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Preface 

คํานํา 

เนื่องจากในปัจจุบันมีสถาปนกิและเจ้าของอาคาร
เริ่มให้ความสนใจอาคารทีก่่อสร้างด้วยโครงสรา้ง
เหล็กหรือมกีารใช้เหลก็เป็นองค์ประกอบในการ
ตกแต่งอาคารมากขึ้น ประกอบกับผู้รบัเหมาราย
ย่อยเริ่มมีการพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อรองรบัการ
ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กมากขึ้น จากเดิมซึ่งมี
เพียงผู้รบัเหมารายใหญท่ี่มีชา่งฝีมือที่มคีุณภาพได้
มาตรฐานเพียงพอต่อการทํางานโครงสร้างเหลก็  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากรได้
ทําการสอนเกี่ยวกบัการก่อสรา้งเหลก็มาเป็นเวลา
หลายป ีพบข้อจํากัดบางประการทีท่ําให้การใชง้าน
โครงสรา้งเหลก็ในงานสถาปัตยกรรมยังไม่
แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก มีสถาปนกิเพียง
ส่วนน้อยที่ออกแบบและก่อสร้างอาคารที่ใช้
โครงสรา้งเหลก็ ทั้งทีใ่นต่างประเทศมีการใช้
เหล็กในงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน 
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บทนํา 

แม้ว่าโครงสรา้งเหล็กจะมีข้อดีหลายประการ แต่หากไม่เข้าใจคุณสมบัติ
ของโครงสร้างเหล็กแล้ว อาจสง่ให้คุณสมบัติบางประการของโครงสร้าง
เหล็กทาํให้เกิดข้อจํากดัในการใช้งานได้ ปัญหาที่สามารถพบได้เสมอกับ
โครงสรา้งเหลก็คือรอยต่อระหว่างโครงสรา้งเหล็กและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม เช่น รอยต่อระหว่างเสาหรือคานเหล็กและผนังก่ออฐิฉาบ
ปูน เนื่องจากความแตกต่างของคุณสมบัติของวัสดุ เมื่อออกแบบใหผ้นัง
ก่ออิฐยดึต่อกับเสาเหล็กหรือคานเหล็กโดยตรง มักจะเกิดปัญหารอยร้าว
ตามแนวรอยตอ่ระหวา่งวัสดทุั้งสองประเภท ประกอบกับเหล็กจะขยายตัว
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทัง้นี้ปัญหาดังกล่าวจะพบได้เสมอกับผนังภายนอก
อาคาร เนื่องจากเป็นจดุที่เกิดการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิได้ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งมีความชื้นเพิ่มเข้ามา ผลที่ตามมาคือเกิดการ
รั่วซึมของน้ําจากภายนอกอาคารเข้าไปภายในอาคาร ผ่านรอยต่อระหว่าง
เสาเหล็กและผนังก่ออฐิ ซึ่งแมว้่าบางครั้งจะใช้เหล็กหนวดกุง้ช่วยยดึ
รอยต่อแล้วก็ตาม กรณีน้ีอาจเลี่ยงไดโ้ดยเทคอนกรีตหุ้มเสาเหล็กหรอืคาน
เหล็กไว ้ซึ่งทําให้รอยตอ่ระหวา่งคอนกรีตและผนังกอ่อิฐยึดติดได้ดีกว่า แต่
การหุ้มเสาเหล็กหรือคานเหล็กด้วยคอนกรตีจะทําใหไ้ม่สามารถแสดงเนื้อ
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วัสดุเหล็กได้ตามที่สถาปนิกต้องการ รอยต่อระหว่างเหล็กและผนังอฐินั้น
หากหลกีเลี่ยงได้ยาก อาจใช้วัสดุอ่ืนปิดรอยต่อดังกล่าวไว้เพื่อความ
เรียบร้อยสวยงาม และกันน้ําให้ซึมผ่านได้ยากขึ้นด้วย 

การใช้เหล็กในงานก่อสร้าง 

เหตุผลในการเลอืกใชโ้ครงสรา้งเหล็กในงานก่อสร้างในประเทศไทยนั้นมี
กล่าวถงึในหลายประเดน็ ดังทีป่รากฏในบทความของสมาคมผู้รับเหมา
ไทยตอนหนึ่ง เหตุผลทีส่ถาปนกิเลือกใช้จะเปน็มุมของการออกแบบที่
สามารถใช้พ้ืนที่ได้เต็มที่เนื่องจากโครงสร้างเหล็กนั้นออกแบบให้มชี่วง
พาดของเสาไดม้าก ทําให้พ้ืนทีใ่ชส้อยไม่ถูกจาํกัดด้วยตําแหน่งหรือจาํนวน
เสา นอกจากนีค้วามเทีย่งตรงแม่นยําของโครงสร้างเหล็ก ยังทาํให้
คุณภาพของงานมีมาตรฐานสูง การเตรียมการก่อสรา้งนั้นสามารถทําได้
อย่างรวดเร็วหากมีการวางแผนที่ดี ทัง้นี้มาตรฐานของชิ้นเหล็กแตล่ะชิ้น
ได้รับการควบคมุคุณภาพให้เท่ากัน ซึ่งสง่ผลดีต่อการประกอบติดตั้ง อีกทั้ง
รูปทรงของเหล็กที่นํามาใช้สามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กและดูโปรง่เบา 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการออกแบบของสถาปนิก ที่ต้องการวัสดทุี่ทําให้
อาคารดูโปรง่เบา อันส่งผลให้ตัวอาคารมีนํ้าหนักเบาตามไปด้วย ซึ่งสิ่งนี้
ทําให้อาคารสามารถประหยัดฐานรากได ้
อีกเหตผุลหนึ่งที่โครงสร้างเหลก็ได้รบัความนยิมมากขึ้นคือการที่เป็น
โครงสรา้งที่สามารถออกแบบใหถ้อดประกอบได้ หากต้องการย้ายอาคาร
ในภายหลังหรอืเป็นอาคารชัว่คราว สถาปนกิสามารถออกแบบใหใ้ช้สลัก
เกลียวในการยดึต่อส่วนต่างๆของอาคาร เพือ่ใหง้่ายในการถอดประกอบ
และขนยา้ย 
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Concept 

ในระยะหลัง จะเห็นการออกแบบในประเทศไทย มีการใช้โครงสร้างเหล็ก
กันมากขึ้น ซึ่งอาจเปน็ผลมาจาก รูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย ความรวดเรว็ใน
การก่อสร้าง เบือ้งหลังแนวคิดของสถาปนกิในการเลือกใชโ้ครงสร้างเหล็ก 
จึงมีความน่าสนใจ และน่าศึกษา 
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Boon Design 

