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กลุมมาตรฐานวิศวกรรมโยธา 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



คํานํา 

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนระบบโครงสรางที่ไดรับความนิยมกันแพรหลาย อยางตอเนื่อง 
ขณะเดียวกันอาคารในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยทั่วไปมักจะใชโครงสรางอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กเปนหลัก เนื่องจากเปนระบบโครงสรางที่สามารถหลอขึ้นรูปไดงาย ทนทาน ทนไฟ และมีราคาถูก
เมื่อเทียบกับโครงสรางระบบอ่ืน  

เนื่องจากอาคารในสถานบริการสุขภาพเปนลักษณะอาคารที่มีความสําคัญ ซึ่งเปนอาคารที่ตอง
ใหบริการแกผูปวยเปนสําคัญ นอกเหนือจากประโยชนการใชงานอาคารแลว โครงสรางอาคารยังตองมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยตอการใชงานอาคารอีกดวย ดังนั้นการออกแบบโครงสรางอาคารจึงตองดําเนินการโดย
วิศวกรทีม่ีความรู ประสบการณ ดังนั้นเพื่อใหการออกแบบโครงสรางอาคารในสถานบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เปนไปตามมาตรฐาน คณะทํางานจึงไดจัดทําเกณฑการออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหวิศวกรหรือผูสนใจทั่วไปไดศึกษาและนําไปใชในการ
ออกแบบโครงสรางอาคารของสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตอไป 

 
 
 
 

คณะทํางาน 
เกณฑการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



คณะทํางาน 
เกณฑการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

1. นายเสรี ลาภยุติธรรม   ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
2. นายชาตรี ปญญาพรวิทยา  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
3. นายนิรันดร คชรัตน   ประธาน 
4. นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี   รองประธาน 
5. นายสราวุธ งามผองใส   รองประธาน 
6. นายวินัย บานเพียร   คณะทํางาน 
7. นายเศรษฐสิทธิ์ พจนศึกษากุล  คณะทํางาน 
8. นายเจษฎา ปนนวม   คณะทํางาน 
9. นายพงศพันธุ จิวสุวรรณ   คณะทํางาน 
10. นายปฎิภาณ อินทรทอง   คณะทํางาน 
11. นายอับดุลกอเดส อมรึก   คณะทํางาน 
12. นายพรกฤษณ แทนแกว   คณะทํางาน 
13. นายโกมล ผิวเกลี้ยง   คณะทํางาน 
14. นายเดชชาติ สุวรรณมณ ี   คณะทํางาน 
15. นายอนุชา อุนคํา   คณะทํางาน 
16. นายวุฒิศักดิ์ ชูตน   คณะทํางานและเลขานุการ 



สารบัญ 
หนา 

๑. ขอกําหนดทั่วไป                  ๑ 
๑.๑ เกณฑการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก              ๑ 
๑.๒ อาคารและสวนตางๆ                 ๑ 
๑.๓ การสงรายการคํานวณ                 ๑ 

๒. คุณสมบัติของผูออกแบบ                 ๑ 
๓. มาตรฐานที่นํามาใช                  ๒ 
๔. นิยาม                   ๒ 
๕. ขอกําหนดวัสดุ                  ๓ 

5.1 คอนกรีต                  ๓ 
๕.๒ เหล็กเสริม                  ๔ 

๖. ขอกําหนดหนวยแรงและน้ําหนักบรรทุก               ๖ 
๖.๑ หนวยน้ําหนักบรรทุกคงที่                ๖ 
๖.๒ หนวยน้ําหนักบรรทุกจร                 ๖ 
๖.๓ แรงลม                  ๖ 
๖.๔ แรงแผนดินไหว                 ๗ 

๗. การจัดสวนอาคาร                  ๗ 
๗.๑ น้ําหนักบรรทุกและแรงท่ีใชออกแบบ               ๗ 
๗.๒ ระยะระหวางจุดยึดตามขวางของคาน คสล.              ๗ 
๗.๓ การกําหนดระยะโกง                 ๗ 
๗.๔ คานลึก                  ๘ 
๗.๕ พิกัดสําหรับเสา                 ๘ 
๗.๖ การยึดปลายเหล็กเสริม                 ๘ 

