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บทคัดยอ : ปจจุบันในทองตลาดขายปลีกวัสดุกอสรางไทย มีเหล็กเสนเสริมคอนกรีตหลายขนาดใหเลือก ซึ่งในแตละขนาด ผูซื้อ
สามารถเลือกท่ีจะใชเหล็กเต็มเสน ท่ีมีตรา มอก. หรือจะเลือกเหล็กที่ไมมี ตรา มอก. ซึ่งเหล็กเสนที่ไมมีตรา เหลานี้มีมวลตอความยาวต่ํา
กวาท่ีระบุไวในมาตรฐาน แนนอนวาหากผูรับเหมาซื้อเหล็กเสนดังกลาวไปใช ช้ินสวนโครงสรางที่เสริมดวยเหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐาน
นี้ก็ยอมจะมีกําลังรับน้ําหนักที่ต่ํากวาโครงสรางที่เสริมดวยเหล็กที่ไดมาตรฐาน บทความนี้ไดนําเสนอถึงการทดสอบเพื่อหากําลังการรับ
โมเมนตดัดของคานและพื้นทางเดียวท่ีเสริมดวยเหล็กเสนที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน จากการทดสอบคานสองตัวอยางที่เสริม
ดวยเหล็กเสนขอออย DB12 พบวาคานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็กเสน B12 ท่ีไดมาตรฐานมีกําลังรับโมเมนตดัดเปน 198% ของคาท่ี
คํานวณไดจากสูตรท่ีใชในการออกแบบ ในขณะที่คานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็กเสน DB12 ท่ีไมไดมาตรฐานมีกําลังรับโมเมนตดัดเปน 
118% ของคาท่ีคํานวณได จากการทดสอบแผนพื้นสี่ตัวอยางที่เสริมดวยเหล็กเสนกลม พบวากําลังการรับโมเมนตดัดของพื้นตัวอยางที่
เสริมดวยเหล็กเสน RB6 ท่ีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานเปนสัดสวน 101% และ 78% ของคาท่ีคํานวณไดตามลําดับ ในขณะที่กําลัง
การรับโมเมนตดัดของพื้นตัวอยางที่เสริมดวยเหล็กเสน RB9 ท่ีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานเปนสัดสวน 121% และ 73% ของคาท่ี
คํานวณไดตามลําดับ 
 

ABSTRACT : Nowadays, among construction material retail stores in Thailand, there are many sizes of rebars available.  For a 
specific size, the buyer can choose between the products that carry the standard seal or the ones that not conform with any standards.  
These non-standard rebars have lower mass per length than the values specified by the standard.  If the contractor uses these non-
standard rebars, the structural members certainly will have less load capacities than the ones that reinforced with the standard rebars.  
This article presents the experimental investigation to determine the bending moment strengths of beam and one-way slab specimens.  
From the tests of two beam specimens, it was found that the beam reinforced with the standard DB12 rebars can carry 198% bending 
moment of the one calculated from the design formula while the one reinforced with the non-standard DB12 rebars can carry 118% 
bending moment of the calculated one.  From the tests of four one-way slab specimens, the one-way slabs reinforced with the 
standard and non-standard RB6 rebars have the bending capacities of 101% and 78% comparing with the calculated design value 
respectively while the one-way slabs reinforced with the standard and non-standard RB9 rebars have the bending capacities of 121% 
and 73% comparing with the calculated design value respectively. 
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1.   ความนํา 
การแพรกระจายของเหล็กเสริมท่ีไมไดมาตรฐาน (มอก 20-

2543[1] และ 24-2548[2]) ในงานกอสรางจริงไดถูกศึกษาไวใน
โครงงานวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาตรี [3] ซึ่งในการศึกษานี้
ไดมีการเก็บตัวอยางเหล็กเสนเสริมคอนกรีตขนาด RB6 RB9 
DB12 และ DB16 จากสถานที่กอสรางบานพักอาศัยในเขต กทม 
และปริมณฑล ซึ่งพบวา ตัวอยางเหล็กเสนที่เก็บมาไดถึงรอยละ 
27.3 (RB6) 27.0 (RB9) 20.4 (DB12) และ 86.2 (DB16) ไมผาน
เกณฑมวลตอความยาว (ขอ 4.2 ใน มอก. 20-2543 หรือ มอก. 24-
2548) และรอยละ 0.0(RB6) 7.1(RB9) 3.0(DB12) และ 
1.6(DB16) ท่ีมีแรงดึงท่ีจุดครากต่ํากวาคาท่ีใชในการคํานวณ
ออกแบบ (คา s yA f ในมาตรฐาน ACI318-05[4] และ วสท. 

