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บ้านทีก่่อสร้างด้วยระบบPANOTECH ในหมู่บ้านการ์เดน็โฮม  

ออกแบบโดยสถาปนิก คุณสุบงกช มกรมณ ี  

รองประธานและกรรมการผู้จดัการ  
BENT SEVERIN & ASSOCIATES  

INTERNATIONAL DESIGN GROUP 

 

• ระบบการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ที่ไม่ต้องใช้ไม้แบบ  
• ประหยดั เวลา ค่าแรง และค่าก่อสร้าง 
• หลงัคาที่สามารถเพิม่พืน้ที่ใช้สอยอกี 30% เป็นห้องใต้หลงัคา 

ATTIC และหน้าต่างบนลาดหลงัคาอย่าง DORMER และ 
SKYLIGHT ชมดาวโดยที่ไม่ร้อนเพราะมีฉนวนกนัความร้อน 

• มีความแขง็แรงเป็นผนังรับน า้หนัก ไม่จ าเป็นต้องมีเสาและคาน 

• สามารถก่อสร้างเป็นผนัง พืน้ หลงัคา บันได เสา คาน ร้ัว 
• สะดวกรวดเร็วกว่าการก่อสร้างแบบวธีิปกติ 2-3 เท่า  
• มีคุณสมบัตกินัความร้อนและลดเสียงเพราะมีฉนวนข้างใน 

• ลดการใช้พลงังานซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

• ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยทีี่ใช้กนัทั่วโลก  
• ผลติด้วยเคร่ืองจกัรอตัโนมัตทิี่ทันสมัย  
• ด้วยคุณลกัษณะ MONOLITHIC STRUCTURE อาคารหรือ
บ้านที่สร้างด้วย PANOTECH ทั้งหลงัสามารถต้านทานพายุ  
เฮอริเคน ไต้ฝุ่น แผ่นดนิไหวได้ โดยไม่พงัทลายลงมา 

• โดยที่วสัดุทุกอย่างรวมทั้งการผลติ การก่อสร้างและการควบคุม
คุณภาพทุกขั้นตอน เป็นไปตามมาตรฐาน ACI และ ASTM  
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คุณลกัษณะ 
 โครงเหลก็ลวดแรงดึงสูงเป็นตะแกรงสองชั้น    

เช่ือมอตัโนมติั ขนาด 2.6 – 3.0 ม.ม. ห่าง 10 ซม 

 โดยมีเหลก็ทแยง(TRUSS)เช่ือมไขวอ้ตัโนมติัติด
ตะแกรงเหลก็สองชั้น  

 ประกอบกนัเป็น Three-Dimensional 

Welded-Wire Space Frame  

 แกนกลางเป็นฉนวนกนัความร้อน/กนัเสียง ชนิด
EPS Expanded Polystyrene Foam 

 น ้าหนกัประมาณ 3.0-3.5 กก/ตรม หรือ ประมาณ 

10 กก ต่อ แผน่ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 
 ความยาวเพ่ิมข้ึนไดทุ้ก 40 ซม 

 พ่นคอนกรีตโดยวิธี SHOTCRETE ทั้งสองดา้น 

ในสถานท่ีก่อสร้าง หรือฉาบดว้ยมือ ตามความ
เหมาะสมของงาน 

 ก ำลงัอดัคอนกรีต 175 กก/ซม2 
 ก าลงัเหลก็ลวดแรงดึงสูง 7850 กก/ซม2 สูงกวา่
เหลก็ก่อสร้างทัว่ไปประมาณ 3 เท่า 

                                                       

field-applied

shotcrete
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fabric

"truss" wire
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ผู้ผลติและจ าหน่ายเพยีงรายเดยีวในประเทศไทยทีผ่ลติด้วยเคร่ืองจักรอตัโนมตัทุิกขั้นตอน  
 

 