๘. การวิเคราะหโครงสราง                 ๙ 
๘.๑ ทั่วไป                   ๙ 
๘.๒ แผนพื้นและคาน               ๑๐ 
๘.๓ เสา                 ๑๐ 

๙. การออกแบบองคอาคารโดยวิธีหนวยแรงใชงาน             ๑๓ 
๙.๑ สัญญลักษณ                ๑๓ 
๙.๒ หนวยแรงที่ยอมให               ๑๕ 
๙.๓ การคํานวณแรงดัด               ๑๖ 
๙.๔ แรงเฉือนและแรงดัดทแยง              ๑๖ 
๙.๕ แรงบิด                ๑๙ 
๙.๖ แรงยึดหนวงและการยึด               ๒๐ 
๙.๗ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก               ๒๑ 



 

เกณฑการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แผนท่ี 1 
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1. ขอกําหนดทั่วไป 
1.1 เกณฑการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กน้ี ไดกําหนดคาต่ําสุดตางๆ ที่จําเปนสําหรับการ

คํานวณออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงองคประกอบของโครงสรางเฉพาะ
สวนที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และการ
ออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ เปนวิธีการออกแบบตามทฤษฎีหนวยแรงใชงาน
เทาน้ัน ในกรณีออกแบบโดยทฤษฎีอื่นตองเปนวิธีการออกแบบที่ถูกนํามาใช เปนที่ยอมรับ และมี
มาตรฐานของประเทศไทยรองรับแลว ทั้งน้ีหากใชทฤษฎีการออกแบบโดยวิธีอ่ืนใดนอกเหนือจาก
วิธีหนวยแรงใชงาน ใหระบุมาตรฐานการออกแบบที่นํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณา 

1.2 อาคารและสวนตางๆ ของโครงสรางอาคารที่ประกอบข้ึนจากโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอง
มีความมั่นคง แข็งแรง เพียงพอในการรับน้ําหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นในทุกสภาวะการใชงานอาคาร 
โดยไมใหสวนใดๆ มีหนวยแรงมากกวาหนวยแรงที่กําหนดไวในกฎหมาย มาตรฐาน และขอบังคับ
ดานวิศวกรรมโครงสรางของอาคาร รวมถึงอาคารจะตองมีความคงทนและสามารถรับน้ําหนัก
บรรทุกไดตลอดอายุการใชงานที่เหมาะสม โดยไมกอใหเกิดคาบํารุงรักษาสูงกวาปกติ 

1.3 การสงรายการคํานวณพรอมกับแบบกอสราง ตองแนบสมมติฐานในการออกแบบและขอมูลตางๆ 
รวมถึงผลการคํานวณโดยละเอียด รวมถึงกรณีเมื่อใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณ โดย
ใหสงขอกําหนดในการคํานวณรายละเอียดตามขอ ก. ถึง ช. และกําหนดไวในรูปแบบกอสราง
รายละเอียดตามขอ ข. ถึง ซ.  ใหชัดเจน ดังน้ี 

ก. น้ําหนักบรรทุกจรและนํ้าหนักบรรทุกอื่นๆ ที่ใชในการคํานวณออกแบบ  
ข. กําลังอัดที่กําหนดของคอนกรีตตามอายุ หรือตามขั้นตอนของการกอสรางสําหรับแตละ

สวนของโครงสรางที่ไดคํานวณออกแบบไว 
ค. กําลังที่กําหนดหรือช้ันคุณภาพของเหล็กเสริม 
ง. ขนาดและตําแหนงของชิ้นสวนโครงสรางและเหล็กเสริมทั้งหมด 
จ. ขอกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงมิติซึ่งเปนผลเนื่องจากการคืบ การหดตัว อุณหภูมิ 
ฉ. ระยะยึดปลายของเหล็กเสริม ตําแหนงและความยาวของการตอทาบเหล็ก 
ช. ประเภทและตําแหนงของรอยตอเชื่อม และขอตอทางกลของเหล็กเสริม 
ซ. มาตรฐาน วิธีการ และจํานวนที่ตองใชในการทดสอบวัสดุวิศวกรรมที่จําเปน เชน การ