3008-38[5]) ซึ่งผูแตงไดนําขอมูลการกระจายทางสถิติดังกลาวมา
วิเคราะหความเชื่อมั่นของโครงสราง (Structural Reliability) 
และไดเลือกตัวคูณลดกําลัง (Strength Reduction Factor) ท่ี
เหมาะสมสําหรับมาตรฐานการออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กในประเทศไทย [6],[7],[8] จากการศึกษาเหลานี้พบวา
ลักษณะการกระจายของคุณสมบัติทางกลของเหล็กเสนที่ใช
สําหรับการกอสรางประเภทบานพักอาศัย มีคาเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการรับแรงดึงท่ีจุดคราก 

s yA f   ตางไปจากคาทางสถิติท่ีมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต

เสริมเหล็กของประเทศสหรัฐอเมริกาใชอยูมาก [9] การแกปญหา 
โดยการปรับเปลี่ยนตัวคูณลดกําลังหรือสวนเผื่อในขั้นตอนการ
ออกแบบนั้น เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากถึงแมวาจะมี
ขอมูลทางสถิติของการกระจายของคุณสมบัติทางกลของ
เหล็กเสนที่ใชจริงในอดีตก็ตาม แตเนื่องจากการกระจายดังกลาว
มีผลมาจากการแพรกระจายของเหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการจงใจของผูผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตลาด ดังนั้นคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ศึกษามา
ไดจึงไมเหมาะที่จะใชทํานายถึงลักษณะการกระจายฯ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดอยางมั่นใจ (ผิดกับการศึกษาถึงการกระจาย
ทางสถิติของเหล็กเสนในสหรัฐอเมริกาซึ่งความเบี่ยงเบนสวน
ใหญมีสาเหตุเนื่องมาจากขั้นตอนในการผลิต) หากมีการนํา
เหล็กเสนที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานเหลานี้มาทดลอง
เสริมในโครงสรางตัวอยาง และไดมีการทดสอบเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นถึงผลกระทบอยางแทจริง ก็นาจะเปนหลักฐาน ท่ี

สําคัญในการชักชวนใหผูท่ีอยูในวงการกอสราง หันมาหลีกเลี่ยง
การใช เหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐานกันมากขึ้น  อันเปนการ
แกปญหาที่ตนเหตุ 
 

2. ความสําคัญของงานวิจัย 
งานวิจัยนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงตัวอยางหนึ่ง

ของผลกระทบของการใช เหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐานใน
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทดสอบเปรียบเทียบ
ช้ินสวนโครงสรางตัวอยางที่สรางขึ้นจริง เพื่อหากําลังการรับแรง
ในหองปฏิบัติการ มิใชเปนเพียงการคํานวณใหเห็นถึงผลกระทบ 
(ซึ่งผูท่ีเกี่ยวของในวงการกอสรางบางสวนอาจไมเขาใจหรือไม
เช่ือถือในหลักการของการคํานวณเทากับการทดสอบใหเห็นจริง)  
และคาดวาทานผูเกี่ยวของในวงการกอสรางไทยจะไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และหลีกเลี่ยงไมใชเหล็กเสนที่
ไมไดมาตรฐานในโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตนเอง
รับผิดชอบ และหวังวาในอนาคตการแพรกระจายของเหล็กเสนที่
ไมไดมาตรฐานจะมีปริมาณนอยลง ทําใหไมตองใชสวนเผื่อใน
ข้ันตอนการออกแบบ ใหมากจนเกินความจําเปน 

 

3. การวางแผนการทดลอง  
 ตารางที่ 1 แสดงถึงขนาดและประเภท (มีและไมมีตรา มอก.) 

ของเหล็กเสนที่ใชเสริมในชิ้นสวนโครงสรางตัวอยางที่นํามา
ทดสอบ 

การออกแบบและกําหนดรายละเอียดหนาตัดคานและพื้นทาง
เดียวตัวอยางใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. 1008-38 (ใชระยะหุม
ในคาน 3 cm แทนที่จะเปน 4 cm ตามมาตรฐานใหม ACI318-05 
เพื่อเปนการจําลองสถานการณจริงในการออกแบบสําหรับ
ประเทศไทย) รายละเอียดหนาตัดของคานตัวอยางที่ใชเหลก็
เสริม DB12 ไดแสดงไวในภาพที่ 1 สวนหนาตัดของพื้นตัวอยาง
ท่ีใชเหล็กเสริม RB6 และ RB9 ไดแสดงไวในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ชิ้นสวนของโครงสรางที่นํามาทดสอบ 
ประเภทของ
ตัวอยางที่
ทดสอบ 

ขนาดเหล็กเสริม 
ประเภทของเหล็ก

เสริม 

คาน 
(2 ตวัอยาง) DB12 

มีตรา มอก. 
ไมมีตรา มอก. 

พื้นทางเดียว 
(4 ตวัอยาง) 

RB6 
มีตรา มอก. 

ไมมีตรา มอก. 

RB9 
มีตรา มอก. 

ไมมีตรา มอก. 

