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บทคัดยอ : มาตรฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหนวยแรงใชงาน วสท. 1007-34 ไดกําหนดหนวยแรงที่ยอมให สําหรับ
เหล็กเสริมขอออยซึ่งมีกําลังครากนอยกวา 4,000 กก/ซม2 ใหใชรอยละ 50 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน 1,500  กก/ซม2 ถาเหล็กเสริม
ขอออยซึ่งมีกําลังครากมากกวาหรือเทากับ 4,000 กก/ซม2 ใหใชไดไมเกิน 1,700  กก/ซม2 แตในปจจุบันมีเหล็กเสริมท่ีมีกําลังคราก
มากกวา 4,000 กก/ซม2 แตมีราคาตอหนวยเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งหากไดมีการปรับปรุงมาตรฐานใหม  โดยยอมใหใชหนวยแรง
ท่ียอมใหเพิ่มข้ึน ก็จะสงผลใหสามารถประหยัดคาวัสดุไดอยางมากมาย บทความนี้นําเสนอการศึกษาทางพารามิเตอร ถึงผลกระทบของ
คาหนวยแรงท่ียอมใหในเหล็กเสริม ท่ีใชในขั้นตอนการออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน ท่ีมีผลตอหนาตัดท่ีออกแบบ ซึ่งหนาตัดท่ี
ออกแบบไดนํามาวิเคราะหหาความสามารถในการรับโมเมนตดัดดวยวิธีกําลัง จากการศึกษานี้พบวา หากเพิ่มหนวยแรงที่ยอมใหเปน 
2,200 กก/ซม2 และ 2,800 กก/ซม2 สําหรับเหล็กเสริมท่ีมีกําลังคราก 4,000 กก/ซม2 และ 5,000 กก/ซม2 ตามลําดับ จะทําใหหนาตัดท่ี
ออกแบบมาได มีความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกใกลเคียงกับน้ําหนักบรรทุกที่ใชในขั้นตอนการออกแบบ จะเห็นไดวาคาหนวย
แรงที่ยอมใหท้ังสองเกินกวา 1,700  กก/ซม2 ดังนั้นจึงแนะนําใหยกเลิกขอกําหนดที่วา หนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริมท่ีมีกําลังคราก
มากกวาหรือเทากับ 4,000 กก/ซม2 ใหใชไมเกิน 1,700  กก/ซม2 ออกไปจากมาตรฐาน วสท. 1007 ในฉบับใหม 
 

ABSTRACT : The EIT1007-34 which is the standards for reinforced concrete design (working stress method) suggests to use the 
allowable stress for rebars having yield strength lower than 4,000 kg/cm2 at 50 percent of their yield strengths but shall not exceed 
1,500 kg/cm2.  For the deformed rebars having yield strength higher than or equal to 4,000 kg/cm2, the allowable stress shall not 
exceed 1,700 kg/cm2.  Nowadays, rebars that have yield strengths higher than 4,000 kg/cm2 have a little higher unit cost.  If the 
higher allowable stress can be used, it could lower the material cost significantly.  This paper presents a parametric study of the result 
of changing the allowable stresses in rebars during the design process using working stress method.  Then, the finished design 
sections were evaluated for their bending strengths using the strength method.  From this investigation, it was found that by using 
allowable stresses of 2,200 and 2,800 kg/cm2 for the rebars having yield strength of 4,000 and 5,000 kg/cm2 respectively, the 
analyzed load capacities are approximately equal to the design loads.  It can be seen that these allowable stresses exceed 1,700 
kg/cm2.  Therefore, it was recommended in this paper that the limitation which the allowable stresses shall not exceed 1,700 kg/cm2 
for the rebars having yield strengths higher than or equal to 4,000 kg/cm2 should be deleted from the new version of EIT1007 
standard. 
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1.   ความนํา 
มาตรฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหนวยแรง

ใชงาน วสท. 1007-34[1] หวขอ 6103 ไดกําหนดหนวยแรงที่ยอม
ใหในเหล็กเสริมรับแรงดึง  (ในกรณีช้ินสวนโครงสรางรับ
โมเมนตดัดท่ีมีเหล็กเสริมรับแรงอัดใหคํานวณตามขอกําหนด 
6201 ซึ่งแปรผันโดยตรงกับคาหนวยแรงที่ยอมใหของเหล็กเสริม
รับแรงดึงเชนกัน) นํามาสรุป เฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน
เหล็กเสน มอก 20-2543[2] และ 24-2548[3] ไวในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 หนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม สําหรับเหล็กเสนชั้นคณุภาพ
ตาง ๆ กัน 