 
เหตุผลทีเ่ลือกใช้เหล็กในงานสถาปัตยกรรม เนื่องจากคุณสมบัติหลาย
ประการของเหล็กที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ขนาดมาตรฐานจากการผลิต 
ที่มีคุณสมบัติเหมือนกนัทุกชิ้นจากโรงงานผู้ผลิต ความถูกตอ้งและแม่นยํา
ในการทํางาน น้ําหนักที่เบากว่าคอนกรีต ทําให้สามารถใช้โครงสร้างพาด
ช่วงยาวได้โดยที่ขนาดโครงสรา้งไม่ใหญ่มาก ส่งผลให้การใชส้อยพื้นที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ มฝี้าเพดานที่สูง ให้ความรู้สึกโปรง่เบา การ
ทํางานสําหรับรอยต่อเหล็กไมยุ่่งยาก สามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีและ
สามารถทําได้เร็ว ซึ่งตากต่างจากโครงสร้างคอนกรีต แม้ว่าจะมีข้อด้อย
บ้างในเรื่องของการออกแบบรอยต่อระหว่างเหล็กและวัสดุกอ่สร้างชนิด
อื่นๆ แต่หากมคีวามเขา้ใจคุณสมบัติของโครงสร้างเหล็กเป็นอย่างดแีล้ว 
จะสามารถออกแบบให้สามารถใช้ประโยชนจ์ากเหลก็ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และสวยงาม 
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MSPACE 

 
คุณภากร มหพนัธ์ สถาปนิก ใหเ้หตุผลที่เลือกใชโ้ครงสร้างเหลก็ เนื่องจาก
เหล็กมคีวามเพรียวและเบา ก่อสร้างรวดเร็ว ให้ความรู้สึกถงึทิศทางและ
การเคลือ่นไหว สามารถขึ้นเปน็รูปทรงไดห้ลากหลาย ตามแนวคิดของงาน
สถาปัตยกรรม เหมาะกบัโครงสร้างที่ต้องการ Long Span และการยืน่ 
( Cantilever ) มากๆ เพื่อใชพ้ื้นที่โลง่ด้านใต ้สําหรับกิจกรรมที่ไม่
ต้องการเสา และสามารถ Integrate งานระบบเข้าไปอยู่ระหวา่งโครง
เหล็กไดง้่ายๆ ไม่เปลืองพื้นที ่
ข้อควรคํานึงในการใช้เหล็กในงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น ความคงทนของเหล็กขึน้อยู่กับการ
เคลือบผิว เช่น การกันสนิมและทาส ีเพือ่ไม่ให้เนื้อเหล็กสัมผัสกับวัตถุ
โดยตรง เหล็กมคีวามเหนียว การพังทลายขึ้นอยู่กับ Joint การเชื่อมหรือ 
Bolt เป็นหลัก 
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StudioMake 

 
คุณอรพรรณ ใหค้วามเหน็ว่า“ สัดส่วนที่บาง (visual lightness) / ความ 
แม่นยําในการประกอบ (precision in fabrication) / ความสามารถใน
การ ปรบัเปลี่ยนในอนาคต (adaptability) / ความสะอาดเรียบร้อยใน
การ ก่อสร้าง (cleanliness during construction) เราคํานงึถงึสัดส่วน 
ความ / ยาวมาตรฐานของเหล็กทกุครัง้ที่ออกแบบอาคารเพื่อให้เหลือเศษ
น้อยที่สุด ถ้ามีการตัดเหล็ก กจ็ะพยายามเอาเศษที่เหลอืไปทาํบันได หรือ 
component อื่นๆ ของอาคาร หน่วย 6 เมตรจึงเป็นมาตรฐานที่สําคัญ
มากสําหรับกระบวนการสร้างฟอร์มของเราคะ่”   
“คํานึงถึงความยาวมาตรฐานของเหล็ก ใชว้ัสดุใหคุ้้มที่สุดเพื่อลดปริมาณ
เศษ และการตอ่เหล็ก (mid-span welds) ที่อาจไม่งามคะ่”  
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Thai Obayashi 

 
คุณวิชัย Project Manager ให้ความเห็นว่าการใชโ้ครงสรา้งเหล็กในงาน
ก่อสร้างอาคารจะมีผลอยู่บ้างในส่วนของรอยตอ่ระหวา่งโครงสร้างเหล็ก 
เช่น เสาเหล็ก และงานสถาปตัยกรรม เช่น ผนังประเภทต่างๆ ได้แก ่ผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งมักจะเกิดรอยร้าวระหว่างโครงเหล็กและผนังก่ออฐิ ซึ่ง
อาจแก้ไขโดยเพิม่เหล็กหนวดกุง้เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิภาพการยึดตดิ
ระหว่างเหล็กและปูนกอ่ แต่วิธีการที่มปีระสทิธิภาพมากกวา่ คือการจัด
วางแนวผนังแยกออกจากเสา เพื่อลดปัญหาดงักล่าว ซึ่งเป็นวิธีที่
ผู้ประกอบการแนะนําให้เจ้าของอาคารหรือสถาปนกินําไปใช ้
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มาตรฐานรอยต่อโครงสร้างเหล็ก 

อาคารโครงเหล็ก มีรอยต่อที่สําคัญหลายจุด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน
ออกแบบ ความเข้าใจในรอยต่อ จึงเป็นส่วนสําคัญในงานออกแบบอาคาร
ที่ใชโ้ครงเหล็กเป็นหลัก 

 
ตําแหน่งรอยต่อท่ีสําคัญในส่วนต่างๆของอาคาร 

A- รอยต่อระหว่างตอม่อคอนกรีตและเสาเหล็ก 
B- รอยต่อระหว่างเสาและเสา 
C- รอยต่อระหว่างเสาและคาน 
D- รอยต่อระหว่างคานและคาน 
E- รอยต่อระหว่างเสาและโครงหลงัคา 
F- รอยต่อระหว่างจันทัน 
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วิธีการทํารอยต่อ 
วิธีการทํารอยต่อโครงสร้างเหล็กมีหลายวิธี ดังนี ้
1. การใช้หมุดย้าํ (Riveting) 
2. การใช้สลักเกลียว (Bolting) 
3. การเชื่อม (Welding) 
 
ในปัจจบุัน รอยต่อในอาคารส่วนมากจะเปน็แบบสลักเกลียว (Bolting) 
และการเชื่อม (Welding) ในเอกสารฉบับนี ้จะกล่าวถึงรอยต่อทั้ง 2 แบบ 
เป็นหลกั 
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การใช้สลักเกลียว (Bolting) 
ข้อดีของการใชร้อยต่อแบบสลักเกลียว 