 

 
ภาพที่ 1 รายละเอยีดของหนาตัดคานตัวอยางที่ใชเหล็กเสริม DB12 

 

 
ภาพที่ 2 รายละเอยีดของหนาตัดพืน้ทางเดียวตัวอยางที่ใชเหล็กเสริม RB6 

และ RB9 

สําหรับชิ้นสวนตัวอยางทั้งหมด ไดออกแบบใหมี
ความสามารถในการรับแรงเฉอืนมากเพียงพอ ท่ีทําใหช้ินสวน
ตัวอยางไมเกิดการพังเนื่องจากแรงเฉือน และเมื่อเกิดการพัง
เนื่องจากโมเมนตดัด ใหเหล็กเสริมรับแรงดงึ (เหล็กลาง) ถึงจุด
ครากกอนคอนกรีตพัง เพื่อเปนการจําลองใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน วสท 1008-38 ขอ 4303ค ซึ่งจํากัด
อัตราสวนปริมาณเหล็กเสริม ρ  ใหไมเกินกวา 75% ของ
อัตราสวนปริมาณเหล็กเสริมท่ีจุดสมดุล bρ  เพื่อควบคุมใหเกิด 
Tension Failure ซึ่งมีลักษณะการพังแบบเหนียว (Ductile)  

สําหรับการทดสอบเพื่อหาความสามารถในการรับโมเมนต
ดัดครั้งนี้ไดออกแบบใหช้ินสวนตัวอยางรับน้ําหนักกระทําแบบ

จุดท่ีตําแหนง 1/3 และ 2/3 ของความยาวชวง (Span) เพื่อควบคุม
ใหเกิดโมเมนตสูงสุดคงที่ตลอดความยาวที่อยูระหวางแรงกระทํา
จุดท้ังสองนี ้ ทําใหสามารถทราบคาของโมเมนตสูงสดุ ณ 
ตําแหนงท่ีเกิดการพังของชิ้นสวนไดอยางแมนยํา (ในการ
ทดสอบจริง ตําแหนงท่ีเกิดการพังจะเกิดข้ึนไมแนนอน แตจะอยู
ระหวางแรงกระทําจุดท้ังสอง) และมีไมมีแรงเฉือนเกิดข้ึนตรง
บริเวณที่ช้ินสวนจะพังเนื่องจากโมเมนตดัดนั้นดวย รายละเอียด
ของการติดตั้งไดแสดงไวในภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 สําหรับการ
ทดสอบชิ้นสวนคานและพื้นทางเดียวตัวอยางตามลําดับ 

 
ภาพที่ 3 รายละเอยีดการทดสอบสําหรับคานตัวอยาง 

 
ภาพที่ 4 รายละเอยีดการทดสอบสําหรับพื้นตัวอยาง 



จากการวัดสวนสูงของบั้งขอออยตามขวางระหวางเหล็กเสน 
DB12 ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานพบวามีความแตกตางกัน
มาก เนื่องจากวาหากผูผลิตเหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐาน ตองการ
จะลดมวลตอความยาวลง ทางหนึ่งก็คือการลดขนาดของบั้งลง 
สวนสูงเฉลี่ยของความบั้งตามขวางที่วัดไดของเหล็กเสนทั้งสอง
ประเภทไดแสดงไวในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของสวนสูงของบั้งตามขวางของเหล็กเสน DB12 ที่เสริม
ในคานตัวอยาง ที่ใชทดสอบ  

ขนาดและชนดิ
เหล็กเสน 

คาเฉลี่ยของ
สวนสูงของบั้งตาม

ขวางที่วัดได 
(mm) 

สวนสูงของบั้งตาม
ขอ 4.3 

ใน มอก. 24-2548 [2] 
(mm) 

ต่ําสุด สูงสุด 

DB12 
ที่ไดมาตรฐาน 

1.40 

ไมผาน 
0.5 1.0 

DB12 
ที่ไมไดมาตรฐาน 

0.73 

ผาน 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาเหล็กเสน DB12 ท่ีไดมาตรฐาน มี

คาเฉลี่ยของสวนสูงของบั้งตามขวางเกือบเปนสองเทาของ
เหล็กเสน DB12 ท่ีไมไดมาตรฐาน ซึ่งแนนอนวาความแตกตางนี้ 
จะยอมมีผลตอแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรตีกับเหล็กเสริมอยาง
แนนอน ผูแตงจึงไดทําการทดสอบแบบ Pullout [10] ซึ่งมี
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5 โดยใชระยะฝง 15 cm 

 

 
ภาพที่ 5 รายละเอยีดของชิ้นตัวอยางที่ใชในการทดสอบแบบ Pullout 

 

ไดมีการสรางตวัอยางสําหรับการทดสอบดังกลาว Pullout 
ท้ังหมด 4 ช้ิน ซึ่งแบงเปนตัวอยางที่ใชเหล็ก DB12 ท่ีได

มาตรฐานสองชิ้น และที่ไมไดมาตรฐานอีกสองชิ้น คอนกรีตท่ีใช
หลอตัวอยางทัง้ 4 ช้ินเปนคอนกรีตท่ีผสมครั้งเดียวกันทั้งหมด 

 