ประเภท ชั้นคุณภาพ yf  

( )ksc  
sf  

( )ksc  
เหล็กกลม SR-24 2,400 1,200 

เหล็กขอออย 

SD-30 3,000 1,500 

SD-40 4,000 1,700 

SD-50 5,000 1,700 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาหากออกแบบชิ้นสวนโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีหนวยแรงใชงานตามมาตรฐาน วสท. 
1007-34[1] และหากเลือกใชเหล็กขอออยช้ันคุณภาพ SD-40 จะ
ไมไดใชประโยชนสูงสุดของขีดความสามารถในการรับแรงอยาง
เต็มท่ี ท่ี ys ff 5.0=  เนื่องจากติดขอจํากัดซึ่งยอมใหใชหนวย

แรงที่ยอมใหจะตองไมเกิน ksc700,1 ยิ่งหากผูออกแบบเลือกใช
เหล็กขอออยช้ันคุณภาพ SD-50 ก็ยิ่งไมเกิดผลประโยชนใด ๆ 
เพิ่มข้ึนในแงของการออกแบบเลย ในทางกลับกันหากผูออกแบบ
ใชวิธีกําลังตามมาตรฐาน วสท. 1008-38[4] หรือ ACI318-05[5] 
กลับไมติดขอจํากัดดังกลาว จึงทําใหสามารถใชความสามารถใน
การรับแรงของเหล็กขอออยช้ันคุณภาพ SD-40 และ SD-50 ได
อยางเต็มท่ี 

ปจจุบัน ในภาวะที่ราคาของวัสดุกอสรางโดยเฉพาะเหล็กเสน
ไดถีบตัวสูงข้ึนอยางมากมาย ในขณะที่เทคโนโลยี่ของการผลิต
เหล็กเสนสามารถเพิ่มความสามารถในการรับแรงใหสูงข้ึนโดย
ไมเพิ่มราคาไปมากนัก (ราคาตอหนวยของเหล็กเสนมาตรฐาน 
SD-30 และ SD-40 ตางกันไมเกิน 1%[6]) อยางไรก็ตามยังมี
ผูออกแบบอีกมากมายที่นิยมใชวิธีหนวยแรงใชงานกันอยู 
(ผูเขียนไดเขารวมการประชุม [7] ซึ่งไดมีการแบงกลุมยอย และ
ประธานกลุมยอยในเรื่องการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กได

ซักถาม ปรากฏวาจากผูท่ีเขารวมกลุมยอยท้ังหมดประมาณ 30 
ทาน มีผูท่ีใชวิธีกําลังเพียง 1 ทาน สวนที่เหลือใชวิธีหนวยแรงใช
งานในการออกแบบ)  
 

2. ความสําคัญของงานวิจัย 
หากไดมีการศึกษาถึงหนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม ( )sf  

ท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีของเหล็กขอออยช้ันคุณภาพ SD40 
และ SD50 เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐาน
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีหนวยแรงใชงาน วสท. 
1007-34[1]  ซึ่งแปลมาจากมาตรฐาน ACI318-63[8] เกาแกอายุ 
44 ป โดยอาจจะเปนการปรับคาของหนวยแรงที่ยอมใหเหมาะสม
กับวิทยาการการผลิตวัสดุในปจจุบัน ก็ยอมจะเปนผลทําให
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใช
งานตามมาตรฐานอันใหมนี้ สามารถใชขีดความสามารถการรับ
แรงของเหล็กเสริมไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการสนับสนุน
ใหผูออกแบบหันไปใชเหล็กเสนขอออยช้ันคุณภาพ SD-40 และ 
SD-50 กันมากขึ้น และเนื่องจากราคาตอหนวยของเหล็กเสนที่มี
กําลังการรับแรงที่สูงข้ึนไมแตกตางไปมากนัก ดังนั้นจึงสงผลให
สามารถประหยัดคาวัสดุกอสรางได  อันเปนการประหยัด
งบประมาณทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล และเนื่องจากวัสดุเหล็ก
เปนสินคานําเขา จึงเปนการลดการขาดดุลทางการคาของประเทศ
ไดอีกดวย 