• เหมาะสาํหรบังานที่ต้องการรื้อถอนไปประกอบใหม ่หรือ
โครงสรา้งสําเรจ็รูป 

• ติดตัง้ง่าย ไม่ต้องการใชไ้ฟฟ้า ใช้เพียงเครื่องมอืช่าง 

• มีสลักเกลียวและแหวนรองใหเ้ลือกตามความเหมาะสม 

• ให้ความรู้สึกทีม่ั่นคงแข็งแรง 

ข้อเสียของการใช้รอยต่อแบบสลักเกลียว 

• ความแข็งมกัจะน้อยกว่าหมุดย้ํา 

• หากโครงสร้างมกีารสั่นสะเทือน อาจให้สลักคลายเกลียวได ้
ยกเว้นการใช้สลกัเกลียวชนิดพิเศษ 

• ต้องการความแม่นยําสูง หากเจาะตําแหน่งแล้วจะแก้ไขยาก 

• อุปกรณป์ระกอบที่ใช้ในการจบัยึดมีส่วนที่ย่ืนออกมา ทําให้มผีล
ต่อการทํางาน อาจไม่เหมาะกบังานบางประเภท 
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การเชื่อม (Welding) 
ข้อดีของการเชือ่ม 

• เป็นรอยต่อแบบยึดแน่น มีความแข็งแรงมาก 

• ประกอบง่าย ประหยัดวัสดุและค่าก่อสร้าง 

• เป็นรอยต่อที่เรยีบง่าย ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ 

• เป็นรอยต่อที่ให้ความประณีตทางสถาปัตยกรรม 

• สามารถทําการเชื่อมรอยต่อได ้แม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่เขา้ถึง
ยาก 

ข้อเสียของการเชื่อม 

• เป็นรอยต่อถาวร ไม่สามารถถอดออกหรือนาํไปประกอบใหม่ได ้

• ต้องใช้ไฟฟ้าในการเชือ่ม หากไม่มีแหลง่กําเนิดไฟฟ้าจะไม่
สามารถทํางานได ้

• มีแสงรบกวนในระหวา่งการเชื่อม 
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• รอยเชื่อมสามารถเป็นจุดที่เกดิสนิมได ้

รอยต่อโครงสร้าง (Construction Joint) 

 
• รอยต่อระหว่างตอม่อคอนกรีตและเสาเหล็ก 

• รอยต่อระหว่างเสาและเสา 

• รอยต่อระหว่างคานและคาน 

• รอยต่อระหว่างเสาและคาน 

• รอยต่อระหว่างเสาและโครงหลงัคา 

• รอยต่อระหว่างจันทัน 
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รอยต่อระหว่างตอม่อคอนกรีตและเสาเหล็ก 

 
ลักษณะการใชง้าน 
ใช้เป็นรอยต่อระหว่างชิ้นงานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต สําหรับการ
ก่อสร้างอาคารเหล็กบนตอม่อคอนกรีต เพือ่ให้ส่วนโครงสร้างเหล็กของชั้น 
1 สูงพน้ระดับผิวดิน ซึ่งจะสามารถป้องกันความชืน้จากใต้อันจะก่อให้เกดิ
สนิมกับโครงสรา้งเหลก็ได ้ในกรณีทีท่ําการก่อสร้างในบริเวณที่มีความชื้น
สูง ควรเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาเหล็กไวเ้พื่อป้องกันความชื้น 
 
ตําแหน่งทีใ่ชง้าน  
จุดเชื่อมต่อระหว่างตอม่อคอนกรีตและเสาเหล็ก การติดตั้งที่สะดวกและ
รวดเร็วจะใช้วิธีการฝงัแผ่นเหล็กหรือฝงัเดือยเหล็กไวท้ี่ตอม่อคอนกรตีก่อน
ขณะทีก่าํลังเทคอนกรีตตอม่อ และจะเชื่อมแผ่นเหล็กทีเ่จาะรเูตรียมไว้แล้ว
เข้ากับฐานเสาเหล็ก เมือ่นําเสาเหล็กพร้อมแผ่นเหล็กที่ฐานเสามาประกอบ
ตอมอ่ ซึ่งฝังเดอืยเหล็กไว้แลว้ จะทําใหก้ารทํางานสะดวก รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 
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รอยต่อระหว่างเสาเหล็ก 

 
ลักษณะการใชง้าน 
ใช้เป็นรอยต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก บริเวณเสาเหล็กและเสาเหล็ก ใช้
เพื่อเพิ่มความยาวหรอืความสูงของเสาเหล็ก สามารถใช้ต่อเสาเหล็กเหล็ก
ที่มีขนาดเท่ากนัและขนาดแตกต่างกนั เช่น การลดขนาดหน้าตัดเสา หรือ
เป็นการออกแบบเพื่อความสวยงามทางสถาปตัยกรรมสามารถติดตั้งได้
รวดเร็ว รอยต่อประณีตได้มาตรฐาน และควบคมุคุณภาพได้ดี 
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รอยต่อระหว่างคานกับคาน 

ลักษณะการใชง้าน   
ใช้เป็นรอยต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก บริเวณคานเหล็กเชือ่มติดกับคาน
เหล็ก ใช้คานเหล็กรปูพรรณเพื่อรับพืน้ชนิดต่างๆ เชน่ พื้นคอนกรีตเทในที ่
พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป พื้นเหล็กรีดลอน ชิ้นสว่นคานเหล็กแตล่ะชิ้น
สามารถตัดให้ได้ตามขนาดที่ออกแบบไว้และเตรียมชิน้ส่วนประกอบต่างๆ
เพื่อช่วยในการติดตั้งไดจ้ากโรงงานประกอบ แล้วจึงขนส่งไปยังสถานที่
ก่อสร้าง การทาํงานจากการเตรียมชิ้นส่วนดังกล่าวขา้งต้นสามารถติดตั้ง
ได้รวดเร็ว ซึ่งส่งผลใหส้ามารถลดเวลาการทํางานหรอืเวลาการประกอบที่
สถานทีก่่อสร้างได ้และควบคุมคุณภาพได้ดี ได้มาตรฐานสูง 
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แบบรอยต่อมาตรฐาน 

(Standard Drawing) 

ตัวอย่างการเขยีนแบบรอยต่อมาตรฐาน  
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รอยต่อคานกับคาน (bolting) 

 
Elevation 

 
Section 
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รอยต่อคานกับคาน (welding) 

 
Elevation 

 
Section 
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รอยต่อคานหลักกับคานย่อย (1) 