4. คุณสมบัตขิองวัสดุคอนกรีตและเหล็กเสนท่ีนํามาใชสราง
ชิ้นสวนตัวอยาง 
 ในการหลอช้ินสวนตัวอยางครั้งนี้ เนื่องจากเปนการ
ทดสอบเปรียบเทียบกําลังการรับแรงระหวางชิ้นสวนที่เสริมดวย
เหล็กเสนที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน  ดังนั้นจึงตอง
ควบคุมตัวแปรที่ เกี่ยวของอื่น ๆ ใหคงที่มากที่สุด อันไดแก
คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสนที่นํามาทําเปนเหล็กปลอก 
ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดมีการผสมคอนกรีตสองครั้งคือ ครั้งแรกใช
หลอช้ินสวนคานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็กเสน DB12 ท่ีได
มาตรฐานและไมไดมาตรฐาน และไดนําคอนกรีตดังกลาวไป
หลอแทงตัวอยางสําหรับการทดสอบแบบ Pullout ท้ัง 4 ช้ิน (เพื่อ
ใชหาแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับเหล็กเสริม) กับการผสม
คอนกรีตครั้งท่ีสอง ซึ่งใชหลอช้ินสวนพื้นทางเดียวตัวอยางที่
เสริมดวยเหล็กเสน RB6 และ RB9 ท่ีไดมาตรฐานและไมได
มาตรฐาน รวมช้ินสวนตัวอยางพื้นทางเดียวท้ังหมด 4 ช้ิน 

หนวยแรงอัดสูงสุดเฉลี่ยของแทงคอนกรีตตัวอยางรูป
ทรงกระบอก cf ′  ตามมาตรฐาน ASTM C-39 [11] ท่ีผสมครั้ง
แรกทดสอบแทงตัวอยาง ณ วันที่ทดสอบชิ้นสวนคานตัวอยางทั้ง
สอง และคอนกรีตท่ีผสมครั้งสองทดสอบแทงตัวอยาง ณ. วันที่
ทดสอบชิ้นสวนพื้นตัวอยางทั้ง 4 ไดแสดงไวในตารางที่ 3 (เริ่ม
ทดสอบชิ้นสวนเมื่อกําลังอัดของคอนกรีตไดตามเกณฑ) 

เหล็กเสนในลอตเดียวกับที่ใชในชิ้นตัวอยางทั้งหมดไดถูก
นําไปชั่งเพื่อหามวลตอความยาว และดึงเพื่อหาแรงดึงท่ีจุดคราก 

ysy fAF = จากนั้นจึงคํานวณหาพื้นที่หนาตัด sA และหนวย

แรงดึงท่ีจุดคราก yf ซึ่งคาดังกลาวท้ังหมดไดแสดงไวในตารางที่ 

4 
จากตารางที่  4 เ มื่ อพิ จ ารณา เกณฑมวลต อความยาว 

(พื้นที่หนาตัดเปนสัดสวนโดยตรงกับมวลตอความยาว) และ
เกณฑหนวยแรงดึง ท่ีจุดคราก  จะเห็นไดวา เหล็กเสนที่ได
มาตรฐานทั้ง 3 ขนาดคือ DB12 RB6 และ RB9 ผานเกณฑมวลตอ
ความยาว (ถาผอมใหถือวามวลตอความยาวที่ขาดไป 0.1% อาจ
เกิดจากความผิดพลาดในการวัด) สวนเหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐาน 
ท้ัง 3 ขนาดนั้น ไมผานเกณฑมวลตอความยาวอยางชัดเจน เมื่อ
พิจารณาเกณฑหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก yf  เหล็กเกือบทุกเสน



ตารางที่ 3 หนวยแรงอัดสูงสุดเฉลี่ยของตัวอยางคอนกรีตที่ใชหลอชิ้นสวน
ตัวอยางตาง ๆ กัน ทดสอบแทงตัวอยาง ณ. วันที่ทดสอบชิ้นสวนตัวอยาง
นั้น ๆ 

ผสม
คอนกรีต
คร้ังที่ 

ชิ้นสวนตัวอยางทีใ่ช หนวยแรงอัด
สูงสุดเฉลี่ย cf ′  

2cmkg  

1 

คาน ที่เสริมดวยเหล็กเสน  
DB12 ที่ไดมาตรฐาน 

261 
คาน ที่เสริมดวยเหล็กเสน 
DB12 ที่ไดไมมาตรฐาน 

ตัวอยางสําหรับการทดสอบแบบ 
Pullout ทั้ง 4 ชิ้น 

2 

พื้นทางเดียว ที่เสริมดวยเหล็ก  
RB6 ที่ไดมาตรฐาน 

284 

พื้นทางเดียว ที่เสริมดวยเหล็ก  
RB6 ที่ไมไดมาตรฐาน 

พื้นทางเดียว ที่เสริมดวยเหล็ก  
RB9 ที่ไดมาตรฐาน 

พื้นทางเดียว ที่เสริมดวยเหล็ก  
RB9 ที่ไมไดมาตรฐาน 

 
ผานเกณฑดังกลาว ยกเวนแตเหล็ก DB12 ท่ีไมไดมาตรฐาน ไม
ผานเกณฑไปเพียง 1.9% เปนที่นาสังเกตไดวาการลดปริมาณเนื้อ
เหล็ก (มวลตอความยาว) ใหต่ํากวาคาท่ีระบุ จะสงผลตอราคา
ตนทุนการผลิตเปนสัดสวนโดยตรง (ราคาเหล็กซื้อขายกันตาม
มวล) ในขณะที่การเพิ่มหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก yf  สงผลตอ