 

3. การศึกษาทางพารามิเตอร 
3.1 หลักการ 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางวิธีหนวยแรงใชงาน และวิธีกําลัง วิธี
หนวยแรงใชงานจะจํากัดคาของหนวยแรงในวสัดุ (ท้ังใน
คอนกรีตและเหล็กเสริม) ท่ีเปนผลมาจากน้ําหนักบรรทุก “ใช
งาน” (Working Load) ซึ่งจะตองไมเกินกวาหนวยแรงสงูสุดท่ี
ยอมให ซึ่งวิธนีี้มีขอดอยคือการคํานวณตาง ๆ จะถูกจํากัดใหอยู
แตใน Proportional Limit ดังนั้นวิธีหนวยแรงใชงานจึงไม
สามารถบอกไดถึงความสามารถในการรับแรงอยางแทจริง ตาง
กับวิธีกําลังซึ่งในขั้นตอนการออกแบบจะตองใหคาหนวยแรงใน
วัสดุท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักบรรทุกที่คูณแฟกเตอรแลว 
(Factored Load) หารดวยตัวคูณลดกําลัง (Strength Reduction 
Factor) ไมเกินกวาหนวยแรงที่ทําใหวัสดุพัง ดังนั้นวิธีกําลังจึง
สามารถทํานายความสามารถในการรับแรงของชิ้นสวน



โครงสรางไดใกลเคียงกับพฤติกรรมจริง ในขณะที่วิธีหนวยแรง
ใชงานเปนการ “เดา” หนาตัดท่ีเหมาะสม 

การศึกษาทางพารามเตอรครั้งนี้ เปนการทดลองออกแบบ
หนาตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่รบัโมเมนตดัด โดยวิธหีนวยแรงใช
งาน ตามมาตรฐาน วสท. 1007-34[1] ท้ังในกรณีหนาตัดท่ีมีเต
เหล็กเสริมรับแรงดึง (Singly Reinforced Sections) และหนาตัดท่ี
มีท้ังเหล็กเสริมรับแรงดึงและแรงอัด (Doubly Reinforced 
Sections) โดยไดทดลองเปลี่ยนคาพารามิเตอรท่ีมีผลตอการ
ออกแบบหนาตัดอันไดแก หนวยแรงที่ยอมใหในคอนกรีต ( )cf  
อัตราสวนปริมาณเหล็กเสริม (ซึ่งถูกกําหนดโดยอัตราสวนของ
ความสามารถในการรับโมเมนตเนื่องจากเหลก็เสริมตอ

ความสามารถในการรับโมเมนตเนื่องจากคอนกรีต 
c

s

M
M , (ถา 

1≤
c

s

M
M  หนาตัดเปน Singly Reinforced แตถา 1>

c

s

M
M  หนา

ตัดเปน Doubly Reinforced), ความลึกประสิทธิผลของหนาตัด 
( )dd ′,  และท่ีสําคัญคือ หนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม ( )sf  
จากนั้นไดใชวิธีกําลังตามมาตรฐาน วสท. 1008-38[4] หรือ 
ACI318-05[5] เพื่อคํานวณความสามารถในการรับโมเมนตดัด 
ของหนาตัดท่ีออกแบบมาไดในขั้นตอนขางตน ในขั้นตอนนี้
จะตองมีการทดลองเปลี่ยนคาพารามิเตอรเพิม่เติมคือ แฟกเตอร
ของน้ําหนักบรรทุกคงที่ ( )Dλ  และน้ําหนักบรรทุกจร ( )Lλ , 
อัตราสวนของน้ําหนักบรรทุกคงที่ตอน้ําหนักบรรทุกทั้งหมด 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+ LD
D และตัวคูณลดกําลัง ( )φ  จากนั้นไดมีการเปรียบเทียบ

คาของโมเมนตดัดท่ีใชในขั้นตอนการออกแบบออกแบบโดยวิธี
หนวยแรงใชงาน designM  (แปลงใหเปน Factored moment แลว) 

กับคาความสามารถการรับโมเมนตดัดคํานวณไดโดยวิธีกําลัง
หรือ analyzeM  เพื่อใชเปนขอมูลในการเลือกหนวยแรงที่ยอมให

ในเหล็กเสริม ( )sf  ท่ีเหมาะสมที่สุด สําหรับกรณีตาง ๆ กัน 
 

3.2 ชวงของคาพารามิเตอรที่ศึกษา 
พารามิเตอรและชวงของคาท่ีใชทดลองไดสรปุไวในตารางที่ 

