�มา : ศนูย์ให้คําปรึกษางานโครงสร้างเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย (http://sscc.isit.or.th) 



Page 9-9 

 

                                                                                  

โดยผลงานที�ออกมาจะสะท้อนแนวคิดของผู้ออกแบบ  โดยผลงานหลายๆผลงานจะประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการออกแบบ  จาก
ตวัอย่างที�ยกมาข้างต้น  เป็นผลงานการออกแบบจากโครงการ  “ประกวดการออกแบบบ้านเหล็กนวตักรรมที�อยู่อาศัยแห่งอนาคต 2010”  ซึ�ง
หลายทีมนํา Modular System มาใช้ประกอบในผลงาน โดยยกข้อดีในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั �ง มาประกอบกบัการนําเสนอ  

  

       
รูป15  ผลงานที�ผ่านเข้ารอบโครงการ “ ประกวดการออกแบบบ้านเหล็กนวตักรรมที�อาศยัแหง่อนาคต 2010 ระดบัวิชาชีพ “ 

   ที�มา : ศนูย์ให้คําปรึกษางานโครงสร้างเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย (http://sscc.isit.or.th) 

 

        
รูป16  ผลงานที�ผ่านเข้ารอบโครงการ “ ประกวดการออกแบบบ้านเหล็กนวตักรรมที�อาศยัแหง่อนาคต 2010 ระดบันกัศกึษา “ 

   ที�มา : ศนูย์ให้คําปรึกษางานโครงสร้างเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย (http://sscc.isit.or.th) 

 

จากแนวทางการส่งเสริมและกิจกรรมต่าง ๆ ที�หลายองค์กรได้จดัขึ �นมาอย่างต่อเนื�อง  เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องในหลายภาคส่วนเห็นถึง
ความสําคญัและประโยชน์ของวสัดปุระเภทเหล็กในหลากหลายมิติ  เพื�อเพิ�มทางเลือกให้กับผู้ออกแบบและผู้บริโภคในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์  ซึ�ง
ในปัจจบุนัการก่อสร้างทกุโครงการต้องคํานึงถึงปัจจยัแวดล้อมหลากหลายด้าน  เช่น ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์  หรือ
ด้านชีวอนามยัและสิ�งแวดล้อม  เป็นต้น   กิจกรรมตา่ง ๆ เหลา่นี �จะเป็นตวักระตุ้นให้กบัผู้ที�เกี�ยวข้องได้คิดและนําเสนอผลงาน  ออกมาโดยแต่ละ
ผลงานต้องนําเสนอทกุ ๆ แนวคิดเพื�อตอบโจทย์ให้กับผู้ บริโภคและสงัคมได้เห็นว่า  ผลงานนั �น ๆ มีจดุเด่นหรือข้อด้อยในด้านใดบ้าง เพื�อเพิ�ม
ทางเลือกให้กบัผู้บริโภคได้ตดัสินใจที�จะเลือกรูปแบบและระบบของงานก่อสร้างบ้านกนัตอ่ไป 

 

 

 