ราคาตนทุกการผลิตไมมากนัก (ราคาตอมวลของเหล็กเสน
มาตรฐาน SD-30 และ SD-40 ตางกันไมเกิน  1%[12]) ดังนั้นจึง
เปนไปไดมากที่มีผูผลิตเหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐาน เลือกที่จะลด
ตนทุนการผลิตโดยการลดมวลตอความยาวลงแตไปเพิ่มหนวย
แรงดึงท่ีจุดคราก yf ใหมากเพียงพอเพื่อรักษาระดับแรงดึงท่ีจุด

คราก y s yF A f=  เอาไว เชนในกรณีเหล็กเสน DB12 และ RB9 

ท่ีไมไดมาตรฐานที่นํามาใชทดสอบในครั้งนี้ แตเหล็กเสน RB6 ท่ี
ไมไดมาตรฐานที่นํามาใชทดสอบในครั้งนี้ ถึงแมจะมีหนวยแรง
ดึงท่ีจุดครากเกินกวาท่ีมาตรฐานระบุไว แตเหล็กเสนดังกลาวมี
มวลตอความยาวต่ํากวาท่ีมาตรฐานระบุไปมาก ทําใหแรงดึงท่ีจุด
ครากต่ํากวาท่ีควรจะเปน (หากตองการทราบถึงขอมูลการ
กระจายทางสถิติของมวลตอความยาวและแรงดึงท่ีจุดครากของ
เหล็กเสนขนาด RB6 RB9 และ DB12 ใหคนควาเพิ่มเติมไดจาก
บทความที่ถูกนําเสนอไวแลวโดยผูแตง [7],[8]) 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยของแรงดึงที่จุดคราก ysy fAF = พื้นที่หนาตัดของ

เหล็กเสริมที่คํานวณไดจากมวลตอความยาว sA และหนวยแรงดึงที่จุด
คราก yf ของเหล็กเสนประเภทตาง ๆ ที่ใชเสริมในชิ้นสวนคานและพื้น

ทางเดียวตัวอยาง รวมถึงเปอรเซ็นตที่เกินหรือขาด (+/-) จากคาที่ระบุตาม
มาตรฐานฯ และการผานหรือไมผานตามเกณฑตาง ๆ 

ชิ้นสวน
ตัวอยาง 

ประเภท
ของ 

เหล็กเสริม 

ysy fAF =

kg  
( )%±  

sA  
2cm  

( )%±  
เกณฑขอ 

4.2.2 ใน มอก. 
20-2543 หรือ 
มอก. 24-2548 

yf  
2cmkg

( )%±  
เกณฑขอ 6.3.1 

ใน มอก. 20-2543 
หรือ 6.2.1.2 ใน 
มอก. 24-2548 

คาน 
DB12 

มีตรา 
มอก. 

5,350 
(+57.7%) 

1.091 
(-6.1%) 

เกือบผาน* 

4,905 
(+63.5%) 
ผาน 

ไมมีตรา 
มอก. 

2,270 
(-33.1%) 

0.771 
(-25.7%) 
ไมผาน 

2,943 
(-1.9%) 
ไมผาน 

พื้นทาง
เดียว 
RB6 

มีตรา 
มอก. 

1,090 
(+60.5%) 

0.278 
(-2.7%) 
ผาน 

3,915 
(+63.1%) 
ผาน 

ไมมีตรา 
มอก. 

700 
(+3.1%) 

0.210 
(-52.6%) 
ไมผาน 

3,328 
(+38.7%) 
ผาน 

พื้นทาง
เดียว 
RB9 

มีตรา 
มอก. 

2,200 
(+45.4%) 

0.619 
(-3.6%) 
ผาน 

3,587 
(+49.4%) 
ผาน 

ไมมีตรา 
มอก. 

1,210 
(-20.7%) 

0.302 
(-31.8%) 
ไมผาน 

4,013 
(+67.2%) 
ผาน 

* เกือบผานเกณฑตอเสนขอ 4.2.2 ใน มอก. 20-2543 หรือ มอก. 24-2548 
ซ่ึงขาดไปเพียง 0.1% (เกณฑความคลาดเคลื่อนมวลตอความยาวของ
เหล็กเสนขนาด DB12 RB6 และ RB9 ตอเสนคือ ±6%) 
 

5. ผลการทดสอบหาความสามารถในการรับโมเมนตดัด 
ตารางที่ 5 ไดสรุปความสามารถในการรับโมเมนตดัดจากการ

ทดสอบของชิ้นสวนคานและพื้นทางเดียวตัวอยางทั้งหมด 6 ช้ิน
ซึ่งเปนการเปรียบเทียบกับความสามารถในการรับโมเมนตดัดท่ี
คํานวณไดจากสูตรท่ีใชออกแบบ (ตัดผลของความแปรผันกําลัง
อัดของคอนกรีตออกไป โดยใชคาเฉลี่ยของหนวยแรงอัดสูงสุด
ของแทงคอนกรีตตัวอยางจริงในสูตรคํานวณ)  