2 ซึ่งในตารางนี้ คาของพารามิเตอรตาง ๆ และคาท่ีใชในการ
ทดลองออกแบบหนาตัด ไดถูกพิจารณาจาก กฏกระทรวงฯ [9], 
มาตรฐาน วสท. 1007-34[1], วสท. 1008-38[4], ACI318-05[5], 
สวนชวงของคาอัตราสวนน้ําหนักบรรทุกคงที่ตอน้ําหนักบรรทุก

ท้ังหมด ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+ LD
D ไดมาจากงานวิจัย [10] 

 
ตารางที่ 2 ชวงของพารามิเตอรตาง ๆ ที่ศึกษา 
ชื่อพารามิเตอร

(หนวย) 
คาที่ทดลอง/ที่มา 

cc ff ′= 45.0

( )ksc  
0.375 เทาของ (100, 150, … ,500) (กฎกระทรวงฯ) 
0.45 เทาของ (100, 150, … ,500) (วสท.1008-38) 

yf  

( )ksc  

4000 (มอก. 24-2548 SD-40) 
5000 (มอก. 24-2548 SD-50) 

d  
( )cm  

34.2, 38.8, 42.7, 47.7, 53.1, 57.1, 60.35, 65.05, 70.05 

d ′  
( )cm  

5.8, 6.2, 7.3, 7.3, 6.9, 7.9, 9.65, 9.95 

*,, φλλ LD  

1.2, 1.6, 0.9    (ACI318-05 กรณี 1+) 
1.2, 1.6, 0.75    (ACI318-05 กรณี 2++) 

1.4, 1.7, 0.9    (วสท 1008 กรณี 1+) 
1.4, 1.7, 0.75  (วสท 1008 กรณี 2++) 

1.7, 2.0, 0.9    (กฎกระทรวงฯ กรณี 1+) 
1.7, 2.0, 0.75    (กฎกระทรวงฯ กรณี 2++) 

LD
D
+

 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ** 

* การเลอืกตัวคูณลดกําลัง ( )φ  จากสถติิในประเทศไทยไดถูกศึกษาไวแลว
โดยผูเขียน [11],[12],[13] 
+ กรณี 1 หมายถงึ กรณีการกอสรางที่มีการระบุมาตรฐานงานกอสรางและ
การควบคุมคุณภาพวัสดุเปนอยางดี [7] 

++กรณี 2 หมายถึง กรณีการกอสรางที่ไมมีการระบุฯ [7] 

** คาอัตราสวน
LD

D
+

ของคานอยูในชวง 0.3 ถึง 0.7 สวนของพืน้อยู

ในชวง 0.3 ถึง 0.6 [10] 

 
4. ผลการศึกษา 

จากการทดลองหาอัตราสวนความสามารถการรับโมเมนตดดั
ท่ีคํานวณได ( )analyzeM  ตอความสามารถการรับโมเมนตดัดท่ี

ออกแบบ ( )designM  (แปลงใหเปน Factored moment แลว) มี

การคนพบดังตอไปนี้ 
 เนื่องจากคา analyzeM  เปนคาท่ีวิเคราะหความสามารถของ

หนาตัดท่ีออกแบบไดโดยใชวิธีกําลังซึ่งเปนวธิีท่ีนาเชื่อถือกวา 
สวนคา designM  เปนคาของโมเมนตดัดท่ีนําไปใชในขั้นตอน

การออกแบบหนาตัดนั้นโดยวธิีหนวยแรงใชงาน ดังนั้นหาก



อัตราสวน 
design

analyze

M
M

มีคาเทากับ 1 พอดีก็แสดงวาการคํานวณ

ออกแบบทําไดอยางพอเหมาะพอควร ถา 
design

analyze

M
M

มีคานอยกวา 

1 แสดงวาหนาตัดท่ีออกแบบไดเปน Under-design ซึ่งจะตอง
ปรับคาพารามิเตอรของการออกแบบใหหนาตัดใชวัสดุเพิ่มข้ึน 
(เชนลดหนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริมลง) ในทางกลับกันถา 

design

analyze

M
M

มีคามากกวา 1 แสดงวาหนาตัดท่ีออกแบบไดเปน 

Over-design ซึ่งจะตองปรับคาพารามิเตอรของการออกแบบให
หนาตัดใชวัสดุลดลง (เชนเพิ่มหนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม
ข้ึน) 