 
Elevation 

 
Elevation 
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รอยต่อคานหลักกับคานย่อย (2) 

 
Elevation 

 
  



 รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 
 

STEEL CONNECTION 31 
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รอยต่อเสากับคาน, flange connection (1) 

        
Elevation 

 
Plan 
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รอยต่อเสากับคาน, flange connection (2) 

      
Elevation 

 
Plan 
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รอยต่อเสากับคาน, web connection (1) 

 
Elevation 

 
Plan 
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รอยต่อเสากับคาน, web connection (2) 

   
Elevation 

 
Plan 
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รอยต่อเสากับเสา (bolting) 

 
Elevation 

      
Plan 
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รอยต่อเสากับเสา (welding) 

 
Elevation 

      
Plan 
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รอยต่อเสากับคานหลังคา 

 
Elevation 
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รอยต่อเสากับคานหลังคา 
 

      
Elevation 

 



 รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 
 

STEEL CONNECTION 47 
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รอยต่อเสากับ truss หลังคา 

       
Elevation 

      
Plan 
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รอยต่อเสากับตอม่อ (1) 

Section 
 
 
 
  
 
 
 
 

Plan 
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รอยต่อเสากับตอม่อ (2) 

Section 
 
 
 
  
 
 
 
 

Plan 
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รอยต่อระหว่างคานหลังคา 
      

 
Elevation 

     

 
Elevation 
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รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม  
 

56      STEEL CONNECTION 
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รอยต่อเหล็กกับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

การออกแบบรอยต่อ สามารถพลิกแพลงจากรอยตอ่มาตรฐานต่างๆ 
ก่อให้เกดิรปูทรงทางสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ และสวยงามได้เช่นกนั 
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รอยต่อระหว่างเสาและคานเหล็ก และฐานเสา 

 
ในภาพแสดงการใช้เหล็กรูปพรรณตัว Channel สองชิ้นมาประกอบกัน
เป็นเสา โดยจัดวางให้เหล็ก Channel หันหลงัชนกัน และแทรกด้วยเหล็ก
อื่นอีกหนึ่งชิ้น เพื่อแสดงรอยตอ่ระหวา่งเหลก็ Channel โดยยึดด้วยสลัก
เกลียว ที่ฐานเสาเหล็กเว้นระยะเพื่อใหเ้กิดรอยต่อระหว่างเสาและผนัง
ด้านล่าง ที่ปลายเสาด้านบนยังคงใช้เหล็ก Channel ต่อเนื่องเป็นคาน
เหล็กสองชิ้น ยึดรอยต่อด้วยสลักเกลียว โดยทีค่านตัว Channel ทั้งสอง
ชิ้นใช้เปน็โครงสร้างรับระแนงที่เป็นเหลก็ตัว H ที่มีขนาดเล็กกวา่ โดยการ
ยึดระหว่างปกีเหล็กตัว H และปีกเหลก็ตัว Channel จะใชส้ลักเกลียวเป็น
ตัวยึด 
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สถานที่: ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย University of Illinois at Urbana 
Champaign รัฐ Illinois 
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http://www.fastcodesign.com 

http://www.trendir.com http://zeospot.com 
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รอยต่อฐานเสา 

 
ในภาพจะแสดงการยึดต่อระหว่างเสาเหล็กตัว H และฐานเสา ซึ่งทําขึน้
จากเหลก็พับเปน็กล่องสี่เหลี่ยม หรือเป็นเสาเหล็กสี่เหลี่ยม โดยเลือกขนาด
ที่พอดีกบัขนาดหน้าตัดเสาเหล็กตัว H แล้วยึดด้วยสลักเกลยีว จากในภาพ
จะเห็นวา่มีการบากที่เอว (Web) ของเสาเหล็ก เพื่อให้วางบนฐานเสาได ้
สถานที่: อาคาร Jack E. Brown Chemical Engineering Building มหาวิทยาลัย 
Texas A&M University เมือง College Station รัฐ Texas 
 

  



รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม  
 

62      STEEL CONNECTION 

 



 รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 
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เสาเหล็กหน้าตัดประกอบ (Built-up Steel Column) 

 
ภาพแสดงการใช้เสาเหล็กรูปพรรณ หน้าตัดมาตรฐาน H-Beam หลายชิ้น
ประกอบกับแผน่เหล็ก เพื่อใหร้ปูร่างของโครงสร้างดนู่าสนใจ 
สถานที่: อาคาร The Nine Rama IX 
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หอประชุม ม.มหิดล ศาลายา 
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การใช้ Castellated Beam 

 
ภาพแสดงการใช ้Castellated Beam หรือ cellular beam ซึ่งเกิดจาก
การแบง่ครึง่คานเหล็ก H-Beam เป็นสองส่วน แล้วเชื่อมต่อเพื่อใหไ้ด้
ความลึกมากขึน้ ซึ่งจะทําให้คานสามารถรับแรงไดม้ากขึ้น 
สถานที่: อาคาร The Nine Rama IX 
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 รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 
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รอยต่อระหว่างเสาเหล็กรูปพรรณและพื้นคอนกรีต 

 
ภาพแสดงการใช้พ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูปและเทคอนกรีตปรับระดับเข้าไปชน
กันเอว (Web) ของเสาเหล็ก แต่วัสดุปิดผิวจะเว้นระยะของเอวเสาไว้ 
จากการลดระดบัพื้นจะเห็นรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรตีและปีกเสา 
(Flange) อย่างชัดเจน 
สถานที่: บริษัท Studiomake 

  



รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม  
 

68      STEEL CONNECTION 

จันทันเหล็กหน้าตัดประกอบ 

 
ภาพแสดงการออกแบบจันทันรบัหลังคา เป็นโครงสร้างลักษณะโครงแข็ง 
(Portal Frame) สถาปนิกเลอืกใช้เหล็กฉากสองชิ้นรับแรงรว่มกัน โดย
เว้นระยะระหว่างเหล็กฉากไว้เพือ่ใช้เป็นช่องสําหรับติดตั้งงานระบบต่างๆ 
สถานที่: บริษัท Studiomake 
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รอยต่อระหว่างเสาเหล็กรูปพรรณ H-Section และกรอบ
หน้าต่าง 

 
จากภาพจะแสดงรอยต่อระหว่างเสา-เสา ทีม่ีขนาดหน้าตัดเท่ากัน โดยยึด
ต่อด้วยแผ่นเหล็กและสลักเกลียว ที่ด้านนอกปกีเหล็กของเสาตัว H ใช้เป็น
จุดยึดกรอบหน้าต่างอลมูิเนียม 
สถานที่: อาคาร TMT Knowledge Center จ.พระนครศรีอยุธยา 
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รอยต่อเสาเหล็กรูปพรรณและกรอบหน้าต่าง 