เมื่อนําขอมูลท่ีเก็บไดระหวางการทดสอบการรับแรงดัด มา 



เขียนกราฟระหวาง น้ําหนักกดกับระยะการโกงตัวท่ีตรง
กึ่งกลางชวงในแนวดิ่งได ดังแสดงในภาพที่ 5 6 และ 7 สําหรับ
ช้ินสวนคานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็ก DB12 ท่ีไดมาตรฐานและ
ไมได 

 
ตารางที่ 5 สรุปความสามารถในการรับโมเมนตดัดของชิ้นสวนคานและ
พื้นทางเดียวตัวอยางทั้งหมด 6 ชิน้ 

ชิ้นสวนตัวอยาง 

น้ําหนัก
กดที่รับ
ไดสูงสุด 

P  
(ton) 

โมเมนตดัดที่
รับได
สูงสุด

exp 6
PLM =  

(kg.m) 

โมเมนต
ดัดที่

คํานวณ
ไดจาก
สูตร** 

designM  

(kg.m) 

รอยละ
ของ
อัตรา-
สวน 

exp

design

M
M

(%) 

คาน 
เสริมดวย DB12 
ที่ไดมาตรฐาน 

27.54 8,698 

4,397 

198 

คาน 
เสริมดวย DB12 
ที่ไมไดมาตรฐาน 

16.30 5,175 118 

พื้นทางเดียว 
เสริมดวย RB6 
ที่ไดมาตรฐาน 

0.60 190 

188 

101 

พื้นทางเดียว 
เสริมดวย RB6 
ที่ไมไดมาตรฐาน 

0.46 146 78 

พื้นทางเดียว 
เสริมดวย RB9 
ที่ไดมาตรฐาน 

15.20 481 

399 

121 

พื้นทางเดียว 
เสริมดวย RB9 
ที่ไมไดมาตรฐาน 

9.20 291 73 

** สูตรออกแบบ คํานวณโดยใชแรงดึงที่จุดคราก  ysy fAF =

ตามที่คาดไวจากที่ระบุไวในมาตรฐานฯ แตตัดความแปรผันของหนวย
แรงอัดสูงสุดของคอนกรีต cf ′ โดยการใชคาจริงแทนลงในสูตรคํานวณ 
ซ่ึงรายการคํานวณดังกลาวไดแสดงไวในภาคผนวกในทายบทความนี้ 

 

มาตรฐาน ช้ินสวนพื้นทางเดียวตัวอยางที่เสริมดวยเหล็ก RB6 ท่ี
ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน และที่เสริมดวยเหล็ก RB9 ท่ีได
มาตรฐานและไมไดมาตรฐานตามลําดับ 

รูปลักษณะการแตกของคานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็ก DB12 

 ท่ีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานนี้ ไดแสดงไวในภาพที่ 8 และ 
9 ตามลําดับ สวนรูปลักษณะการแตกของพื้นทางเดียวตัวอยางที่
เสริมดวยเหล็ก RB6 และ RB9 ท่ีไดมาตรฐานและไมได 
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ภาพที่ 5 กราฟพฤติกรรมการรับน้ําหนกับรรทุกของคานตวัอยางที่เสริม
ดวยเหล็ก DB12 ทั้งที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน 
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ภาพที่ 6 กราฟพฤติกรรมการรับน้ําหนกับรรทุกของพืน้ทางเดยีวตัวอยาง
ที่เสริมดวยเหล็ก RB6 ทั้งที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน 
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ภาพที่ 7 กราฟพฤติกรรมการรับน้ําหนกับรรทุกของพืน้ทางเดยีวตัวอยาง
ที่เสริมดวยเหล็ก RB9 ทั้งที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน 

มาตรฐานไดแสดงไวในภาพประกอบที่ 10 ถึง 13 ตามลําดับ 

เสริมดวย RB6 ที่ไดมาตรฐาน 

เสริมดวย RB6 ที่ไมไดมาตรฐาน 

เสริมดวย RB9 ที่ไดมาตรฐาน 

เสริมดวย RB9 ที่ไมไดมาตรฐาน 

เสริมดวย DB12 ที่ไดมาตรฐาน 

เสริมดวย DB12 ที่ไมไดมาตรฐาน 



 

 
ภาพที่ 8 คานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็ก DB12 ที่ไดมาตรฐาน 
 

ภาพที่ 9 คานตัวอยางที่เสริมดวยเหล็ก DB12 ที่ไมไดมาตรฐาน 
 

 
ภาพที่ 10 ตัวอยางพืน้ที่เสริมดวยเหล็ก RB6 ที่ไดมาตรฐาน 

 
6. ผลการทดสอบแบบ Pullout เพื่อหาแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
คอนกรีตกับเหล็กเสริม 

คาแรงดึงสูงสุดและลักษณะการพังของชิ้นตัวอยางทดสอบ
แบบ Pullout ไดแสดงไวในตารางที่ 6 