โรงงานตั้งอยูใ่กล ้
นิคมอุตสาหกรรมอิสเทินซีบอร์ด 

ปลวกแดง ระยอง 
เน้ือท่ีประมาณ 30,000 ตารางเมตร 

ดว้ยก าลงัผลิตไม่นอ้ยกวา่  
1,200,000 ตารางเมตร ต่อ ปี 

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากBOI 
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การผลติ การทดสอบ และการก่อสร้างตามมาตรฐานASTM และ ACI 
                 ผลทดสอบการรับแรงกด 

ผลการทดสอบแสดงแรงกดสูงสุด 67 ตนั 

 

 
 

 

          คุณสมบัตกิารลดเสียง  
           ทดสอบตาม ASTM E90 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่าการลดเสียงของวสัดุก่อสร้างชนิดต่างๆ  (dBA) 
อิฐ 

4 น้ิว 
กระจก 
0.5น้ิว 

คอนกรีต 
มวลเบา 6 น้ิว 

PANOTECH 
หนา 3 ซม. 

PANOTECH 
หนา 5 ซม. 

125 30.0 23.0 38.0 43.8 49.4 

250 36.0 31.0 36.0 40.7 38.4 
500 37.0 38.0 40.0 38.1 43.0 
1000 37.0 40.0 45.0 37.7 44.7 
2000 37.0 47.0 50.0 44.6 38.7 
4000 43.0 52.0 56.0 45.9 46.7 

 

      คุณสมบัตกิารกนัความร้อน  
    ทดสอบตาม ASTM E119 

วสัดุท่ีทดสอบ ความสามารถการกนัความ
ร้อน(องศาเซลเซียส) 

อิฐมอญ 5.2 
อิฐสองรู 5.4 
อิฐบลอ็ก 6.7 

PANOTECH 3 ซม 11.3 
PANOTECH 5 ซม 14.5 
การทดสอบโดยกลุ่มนกัศึกษาภายใตก้ารดูแลโดยอาจารยแ์ห่ง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพ่ระเจา้เกลา้วิทยาเขตเจา้คุณทหาร 
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บุคคลส าคญัของโลกอยา่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
JIMMY CARTER เป็นอาสาสมคัรขององคก์รระดบัโลก  
HABITAT FOR HUMANITY เคยร่วมงานก่อสร้างบา้นหลายหลงั 
ท่ีใชผ้ลิตภณัฑแ์บบเดียวกบัPANOTECH 

 

เอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ร่วมกบั ท่านผู้อ านวยการ
เขตลาดกระบัง และผู้อ านวยการมูลนิธิฯ ร่วมก่อสร้างบ้านทีใ่ช้ PANOTECH 
ทั้งหลงั โดยมูลนิธิ HABITAT FOR HUMANITYTHAILAND ที่
ลาดกระบัง 
เมือ่ 13 พ.ย. 47  

MONOLITHIC STRUCTURE 
อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยระบบPANOTECH จะมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนัตลอด ท าใหมี้ความแขง็แรง ทนต่อพายรุะดบัเฮอริเคนหรือไตฝุ้่ น น ้าท่วม หรือ
แผน่ดินไหวไม่ท าใหอ้าคารพงัทลายลงมาได ้จึงเป็นความปลอดภยัต่อชีวติของผูอ้ยูอ่าศยั 
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►►►►การก่อสร้างบ้านด้วยระบบ PANOTECH ตั้งแต่เร่ิมสร้างจนเสร็จ ►►►► 

 
ประโยชน์ในการก่อสร้าง 



 

 

      

 

Page 8 of 14  

 ประหยดัค่าก่อสร้างเพราะไม่ต้องใช้ไม้แบบและลดแรงงาน 

 น า้หนักเบาสะดวกในการตดิตั้งและยกย้าย 

 ตดิตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ต้องใช้เคร่ืองมือหนักยก
ย้าย  