 จากการคํานวณคาของ 
design

analyze

M
M

 ในตารางคํานวณโดย

แปรเปลี่ยนความลึกประสิทธิผล ( )d ของหนาตัดตั้งแต 32.4 cm 
ไปจนถึง 70.05 cm (ความลึกประสิทธิผลคํานวณมาจากความลึก
ท้ังหมด ( )h ท่ีเปนตัวเลขลงตัวเชน  40 cm, 45 cm, 50 cm,… 
แลวหักลบดวยระยะหุมตามขอกําหนดของ ACI318-05[5] และ
จุดศูนยถวงของกลุมเหล็กเสรมิท่ีสมมุติ (ความลึกประสิทธิผล
ของเหล็กเสริมรับแรงอัด ( )d ′  ก็คํานวณไดมาในลักษณะ
เดียวกัน) พบวาความลึกประสิทธิผล d  และ d ′  ไมมีผลกระทบ

ใด ๆ ตออัตราสวน  
design

analyze

M
M

 เชนเดียวกับความกวางของหนา

ตัด ( )b  ดังนั้นพารามิเตอรท้ังสองตัวจึงถูกตัดออกจากการศึกษา
ในครั้งนี้ 
 กราฟในภาพที่ 1 เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง 

design

analyze

M
M

 กับ 
c

s

M
M  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกรณีแฟกเตอรของ

น้ําหนักบรรทุกที่แตกตางกันคือ 1.2D+1.6L, 1.4D+1.7L และ 
1.7D+2.0L (กรณี 9.0=φ ) และกําหนดให kscfs 1700=  จะ
ไดวากรณี 1.7D+2.0L (กฏกระทรวงฯ [9]) จะใหอัตราสวน 

design

analyze

M
M

ใกลเคียงกับ 1 มากที่สุด แสดงวา มาตรฐาน วสท. 

1008-38[1] ขอกําหนด 6103 จะใหผลของการออกแบบใกลเคียง
กับแฟกเตอรของน้ําหนักบรรทุกตามกฏกระทรวงฯ [9] 
 จากกราฟในภาพที่ 1 จะเห็นไดวาในกลุมของเสนกราฟที่มี
แฟกเตอรของน้ําหนักบรรทุกเทากัน แตมีอัตราสวนของ 

LD
D
+

ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอ
design

analyze

M
M

ดวย อันเนื่องมาจาก

แฟกเตอรของน้ําหนักบรรทุกคงที่กับน้ําหนักบรรทุกจรนั้น

แตกตางกัน ซึ่งตอไปนี้จะอาศัยคากลางคือ 5.0=
+ LD
D  เปน

ตัวแทนในการศึกษาทางพารามิเตอรครั้งนี ้
 กราฟในภาพที่ 2 เปนการศึกษาถึงผลของกําลังประลัยของ

คอนกรีต cf ′ ท่ีมีผลตออัตราสวน 
design

analyze

M
M

ของหนาตัด กราฟนี้

พิจารณาเลือกแฟกเตอรของน้ําหนักบรรทุก 1.4D+1.7L, 

9.0=φ , 5.0=
+ LD
D , cc ff ′= 45.0 , kscf y 4000=  

kscfs 1700= แตมีการแปรเปลี่ยนคา cf ′  ซึ่งจากกราฟจะเห็น

ไดวา cf ′ มีความสําคัญตอหนาตัดท่ีออกแบบ เชนเมื่อ 1.0=
c

s

M
M

การเปลี่ยนคา cf ′  จาก ksc100  ไปเปน  ksc500  จะมีผลทําให

อัตราสวน 
design

analyze

M
M

เปลี่ยนไป %9.5  

 กราฟในภาพที่ 3 แสดงถึงตัวอยางอันหนึ่งของความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวน 
design