 
ในภาพแสดงรอยต่อระหว่างเสาเหล็กรูปพรรณ H และกรอบหน้าตา่งส่วน
ที่ติดพื้น จะเห็นว่ากรอบหน้าตา่งจะถูกออกแบบใหว้างไว้ด้านนอกของเสา 
ยึดติดในส่วนของปกีเหล็ก (Flange) และจะเห็นแผ่นเหล็กยึดโคนเสาไว้
กับพื้นดา้นล่าง โดยแผ่นเหลก็จะยึดติดกับเสาโดยใชก้ารเชื่อม 
สถานที่: อาคาร QTC ศรีนครินทร ์
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รอยต่อระหว่างโครงเหล็กรูปพรรณและผนังกระจก 

 
ภาพแสดงการใช้เหลก็รปูพรรณตัว C Channel เป็นโครงสรา้งหลัก เพือ่
รับกรอบผนังกระจก โดยโครงเหล็กตวั C ยึดติดกันด้วนการเชื่อม และ
เชื่อมแผ่นเหล็กยื่นออกไปจากปีกเหล็กตัว C เพื่อทาํหน้าที่เป็นตัวรบักรอบ
ผนังกระจก ทัง้นี้แผ่นเหล็กจะยึดต่อกบักรอบผนังโดยใช้สลักเกลียว 
สถานที่: อาคารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์จ.ปทุมธานี 
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รอยต่อระหว่างเสาเหล็กรูปพรรณและผนังกระจก 

 
 
จากภาพจะเหน็โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ H Section ใช้เปน็เสาและคาน 
ยึดติดกันด้วนการเชื่อม สําหรับการยึดผนังกระจกจะใช้อุปกรณย์ึดกระจก 
(Spider) ยึดตดิกับเหล็กฉากก่อนที่จะยึดติดกับปกีเหล็กของเสา 
(Flange) 
สถานที่: มิวเซียมสยาม ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ 
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รอยต่อระหว่างผนังกระจกและคานเหล็กรูปพรรณ 

 
ภาพแสดงการออกแบบให้แนวผนังถัดออกไปจากแนวคานเหล็ก เพือ่ลด
ปัญหารอยต่อระหว่างวสัดุต่างชนิดกัน และทําให้อาคารดโูปร่งมากขึ้น 
สถานที่: อาคาร QTC 
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รอยต่อระหว่างผนังกระจกและเสาเหล็กรูปพรรณ 

 
ภาพแสดงการจดัวางตําแหน่งของแนวผนังกระจกใหช้ิดแนวของเอว 
(Web) ของเสาเหล็ก H-Column รอยต่อระหว่างแผ่นกระจกมีค้ิวกันน้ํา 
ป้องกันการรั่วซึมของน้ําจากภายนอกอาคาร และติดตั้งคิ้วทีแ่นวพื้นเพื่อ
ป้องกันน้ําซึมผ่านเช่นกัน 
สถานที่: อาคาร QTC 
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รอยต่อระหว่างจันทันเหล็กรูปพรรณและแปเหล็กรูปพรรณ 

 
จากภาพจะแสดงรอยตอ่ระหว่างแปเหล็กรปูพรรณและจันทนัเหล็ก
รูปพรรณตัว H Section โดยใช้ขนาดต่างกัน การยึดต่อจะใช้วิธีการเชื่อม
แผ่นยื่นออกมาจากจันทัน เพื่อรับแปซึง่จะยึดต่อด้วยการใช้สลักเกลียว 
และในส่วนถัดไปของจันทันจะเห็นการยึดต่อระหว่างจันทันและอกไกเ่หล็ก
รูปพรรณรูปตัว H Section ซึ่งมีขนาดใหญก่ว่าแปเล็กน้อย โดยใช้วิธีการ
ยึดต่อแบบเดียวกัน คอืเชื่อมแผ่นยื่นออกมารับอกไก่ และยดึด้วยสลัก
เกลียว 
สถานที่: อาคาร้านค้าท้องถ่ินใกล้กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงหลังคาเหล็ก 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็ก H-Beam ประกอบเปน็โครงถกั (Truss) รับหลังคา 
ทําให้สามารถออกแบบใช้พาดช่วงกว้างได ้โดยยึดแต่ละรอยต่อด้วยการ
เชื่อม 
สถานที่: หอประชมุมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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หลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ H-Beam 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็ก H-Beam ประกอบเปน็โครงหลังคา รองรบัวสัดุบุ
ผิวหลังคา สามารถพาดช่วงไดก้ว้างสอดคล้องกับการใช้พ้ืนทีภ่ายใน
อาคาร 
สถานที่: ท่าอากาศยานฮ่องกง 
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การใช้เหล็กตัว H เป็นระเบียงอาคาร 

 
การออกแบบให้ใช้เหลก็ตัว H ขนาดเล็กเป็นโครงสร้างรับพื้นระเบียงที่ย่ืน
จากตัวอาคาร โดยยึดเหล็กแตล่ะชิ้นด้วยสลักเกลียว 
สถานที่: อาคารหอประชุมแห่งหนึ่งที่เมือง Austin รัฐ Texas 

  



 รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 
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แผงกันแดด 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็ก H-Beam เป็นเสาลอย อยู่นอกแนวผนังอาคาร ทํา
หน้าที่เป็นโครงรับกันสาด โดยการใช้เหล็กแผ่นเชื่อมติดกับปกีเหล็ก 
(Flange) จากนัน้ใช้สลักเกลียวยึดแผ่นเหล็กกับชิน้กนัสาด สะดวกในการ
ติดตั้งทีส่ถานทีก่่อสร้าง 
สถานที่: มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงเหล็กรับแผงกันแดด 

 
 
โครงเสาหลักเป็นการใช้เหลก็ตัว H มาเชื่อมตดิกันเปน็บ่ายื่นออกไปรับ
โครงเหล็กที่ใช้เพื่อยึดติดแผงกนัแดด โยที่รอยต่อระหว่างบ่าเหล็กตัว H 
จะใช้วิธีการยึดด้วยแผ่นเหล็กก่อน จากนั้นจึงยึดด้วยรอยต่อที่รับโครงยึด
แผงกันแดด 
สถานที่: Menil Collection เมือง Houston รัฐ Texas 
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รอยต่อโครงเหล็กรูปพรรณในส่วนของกันสาดอาคาร 