 บ้านสองช้ันทั่วไป ใช้คนงานเพยีง 8 คน ใช้เวลาไม่เกนิ 7 วนั 

 ก่อสร้างรูปร่างใดกไ็ด้ทางสถาปัตยกรรม 

 สามารถขนส่งสะดวกโดยรถบรรทุกทั่วไป 

 กองเกบ็ซ้อนกนัไว้ที่หน่วยงานก่อสร้างโดยไม่ต้องดูแลเป็นพเิศษ 

 ไม่มีความเสียหายจากการขนส่ง กองเกบ็และตดิตั้ง 
 ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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  ความสุขสบายในอาคารทีก่่อสร้างด้วยระบบ 
PANOTECH ด้วยฉนวน EPS 

• ไม่ร้อน  
เพราะกนัความร้อนได้ดกีว่าผนังอฐิบลอ็กหรืออฐิ
มอญ 2 เท่า 

• ไม่เปลอืงเงนิ ประหยดัพลงังาน 
เพราะไม่ต้องให้เคร่ืองปรับอากาศหรือใช้น้อยกว่า
ปกต ิ

• ไม่หนวกหู 
เพราะกนัเสียงได้ดกีว่าผนังอฐิบลอ็กหรืออฐิมอญ 

• ไม่เป็นอนัตรายต่อคน สัตว์ หรือพชื 
• ปลวกไม่ขึน้ และ ไม่มีหนูรบกวน 
• โจรขโมยไม่สามารถปีนเข้าทางหลงัคาได้เน่ืองจากปิด
ทึบโดยไม่มีโครงหลงัคาหรือฝ้าเพดาน 

• เฟอร์นิเจอร์เข้ามุมได้ลงตวัเพราะไม่มีเสาให้เกะกะ 
• ไม่ต้องก่อผนังสองช้ันเพือ่ปิดเหลีย่มเสา 
• โปร่งโดยไม่ต้องเพิม่ความสูงของช้ันเพราะไม่ต้องมี
คานให้เกะกะ 

• สร้างได้ตามอย่างใจตามที่สถาปนิกออกแบบไว้ 

 

การก่อสร้างด้วยระบบPANOTECH 

• ใช้ได้กบัโครงสร้างอาคารคอนกรีตทุกประเภท  
• ใช้ได้ตั้งแต่บ้านแบบประหยดัไปจนถงึบ้าน
หรืออาคารราคาสูง 

• ใช้ได้กบัอาคารที่พกัอาศัย อาคารพาณชิย์ 
อาคารสูง 

• งานต่อเตมิอาคารที่ไม่มีวสัดุอืน่ใดไม่สามารถ
ยกย้ายได้สะดวกเท่า 

• อาคารหลายแห่งในโลกก่อสร้างด้วยระบบแบบ
เดยีวกบั PANOTECH 

• โดยบริษทัต่างๆหลายแห่งที่ตั้งกระจายอยู่ทั่ว
โลก  

• ทั้งอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลยี ตะวนัออกกลาง  
แอฟริกา และเอเชีย  
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ความพเิศษของหลงัคา 
ทีม่แีต่เฉพาะPANOTECHเท่าน้ัน 

   

เพราะไม่ต้องการโครงหลงัคาและไม่ต้องการฝ้าเพดาน 
จงึท าให้เพิม่พืน้ที่ใช้สอยได้มากขึน้อกีไม่น้อยกว่า 30% 

ด้วยห้องใต้หลงัคา ATTIC ส าหรับเป็นห้องนอนหรือห้องเกบ็ของ 
และได้ความสวยงามสไตล์ยุโรป 

อย่างหน้าต่างบนหลงัคาลาด DORMER และ SKYLIGHT     
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บ้านของสถาปนิกคุณสุบงกช มกรมณ ี
ใช้ประโยชน์จากระบบหลงัคา PANOTECH   

เป็นห้องใต้หลงัคาพร้อมประตูสู่ระเบียงภายนอก 
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ขนาดของPANOTECH 
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ขนาดมาตรฐานส าหรบัเลือกใช้งาน 
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บริษทั พาโนเทค เอม็เอฟจี จ ากดั 

โรงงาน 76 หมู่ 4 ปลวกแดง ระยอง 21140 

โทร. 038-659661-3 โทรสาร. 038-878208 
Website:    www. panotech.co.th 