ภาพลักษณะการพังของชิ้นตัวอยางทดสอบแบบ Pullout ได 
แสดงไวในภาพที่ 14 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอยางพืน้ที่เสริมดวยเหล็ก RB6 ที่ไมไดมาตรฐาน 
 

 
ภาพที่ 12 ตัวอยางพืน้ที่เสริมดวยเหล็ก RB9 ที่ไดมาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 13 ตัวอยางพืน้ที่เสริมดวยเหล็ก RB9 ที่ไมไดมาตรฐาน 

 
7. สรุป 

จากการศึกษาผลกระทบของการใชเหล็กเสนเสริมคอนกรีตท่ี
ไมไดมาตรฐาน ท่ีมีตอกําลังการรับโมเมนตดัด โดยวธิีการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการ พบวาคานตัวอยางที่เสริมเหล็กเสนที่
ไดมาตรฐาน มีกําลังการรับโมเมนตดัดสูงกวาคาท่ีคํานวณไดจาก 



 
ภาพที่ 14  ลักษณะการพังของชิน้ตวัอยางทดสอบแบบ Pullout 
 
ตารางที่ 6 คาแรงดึงสูงสุดและลักษณะการพังของชิ้นตัวอยางทีท่ดสอบ
แบบ Pullout 

ตัวอยาง 
แรงดึง
สูงสุด 
(kg) 

แรงดึงที่จุดคราก 
(kg) 

(จากตารางที่ 4) 

ลักษณะ
การพัง 

DB12 ที่ไดมาตรฐาน 
ชิ้นที่ 1 

6,300 
5,350 

ขาดที่
เหล็กเสน 

DB12 ที่ไดมาตรฐาน 
ชิ้นที่ 2 

6,260 
ขาดที่

เหล็กเสน 

DB12 ที่ไมได
มาตรฐานชิน้ที่ 1 

3,270 

2,270 

เหล็กหลุด
ออกจาก
คอนกรีต 

DB12 ที่ไมได
มาตรฐานชิน้ที่ 2 

3,000 
เหล็กหลุด
ออกจาก
คอนกรีต 

 
สูตรท่ีใชออกแบบ สวนคานตัวอยางที่เสริมเหล็กเสนที่ไมได
มาตรฐาน มีกําลังการรับโมเมนตดัดสูงกวาคาท่ีคํานวณไดจาก
สูตรท่ีใชออกแบบเชนกันแตในปริมาณที่นอยกวา สําหรบัการ
ทดสอบพื้นทางเดียวตัวอยางพบวาพื้นที่เสริมดวยเหล็กเสนที่ได
มาตรฐานทั้งหมด (2 ตัวอยาง) มีกําลังการรบัโมเมนตดัดสูงกวา
คาท่ีคํานวณไดจากสูตรท่ีใชออกแบบ ในขณะที่พื้นที่เสริมดวย
เหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐานทั้งหมด (2 ตัวอยาง) มีกําลังการรับ
โมเมนตดัดต่ํากวาคาท่ีคํานวณไดจากสูตรท่ีใชออกแบบ 

เนื่องจากการใชเหล็กเสนเสรมิคอนกรีตท่ีไมไดมาตรฐาน มี
ผลโดยตรงกับกําลังการรับโมเมนตของชิ้นสวนโครงสราง และ
เนื่องจากผูออกแบบไมอาจคาดเดาถึงคุณสมบัติของเหล็กเสนที่
ไมไดมาตรฐานที่ผูรับเหมาจะนํามาใชได ดังนั้นจึงเปนความเสี่ยง

อยางยิ่งท่ีจะใชเหล็กเสนที่ไมไดมาตรฐานในโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กใด ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดพิสูจนใหเห็นอยางเหน็อยาง
ชัดเจนจากขอมูลของการทดสอบจริง 

จากการทดสอบเพื่อหาแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตกับ
เหล็กเสริมแบบ Pullout ท่ีระยะฝง 15 cm พบวาแรงดึงสูงสุดของ
เหล็กเสน DB12 ท่ีไดมาตรฐานมีคาสูงกวาแรงดึงสูงสดุของ
เหล็กเสน DB12 ท่ีไมไดมาตรฐานเกือบสองเทา ซึ่งเหตุอัน
เนื่องมาจากสวนสูงของบั้งตามขวางของเหลก็เสน DB12 ท่ีได
มาตรฐานที่ใชในการทดสอบมีคามากกวาเหล็กเสน DB12 ท่ี
ไมไดมาตรฐาน แตอยางไรกต็ามอาจเนื่องมาจากสวนสูงของบั้ง
ตามขวางของเหล็กเสน DB12 ท่ีไมไดมาตรฐานยังอยูในเกณฑ
ของ มอก. อยู (ดูไดจากตารางที่ 2) ดังนั้นแรงดึงสูงสุดท่ีไดจาก
การทดสอบแบบ Pullout จึงมีคาเกินกวาแรงดึงท่ีจุดครากของ
เหล็กเสนในลอตเดียวกัน ซึ่งไมคาดวาจะกอใหเกิดปญหาตอ
โครงสราง (ในแงของแรงยึดเหนี่ยวฯ) แตอยางใด  
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9. ภาคผนวก 
9.1. รายการคํานวณเพือ่หากําลังการรับโมเมนตดัดของคานที่เสริมดวย