 
ภาพแสดงโครงเหล็กตวั Channel ที่ใช้เป็นโครงกันสาด การยึดรอยต่อแต่
ละจุดใช้วิธีการเชื่อม โดยกันสาดที่ย่ืนออกมาใช้เหล็กตัว Channel สอง
ชิ้นประกอบกัน และเว้นระยะรอยต่อระหว่างเหล็ก ขณะที่คานเหล็ก
ระหว่างเสาใช้เหล็ก H Section ส่วนเสาใช้เหล็กตัว Channel ที่ขนาด
ใหญก่วา่สองชิน้ ประกอบด้านหลังเข้าด้วยกัน 
สถานที่: ส่วนหนึ่งของอาคาร Petronas Twin Tower กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศ
มาเลเซีย 
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รอยต่อโครงเหล็กและหลังคากระจก 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็ก Cut-T และเหล็กฉากเปน็โครงเพื่อรับแผ่นกระจก 
บริเวณกันสาด ทางเข้าลิฟต์ โดยเหล็ก Cut-T และเหล็กฉากจะตัดด้าน
ปลายให้เรียวแคบลง (Tapered Shape) เพื่อให้ดูน่าสรใจ และสอดรับ
กับขนาดของเหล็กกลมที่ยึดติดด้านข้างของปกีเหล็ก (Web) การะยึดต่อ
แผ่นกระจกและปีกเหล็กจะใช้อุปกรณ์ยึด Spider การยึดต่อระหว่างโครง
เหล็กของกันสาดกับโครงเหล็กของตวัลิฟต์ ที่เป็นเหล็ก H Section จะใช้
วิธีเชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก ที่ย่ืนออกมาจากเสาเหล็ก H-Section 
สถานที่: งาน Shanghai EXPO 2010 ) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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กันสาดโครงเหลก็ 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็ก Cut-T เป็นโครงรับกันสาดหน้าหน้าต่าง โดยโครง
เหล็กทีย่ึดต่อระหว่างเหล็ก Cut-T จะเป็นเหล็ก H-Section ขนาดหน้าตัด
เท่าเหลก็ Cut-T เหล็ก Cut-T จะยึดติดกับผนงัอาคารโดยยึดด้วยสลัก
เกลียวติดกับแผ่นเหล็กที่ย่ืนจากผนัง และเหล็ก Cut-T ยึดติดกับเหลก็ H-
Section ด้วยการเชือ่ม 
สถานที่: มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงหลังคาเหล็กทางเข้าอาคาร 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็ก H-Beam ตัดปลายให้เรียว (Tapered) เพื่อใช้รบั
แปเหล็ก ใต้หลงัคากระจก การยึดต่อแต่ละจุดใช้วิธีการเชื่อม โดยทําการ
บากปกีเหล็ก (Flange) ของคานอีกชิน้หนึ่ง เพื่อให้สอดเข้าพอดีระดับ
หลังปกีเหล็ก 
สถานที่: อาคาร The Nine Rama IX 
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การใช้โครงเหล็กเป็นหลังคายื่นหรือโรงจอดรถ 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็กฉากร่วมกับเสาเหล็กสีเ่หลี่ยมทําเป็นโครงรบัหลังคา
ที่จอดรถ โดนเสาเหล็กสี่เหลี่ยมสามารถใช้เหล็กรูปตวั H ได้เช่นกัน 
ที่มา: http://www.garbeearchitecture.com/custom-parking-cover/ 
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หลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ 

 
 
ภาพแสดงการออกแบบโครงหลงัคายื่นโดยใช้เหล็กรูปพรรณตัว H ขนาด
ต่างๆกนั มาประกอบกนัเป็นโครงสรา้งหลังคา โดยใชท้าํหน้าทีข่องจันทัน
และแป 
ที่มา: https://c1.staticflickr.com/9/8025/7340858236_356290036d_z.jpg 
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โครงเหล็กรับชายคา 

 
ภาพแสดงการใช้เหล็กฉากประกบคู่เป็นโครงหลังคายื่นออกจากตัวอาคาร 
การใช้เหล็กฉากขนาดเล็กทําให้โครงสร้างดูเบาไมห่นกัมาก ทั้งนีก้ารใช้
เหล็กฉากประกบคู่ในลักษณะหน้าตัดประกอบ (Built-up Section) ทําให้
ได้โครงสร้างใหม ่ที่ต่างจากหนา้ตัดมาตรฐาน 
ที่มา: http://structuralsteelfabrication.net/canopies.html 
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รอยต่อโครงสร้างเหล็ก  
กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

การใช้เหล็กในงานก่อสร้างนัน้ควรมคีวามรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเหล็ก 
เพื่อที่สถาปนกิจะสามารถเลือกใชข้นาดและหน้าตัดเหล็กที่เหมาะกบัการ
ใช้งานและรูปลกัษณ์ของอาคาร ตลอดจนวิธีการยึดตอ่หรือตดิตั้ง ทั้งใน
ลักษณะของวัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด หรือในลกัษณะที่ใช้เหลก็ผสมผสาน
กับวัสดชุนิดอื่น เช่น การใชโ้ครงสรา้งเหล็กร่วมผนังทีเ่ป็นวัสดุอ่ืนๆ ใน
ส่วนของงานสถาปัตยกรรม ซึง่สถาปนิกและผู้ใช้งานอาคารจะพบว่าเกิด
รอยร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุที่มคีุณสมบัติต่างกัน ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้สามารถแกไ้ขได้โดยใช้รปูแบบการทํารอยต่อทางสถาปัตยกรรม
ที่สามารถปญัหาดังกล่าวได้ระดบัหนึ่ง ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถส่งผล
ให้เกิดลักษณะดงักล่าวได้อีก อาทิเช่น โครงสร้างอาคารอาจมีการสั่นไหว 
ซึ่งจะสง่ผลต่อรอยต่อระหว่างเหล็กและวัสดุประเภทอื่นๆได ้
 