analyze

M
M

 เมื่อทดลองแปรเปลี่ยนคาหนวย

แรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม sf  สําหรับ 
c

s

M
M  ท่ีแตกตางกัน จาก

กราฟจะเห็นไดวา หากเลือกกรณีท่ีใหคา 
design

analyze

M
M

 ต่ําสุดเมื่อ 

0.2=
c

s

M
M  ซึ่งในทางปฏิบัติผูออกแบบมีอิสระในการกําหนด 

ดังนั้นตอไปนี้จะพิจารณาเฉพาะกรณี 0.2=
c

s

M
M  ซึ่งถือวาเปน

กรณีควบคุม จากกราฟนี้จะเห็นไดวาคา sf  “ท่ีเหมาะสม” (คา 

sf  ท่ีทําให 
design

analyze

M
M

ใกลเคียง 1 มากที่สุด) คือ 

kscfs 2200=  สําหรับกรณี 9.0)7.14.1( LD + , 

kscf y 4000= , 2300
cm
kgfc =′ และ cc ff ′= 45.0  

กราฟในภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวาง
design

analyze

M
M

กับ 

sf เมื่อกําหนด 0.2=
c

s

M
M สําหรับแฟกเตอรน้ําหนักบรรทุกที่

แตกตางกัน และทดลองคา cf ′ตาง ๆ กัน (ดูในกราฟ) ซึ่งจะเห็น
ไดวาหากพิจารณาคากลางของ cf ′  ท่ี ksc300  จะไดคา sf  ท่ี
เหมาะสมคือ 2500 , 2200  และ ksc1700 สําหรับแฟกเตอร

น้ําหนักบรรทุก/ตัวคูณลดกําลัง ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

9.0
6.12.1 LD , 



 
ภาพที่ 1  อัตราสวน 

design

analyze

M
M

สําหรับแฟกเตอรของน้ําหนกับรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทกุจร ทีแ่ตกตางกัน 

 
 

 

ภาพที่ 2 กราฟความสัมพันธระหวาง 
design

analyze

M
M

กับ
c

s

M
M

เมื่อแปรเปลีย่น cf ′ กรณี 5.0=
+ LD
D

(คากลาง)

และ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

9.0
0.27.1 LD ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 ถึง 6 ไดสรุปคา sf ท่ีเหมาะสมเมื่อ 

45.0,375.0=
′c

c

f
f และ ksckscf y 5000,4000=  

 
 
 

 



 

ภาพที่ 3 กราฟความสัมพันธระหวาง 
design

analyze

M
M

กับ sf  

 

 

ภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธระหวาง 
design

analyze

M
M

กับ sf สําหรับแฟกเตอรน้ําหนกับรรทุกทีแ่ตกตางกนั 

7. สรุป 

 จากการศึกษาทางพารามิเตอร โดยทดลองออกแบบหนาตัดท่ี
รับโมเมนตดัดโดยวิธหีนวยแรงใชงานจากคา designM  (ท่ีปรับ

เปน Factored Moment แลว) ท้ังหนาตัดแบบ Singly Reinforced 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤ 0.1

c

s

M
M และแบบ Doubly Reinforced ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
> 0.1

c

s

M
M

แลวทําการคํานวณความสามารถในการรับโมเมนตดัด 

analyzeM  โดยวิธีกําลัง เมื่อเลือกกรณีควบคุม  



ตารางที่ 3 sf ที่เหมาะสม กรณี 45.0=
′c

c

f
f

และ kscf y 4000=  

c

c

f
f
′

 
yf  φ  Load Factors 

cf ′  sf  
ที่เหมาะสม 

0.45 4000 

0.9 

1.2D+1.6L 
100 2500 
300 2500 
500 2500 

1.4D+1.7L 
100 2200 
300 2200 
500 2200 

1.7D+2.0L 
100 1800 
300 1700 
500 1600 

0.75 

1.2D+1.6L 
100 2000 
300 2000 
500 1900 

1.4D+1.7L 
100 1800 
300 1700 
500 1600 

1.7D+2.0L 
100 1400 
300 1200 
500 1300 

 

ตารางที่ 4 sf ที่เหมาะสม กรณี 375.0=
′c

c

f
f

และ kscf y 4000=  

c

c

f
f
′

 yf  φ  Load Factors cf ′  sf  

ที่เหมาะสม 

0.375 4000 

0.9 

1.2D+1.6L 
100 2600 
300 2600 
500 2600 

1.4D+1.7L 
100 2300 
300 2300 
500 2300 

1.7D+2.0L 
100 1900 
300 1800 
500 1800 

0.75 

1.2D+1.6L 
100 2100 
300 2100 
500 2100 

1.4D+1.7L 
100 1900 
300 1800 
500 1800 

1.7D+2.0L 
100 1500 
300 1400 
500 1300 

 