เหล็กเสน DB12 

cf ′ เฉลี่ยจากแทงตวัอยางคอนกรีต 261.61ksc=  

sA ตามที่ระบุ มอก. 24-2548 24 1.13cm= × 2, 2 1.13sA cm′ = ×  

yf ตามที่ระบุ มอก. 24-2548 (SD-30) 3,000ksc=  

ระยะนี=้max(ระยะหุมของเหล็กเสริมตามยาว,ระยะหุมของเหล็กปลอก+
ขนาดปลอก) ( )max 3.0,3.0 0.6 3.6cm= + =  (กรณีคานอยูในรม) 

2.540 (3.6 1.2 ) 33.95
2

d cm= − + + =  
1.23.6 4.2
2

d cm′ = + =  

( ) ( ) 34 2 1.13
3.328 10

20 33.95
s sA A
bd

ρ ρ −− ×′−′− = = = ×
×

 

1

2

0.85 6120
6120

0.85 261.61 0.85 6120 4.228 10
3,000 6120 3,000

c

y y

f
f f

β

−

⎡ ⎤′
=⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦
× × ⎡ ⎤

= ×⎢ ⎥+⎣ ⎦

  

10.85 6120
6120

c

y y

f
f f

βρ
⎡ ⎤′

≤ ⇒⎢ ⎥
+⎢ ⎥⎣ ⎦

เหล็กเสริมรับแรงดึงถึงจุดครากกอนคอนกรีต

พัง 

1

2

0.85 6120
6120

0.85 261.61 0.85 4.2 6120 1.529 10
3,000 33.95 6120 3,000

c

y y

f d
f d f

β

−

⎡ ⎤′ ′⎛ ⎞ =⎢ ⎥⎜ ⎟ −⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦
× × ⎡ ⎤⎛ ⎞ = ×⎜ ⎟ ⎢ ⎥−⎝ ⎠ ⎣ ⎦

 

10.85 6120
6120

c

y y

f d
f d f

βρ
⎡ ⎤′ ′⎛ ⎞< ⇒⎢ ⎥⎜ ⎟ −⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦

เหล็กเสริมรับแรงอัดไมถึงจุดครากกอน

คอนกรีตพัง 

( )

( ) ( )

1

6

0.85 0.003

4 1.13 3,000 0.85 261.61 20 0.85

4.22 1.13 2.04 10 0.003

s y c s s
c dA f f b c A E

c
c

c
c

β
′−⎛ ⎞′ ′= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
× × = × × ×

−⎛ ⎞+ × × × × ×⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

แกสมการหาคา 3.57 ,3.51c cm cm= − ใชคาบวก 3.51 4.2c cm d cm′= < =  
แสดงวาเหล็กบนอยูในพื้นที่รับแรงดึง ดังนั้นจึงวิเคราะหเหมือนหนาตัดที่
ไมมีเหล็กเสริมรับแรงอัด 

( )4 1.13 3,000
3.05

0.85 0.85 261.61 20
s y

c

A f
a cm

f b
× ×

= = =
′ × ×

 

( ) 3.054 1,13 3,000 33.95 4397
2 2n s y
aM A f d kg m⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = × × × − = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

9.2. รายการคํานวณเพื่อหากําลังการรับโมเมนตดัดของพื้นทางเดียวที่เสริม
ดวยเหล็กเสน RB6 

cf ′ เฉลี่ยจากแทงตวัอยางคอนกรีต 259.83ksc=  

sA ตามที่ระบุ มอก. 20-2548 25 0.283cm= ×  

yf ตามที่ระบุ มอก. 20-2543 (SR-24) 2,400ksc=  
0.68 (2 ) 5.70
2

d cm= − + =  

( )5 0.238 2,400
0.308

0.85 0.85 259.83 50
s y

c

A f
a cm

f b
× ×

= = =
′ × ×

 

( ) 0.3085 0.283 2,400 5.7 188
2 2n s y
aM A f d kg m⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = × × × − = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

9.3. รายการคํานวณเพื่อหากําลังการรับโมเมนตดัดของพื้นทางเดียวที่เสริม
ดวยเหล็กเสน RB9 

cf ′ เฉลี่ยจากแทงตวัอยางคอนกรีต 284.08ksc=  

sA ตามที่ระบุ มอก. 20-2548 25 0.636cm= ×  

yf ตามที่ระบุ มอก. 20-2543 (SR-24) 2,400ksc=  
0.98 (2 ) 5.55
2

d cm= − + =  

( )5 0.636 2,400
0.632

0.85 0.85 284.08 50
s y

c

A f
a cm

f b
× ×

= = =
′ × ×

( ) 0.6325 0.636 2,400 5.55 399
2 2n s y
aM A f d kg m⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = × × × − = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

 
เกี่ยวกับผูเขยีน 
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