ทั้งนี้เพือ่เป็นการป้องกันไมใ่ห้เกิดลกัษณะดงักล่าว สถาปนกิอาจออกแบบ
โดยให้ผนังอาคารซึ่งเปน็วัสดุอ่ืนๆอยู่ในตําแหน่งทีไ่มย่ึดติดกับโครงสร้าง
เหล็กโดยตรง โดยอาจออกแบบโดยให้เสาเหล็กอยู่คนละแนวกับผนงั เป็น
ลักษณะของเสาลอย ซึ่งตําแหน่งเสาอาจอยู่ภายนอกอาคารหรอืภายใน
อาคาร ทั้งข้อกงัวลเกี่ยวกับการที่อาจมีพ้ืนใชส้อยน้อยเนื่องจากเสาถกูจัด
วางในตาํแหน่งที่อยู่ภายในอาคารนั้น อาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสถาปนิก
ผู้ออกแบบไดท้าํการออกแบบโดยคํานึงถงึการจัดประโยชน์ใชส้อยใน
ภาพรวมของอาคารไวแ้ล้ว แต่หากตอ้งการกอ่ผนังติดกับปกีเหล็กโดยตรง 
อาจใช้วิธีเทเสาเอ็นคอนกรีตตลอดแนวปีกหรือเอวของเสาเหล็ก ก่อนที่จะ
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ก่อผนังอิฐต่อไป วิธีน้ีเหล็กที่ฝังอยู่ในเสาเอ็นจะถูกเชื่อมติดกับเสาเหล็ก
ด้วย เพื่อใหก้ารยึดต่อระหว่างเสาเอ็นและเนื้อเหล็กมปีระสิทธภิาพดีขึ้น 
 
สําหรับกรณทีี่ใช้คานเหล็กนั้นจะเกิดปญัหารอยต่อน้อยกว่าปญัหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างรอยต่อของเสาเหล็กและผนังก่ออิฐ เนื่องจากโดยปกติแล้วพื้น
คอนกรตีมักถกูออกแบบใหว้างบนคานเหล็ก ซึ่งทําใหร้อยต่อระหว่างพื้น
คอนกรตีและผนังก่ออฐิมลีักษณะไม่ต่างจากการทํางานในงานก่อสรา้ง
ทั่วไป อย่างไรกต็ามหากบางโครงการสถาปนกิอาจจัดวางให้ตําแหน่งผิว
สําเร็จของพื้นอยู่ในระดบัเดียวกับปกีเหล็ก (Flange) ของคานรูปตัว H 
หรือ I ซึ่งการออกแบบอาจตอ้งคํานงึถงึรอยต่อระหว่างผนงัก่ออฐิและผิว
ของปกีเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดกัน หรืออาจวางตําแหน่งของแนวผนัง
ไว้บนพืน้คอนกรีตเพื่อหลีกเลีย่งการทํารอยต่อระหว่างผิวเหล็กและผนังกอ่
อิฐ ทั้งนีอ้าจใช้วิธีเชื่อมเหล็กฉากหรือเหล็กหนวดกุ้งที่เหนือปกีคานส่วนที่
ต่อเนื่องกับผนัง เพื่อช่วยในการยึดเกาะให้ดีย่ิงขั้น สําหรับการใช้เหลก็ฉาก
ขนาดเล็กเชื่อมติดกับปีกเหลก็นั้นจะยุ่งยากกว่าการใชเ้หลก็หนวดกุง้เชื่อม
ติดเป็นระยะเชน่เดียวกับการยึดติดกับปีกเสาเหล็ก แต่เหล็กฉากจะช่วย
ป้องกันการรั่วซึมของน้ําจากภายนอกอาคารได้ดีกว่า เนื่องจากจะเปน็การ
เชื่อมเหล็กฉากตลอดแนวปีกคาน ก่อนที่จะกอ่อิฐทบั หรืออาจเทขอบ
คอนกรตีที่ปีกเหล็กทับเหล็กฉากไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะได้ผลดีขึ้น 
 
การใช้เหล็กในการออกแบบนัน้ สถาปนิกสามารถเลือกใช้เหล็กโดย
พิจารณาจากความหลากหลายของหน้าตัดและขนาดของเหล็กได ้โดย
ปัจจัยดังกล่าวนี้จะทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างแตกต่างของหน้าตัด
และขนาด ตลอดจนการใชง้านในลกัษณะของหน้าตัดประกอบ (Built-up 
Sections) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สถาปนิกสามารถประยุกต์ใชห้น้าตัดเหล็ก
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และขนาดที่เปน็มาตรฐานและมีจําหน่ายในท้องตลาดมาสร้างสรรคเ์ป็น
หน้าตัดหรือรูปทรงที่แตกต่างออกไปได้โดยไมม่ีข้อจํากัด หากไม่ต้องใช้
เหล็กขนาดใหญ่ซ่ึงอาจดูหนักเกินไปเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาคารหรือที่
ว่างที่ต้องการใช้งาน อาจใช้เหล็กขนาดเล็กกวา่มาประกอบเขา้ด้วยกนั
เพื่อใหม้ีคุณสมบัติการรับแรงได้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องขึน้อยู่กับดุลพินิจและการ
ออกแบบทางโครงสรา้งของวิศวกรร่วมด้วย 
 
การออกแบบโดยใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมร่วมกับ
วศิวกรรมโครงสร้างนัน้ การเลือกรูปทรง รูปร่าง หรอืขนาดหน้าตัดเหล็กที่
นํามาใช้จะส่งผลต่อรูปลักษณ์ของอาคารโดยตรง อาคารหลายหลังทีถู่ก
ออกแบบเพื่อให้เห็นถงึความเป็นเหลก็ หรือแสดงออกถงึงานในลักษณะ
อุตสาหกรรมโดยใช้เหลก็เป็นสือ่ในการรับรู้ต่อผู้ใช้อาคาร อาจเลือกชนิด
หรอืประเภทของเหลก็ที่แปลกใหมไ่ด ้โดยดัดแปลงจากลักษณะหรือขนาด
มาตรฐานที่มีจําหน่ายทั่วไปตามทีไ่ดก้ล่าวไปแล้วในลักษณะของโครงสรา้ง
ประกอบ (Built-up Section) 
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ผนังเบาวางบนโครงสร้างเหล็ก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อแผ่นผนังและปกีคานเหล็ก H-Beam 
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ผนังเบาวางบนโครงสร้างเหล็กพร้อมวัสดุกรุผิวด้านนอก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อแผ่นผนังและปกีคานเหล็ก H-Beam 
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ผนังก่ออิฐวางบนโครงสร้างเหล็ก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคารผ่าน
รอยต่อระหว่างผนังก่ออิฐและคานเหล็ก และยังช่วยปิดรอยร้าวทีอ่าจ
เกิดขึ้นบริเวณรอยตอ่บริเวณผิวปูนฉาบและปีกคานเหล็ก H-Beam 
การใช้ฉากอลูมิเนียมติดตั้งบนปกีเหล็ก H-Beam จะช่วยป้องกันการซึม
ผ่านของน้ําได้ดีขึ้น สําหรับผนงัภายใน ฉากอลมูิเนียมไม่จําเปน็ต้องใช ้
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ผนังก่ออิฐบนเอ็น คสล.บนโครงสร้างเหล็ก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคารผ่าน
รอยต่อระหว่างคานเอ็น คสล. และคานเหล็ก และยังช่วยปิดรอยร้าวที่อาจ
เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของผิวปูนฉาบบริเวณรอยต่อคานเอน็ คสล.กับ H-
Beam 
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ผนังเบากรุ metal sheet บนโครงสร้างเหล็ก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อแผ่นผนังทีร่องรบัแผ่น Metal Sheet และปีกคานเหล็ก H-
Beam 
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กรอบหน้าต่างวางบนโครงสร้างเหล็ก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนบริเวณด้านในกรอบผนังจะชว่ยป้องกันการซึมของ
น้ําจากนอกอาคารบริเวณรอยต่อระหว่างกรอบผนังและปีกเหล็ก H-
Beam 
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ผนังก่ออิฐพร้อมเอ็น คสล. วางบนพื้น คสล. 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อระหว่างผิวปูนฉาบข้างพื้น คสล.และปีกคานเหล็ก H-
Beam 
  



 รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 
 

STEEL CONNECTION 101 

 

ผนังเบากรุ metal sheet วางบนพื้น คสล. 
แผ่น Aluminum flashing ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ําจากภายนอก

อาคาร  
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ผนังเบาวางบนพื้น คสล. 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อระหว่างกรอบผนังและพืน้ คสล. 
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กรอบหน้าต่างวางบนพื้น คสล. 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อระหว่างกรอบผนังและพื้น คสล. นอกเหนือจากการใช้แผ่น
ยางกันซึมติดตั้งภายในกรอบผนัง 
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ผนังเบาวางบนพื้นโครงเหล็ก light gauge 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อระหว่างตงเหล็ก Light Gauge และปีกเหล็ก H-Beam 
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ผนังเบาวางบนพื้น metal 
deck 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วย
ป้องกันการซึมของน้ําจากนอก
อาคารบริเวณรอยต่อระหว่างผิว
ปูนฉาบด้านขา้งพืน้ คสล.และ
ปกีเหลก็ H-Beam 
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พื้นสําเร็จรูปวางบนโครงสร้างเหล็ก 
การยาแนวด้วยซิลิโคนจะช่วยป้องกันการซึมของน้ําจากนอกอาคาร
บริเวณรอยต่อระหว่างผิวปูนฉาบด้านข้างพื้น คสล.และปกีเหล็ก H-
Beam  
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พื้นไม้วางบนตงเหล็ก 
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ผนังก่ออิฐวางเสมอขอบพื้นยื่น คสล. วางบนโครงสร้างเหล็ก (1) 
ฉาบปูนที่ผนังและขอบพื้นเพื่อกันน้ําซึม 
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ผนังก่ออิฐวางเสมอขอบพื้นยื่น คสล. วางบนโครงสร้างเหล็ก (2) 
พร้อมเอ็น คสล. ยาแนวด้วย silicone เพื่อกันน้ําซึม 
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ผนังก่ออิฐวางบนเสมอพื้นยื่น คสล. วางบนโครงสร้างเหล็ก (3) 
ฉาบปูนหุ้มหัวพืน้ 
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พื้น คสล. ลดระดับ วางบนโครงสร้างเหล็ก 
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ผังพื้น ผนังก่ออิฐกับเสาเหล็ก 
ใช้ฉากอลมูเินยีม หรอื pvc ฝังในผนังกันน้ําซึม 
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ผังพื้น ผนังก่ออิฐกับเสาเหล็ก 
ใช้ฉาก pvc ปดิกันน้ํา 
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ผังพื้น ผนังก่ออิฐพร้อมเสาเอ็นกับเสาเหล็ก (1) 
ใช้ silicone ยาแนว 
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ผังพื้น ผนังก่ออิฐพร้อมเสาเอ็นกับเสาเหล็ก (2) 
ใช้ silicone ยาแนว และฉากอลูมิเนียมหรือ pvc ฝังในผนังเพื่อกันน้าํซึม 
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ผังพื้น ผนังก่ออิฐเข้ามุมพร้อมเสาเอ็นกับเสาเหล็ก 
ใช้ silicone ยาแนว และฉากอลูมิเนียมหรือ pvc ฝังในผนังเพื่อกันน้าํซึม 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

• สัญลักษณ์มาตรฐานการเขียนแบบรอยเชื่อมเหล็ก 

• website ที่เกี่ยวข้อง 
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สัญลักษณ์มาตรฐานการเขียนรอยเชื่อมเหล็ก 
วิธีการระบุข้อมลูการเชือ่ม 

 
 

วิธีการระบุการเชื่อมในกรณทีี่มหีลายขัน้ตอน 
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สัญลักษณ์ในแบบกบัรปูแบบการเชื่อม 
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ตัวอย่าง Website ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้อง 
Content URL 

AISC Connections https://engineering.purdue.edu 

Baan Suan Sanghob http://download.asa.or.th/090829%20steel.pdf 

Direct Energy 
CentrevBuilding 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto_-
_ON_-_Direct_Energy_Centre.jpg 

Modern Steel Construction http://www.modernsteel.com 

Ocean Newline Office & 
Residences 

http://archcore.blogspot.com/2012/03/ocean-
newline-new-building-show-room.html 

SCG http://www.scg.co.th 

Siam Yamato http://www.siamyamato.com 

Steel Buildings http://archinect.com/ 

Steel Buildings http://archiseek.com 

Steel Buildings http://architectureau.com 

Steel Buildings http://evstudio.com/ 

Steel Buildings http://inhabitat.com/ 

Steel Buildings http://modernhousemagazine.com 

Steel Buildings http://tboake.com 

Steel Buildings http://www.archdaily.com 

Steel Buildings http://www.archiexpo.com 

Steel Buildings http://www.brownanddavis.com 

Steel Buildings http://www.buildings.com 

Steel Buildings http://www.designboom.com 

Steel Buildings http://www.e-architect.co.uk 

Steel Buildings http://www.fastcodesign.com 

Steel Buildings http://www.onekindesign.com 
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Content URL 

Steel Buildings http://www.ssdarchitecture.com 

Steel Construction http://www.masonrymagazine.com 

Steel Construction http://www.metafabsteel.com.au/ 

Steel Details http://www.mmosley.net 

The Nine Neighbourhood 
Center-01 

http://lalita8466.wordpress.com/category/the-
nine-neighborhood-center/ 

The Nine Neighbourhood 
Center-02 

www.skyscrapercity.com 

Topic  Connections & 
Typical joints 

http://www.engr.mun.ca 

บริษัท Studiomake http://www.studiomake.com/ 

วารสารบ้านและสวน http://www.baanlaesuan.com/ 

อาคาร QTC http://www.qtc-energy.com/ 
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