0.2=
c

s

M
M  ซึ่งเปนกรณีท่ีใหคาอัตราสวน  

design

analyze

M
M

ต่ําสุด และ

ใชคากลาง 5.0=
+ LD
D  จะไดหนวยแรงที่ยอมใหในเหลก็ 

ตารางที่ 5 sf ที่เหมาะสม กรณี 45.0=
′c

c

f
f

และ kscf y 5000=  

c

c

f
f
′

 
yf  φ  Load Factors 

cf ′  sf  
ที่เหมาะสม 

0.45 5000 

0.9 

1.2D+1.6L 
100 3200 
300 3100 
500 3100 

1.4D+1.7L 
100 2800 
300 2800 
500 2800 

1.7D+2.0L 
100 2300 
300 2200 
500 2100 

0.75 

1.2D+1.6L 
100 2600 
300 2600 
500 2600 

1.4D+1.7L 
100 2400 
300 2300 
500 2300 

1.7D+2.0L 
100 1900 
300 1800 
500 1800 

 

ตารางที่ 6 sf ที่เหมาะสม กรณี 375.0=
′c

c

f
f

และ kscf y 5000=  

c

c

f
f
′

 yf  φ  Load Factors cf ′  sf  

ที่เหมาะสม 

0.375 5000 

0.9 

1.2D+1.6L 
100 3200 
300 3200 
500 3200 

1.4D+1.7L 
100 2900 
300 2900 
500 2900 

1.7D+2.0L 
100 2400 
300 2300 
500 2300 

0.75 

1.2D+1.6L 
100 2600 
300 2600 
500 2600 

1.4D+1.7L 
100 2400 
300 2300 
500 2300 

1.7D+2.0L 
100 1900 
300 1800 
500 1800 

 

เสริม sf ท่ีเหมาะสม ( sf  ท่ีทําให 
design

analyze

M
M

ใกลเคียง 1 มาก

ท่ีสุด) สําหรับกรณีพารามิเตอรท่ีศึกษาตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 
3 ถึง 6 



8. ขอเสนอแนะ 
หากมีมาตรฐานใหเลือกทั้งสองวิธีคือ วสท. 1007 (วิธหีนวย

แรงใชงาน) และ วสท. 1008 (วิธีกําลัง) และจะตองกําหนดหนวย
แรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม sf  ท่ีเหมาะสม เพื่อใหผลของหนา
ตัดท่ีออกแบบมาจากทั้งสองวธิีนั้น ใกลเคียงกันมากที่สุด จะได
คาท่ีเหมาะสมคือ kscfs 2200= ( )ys ff 55.0=  สําหรับ

เหล็กเสนที่มี kscf y 4000=  (เกรด SD-40) และ 

kscfs 2800=  ( )ys ff 56.0=  สําหรับเหล็กเสนที่ม ี

kscf y 5000=  (เกรด SD-50) ดังนั้นหากกําหนดใหมาตรฐาน 

วสท. 1007 ใชหนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม ys ff 5.0=  จะ

ไดหนาตัดท่ีมีความสามารถในการรับโมเมนตท่ีออกแบบได สูง
กวาหนาตัดท่ีออกแบบโดยมาตรฐาน วสท. 1008 (วิธีกาํลัง) 
เล็กนอย ดังนั้นผูเขียนจึงขอแนะนําใหยกเลิกขอจํากัด 

kscfs 1700≤  ในขอ 6103 ออกไปจากมาตรฐาน วสท. 1007 
ฉบับใหม ซึ่งจะไมเปนผลทําใหหนาตัดท่ีออกแบบมาไดมี
ความสามารถในการรับโมเมนตดัดต่ํากวาหนาตัดท่ีออกแบบโดย
วิธีกําลัง (วสท. 1008-38) แตอยางใด 

หากคณะกรรมการรางมาตรฐาน วสท. 1007 ฉบับใหมมี
ความเห็นที่จะกําหนดหนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม sf จาก
เกณฑอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ผูเขียนไดแนะนํา ก็สามารถใชตาราง
ท่ี 3 ถึง 6 ในบทความนี้เปนขอมูลประกอบเพื่อใชพิจารณาได 
(ควรจะทําการตรวจสอบการคํานวณหรือ Auditing เสียกอน) ซึ่ง
ผูเขียนไดศึกษาเงื่อนไขตาง ๆ ครอบคลุมไวหลายกรณี 
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