เจาะสํารวจช้ันดิน คอนกรีต เหล็กเสริม ขอตอทางกลของเหล็กเสริม เปนตน 
 

2. คุณสมบัติของผูออกแบบคํานวณ ตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร 
 

3. มาตรฐานที่นํามาใช มาตรฐานดังตอไปน้ีสามารถนํามาใชในการออกแบบประกอบกับเกณฑนี้ได โดยคาที่
นํามาใชตองไมตํ่ากวาที่กําหนดในเกณฑนี้ ดังนี ้
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3.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมถึงกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

3.2 มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน ของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ว.ส.ท. 1007 

3.3 มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ว.ส.ท. 100๘ 

3.4 ขอกําหนดมาตรฐานวัสดุและการกอสรางสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ว.ส.ท. 10๑๔ 

3.5 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101-50 
3.6 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ของกรม

โยธาธิการและผังเมือง มยผ. ๑๓๐๑-๕๔ 
3.7 มาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง มยผ.1302-๕๒ 
3.8 มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย มยผ.1311-50 
 

4. นิยาม ในเกณฑการออกแบบน้ี ใหนิยามคําตอไปน้ีเปนคําใชทั่วๆ ไป ดังน้ี 
4.1 กําลังคลาก (fy) หมายความวา คากําลังตํ่าสุดของกําลังคลากหรือจุดคลากของเหล็กเสริม ซึ่งหา

ไดจากการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีหนวยเปนกิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร  

4.2 กําลังอัดของคอนกรีต (fc') หมายความวา คากําลังอัดของคอนกรีตซึ่งหาไดจากการทดสอบแทง
ตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน  15x30 เซนติเมตร ตามที่ระบุไวใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่อายุ 28 วัน 

4.3 ความลึกประสิทธิผล หมายความวา ระยะจากผิวนอกสุดดานรับแรงอัดถึงศูนยถวงของเหล็กเสริม
รับแรงดึงในองคอาคารหน่ึงๆ 

4.4 คอนกรีต หมายความวา สวนผสมของปูนซีเมนตปอรตแลนด มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ
และนํ้า 

4.5 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมในลักษณะที่ทําใหเหล็กและคอนกรีต
ทํางานรวมกันในการตานแรงตางๆ ที่เกิดแกคอนกรีต 

4.6 น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน หมายความวา นํ้าหนักบรรทุกจรซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และนํ้าหนักบรรทุกจรซึ่งกําหนดไวในเกณฑน้ี 

4.7 น้ําหนักบรรทุกคงที่ใชงาน หมายความวา น้ําหนักบรรทุกคงที่ที่คํานวณมาได ซึ่งรองรับโดยองค
อาคาร 

4.8 เสา หมายความวา องคอาคารรับแรงอัดอยูในแนวตั้ง และมีความยาวเกินสามเทาของดานที่แคบ
ที่สุด 
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4.9 หนวยแรง หมายความวา หนวยแรงตอพื้นที่มีหนวยเปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
4.10 เหล็กขอออย หมายความวา เหล็กเสนเสริมคอนกรีตที่ทํานูนเปนปลองๆ ตลอดความยาว เพื่อ

วัตถุประสงคในการเพิ่มแรงยึดหนวง 
4.11 เหล็กปลอก หมายความวา เหล็กเสนที่พันรอบเหล็กเสริมตามยาวในองคอาคารรับแรงอัด 
4.12 เหล็กปลอกเกลียว หมายความวา เหล็กเสนที่พันรอบเหล็กเสริมตามยาวในองคอาคารรับแรงอัด

อยางตอเน่ืองเปนรูปเกลียวทรงกระบอก 
4.13 เหล็กลูกตั้ง หมายความวา เหล็กเสนที่พันรอบเหล็กเสริมตามแนวยาวในองคอาคารรับแรงดัด 
4.14 เหล็กเสริม หมายความวา เหล็กเสริมสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด และตองมีคุณสมบัติ

ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
4.15 เหล็กเสริมเรียบ หมายความวา เหล็กเสริมคอนกรีตเสนกลมที่มีผิวเรียบ 
4.16 องคอาคาร หมายความวา สวนหนี่งๆ ของโครงสรางที่ใชตานทานแรงตางๆ เชน เสา คาน แผน

พื้น เปนตน 
4.17 การออกแบบโดยวิธีหนวยแรงใชงาน หมายความวา วิธีการออกแบบเพื่อหาขนาดสัดสวนขององค

อาคาร โดยหนวยแรงที่เกิดข้ึนในองคอาคารที่คํานวณจากทฤษฎียืดหยุนภายใตนําหนักบรรทุกใช
งานไมสูงเกินกวาหนวยแรงที่ยอมให 

4.18 การออกแบบโดยวิธีกําลัง หมายความวา วิธีการออกแบบเพื่อหาขนาดสัดสวนองคอาคารโดย
กําลังทีต่องการเพื่อตานทานนํ้าหนักบรรทุกที่คูณดวยตัวคูณนํ้าหนักบรรทุกที่เหมาะสมไมสูงเกิน
กวากําลังที่ออกแบบหรือกําลังระบุที่คูณดวยตัวคูณความตานทาน 

4.19 สถาบันที่เชื่อถือได หมายความวา สวนราชการหรือบริษัทจํากัดที่มีวัตถุประสงคในการให
คําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา และลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบงาน
วิศวกรรมควบคุม 
 

5. ขอกําหนดวัสด ุ
5.1 คอนกรีต 

5.1.1 การเลือกใชคอนกรีตตองมีคากําลังอัดสูงพอ และไมเปนปญหาตอการผลิตเพื่อในไปใชใน
งานกอสราง 

5.1.2 ตองแสดงคากําลังอัดของกรีตในแบบที่ใชในการกอสรางไวอยางชัดเจน 
5.1.3 คากําหนดกําลังอัดของคอนกรีต ใหถือเอาผลการทดสอบแทงคอนกรีตทรงกระบอก

ขนาด  15x30 ซม. ที่อาย ุ28 วันเปนเกณฑ 
5.1.4 วิธีการทดสอบแรงอัดของแทงคอนกรีต ตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM C 39 
5.1.5 สําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชตองไมนอยกวา 300     

กก./ม.3 
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5.2 เหล็กเสริม เหล็กเสริมสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไมรวมถึงเหล็กเสริมอัดแรงที่ใชกับคอนกรีตอัดแรง โดยมีรายละเอียด
เหล็กเสริม ดังนี ้
5.2.1 การงอ ใหทําการงอเหล็กเสริมเปนไปตามของอมาตรฐาน ดังนี ้

ก. สวนที่ดัดเปนครึ่งวงกลมและมีสวนปลายย่ืนตอออกไปอีกอยางนอย ๔ เทาของ
ขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริมน้ัน แตระยะยื่นน้ีตองไมนอยกวา 6 ซม. 

ข. สวนที่ดัดเปนมุมฉากและมีสวนปลายยื่นตอออกไปอีกอยางนอย ๑๒ เทาของขนาด
เสนผานศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

ค. เฉพาะเหล็กลูกต้ังหรือเหล็กปลอก ใหดัด ๙๐ องศา หรือ ๑๓๕ องศา และมีสวน
ปลายย่ืนตอออกไปอีกอยางนอย ๖ เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กนั้น 
แตตองไมนอยกวา ๖ ซม. 

5.2.2 ระยะหางระหวางเหล็กเสริม 
ก. ระยะชวงวางของเหล็กที่วางขนานกัน (ยกเวนในเสาและในระหวางชั้นของเหล็ก

เสริมในคาน) ตองไมแคบกวาขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริมนั้นๆ และตอง
ไมแคบกวา 1.3๔ เทาของขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบ ทั้งนี้ตองไมแคบกวา 
๒.๕ ซม. 

ข. การเสริมเหล็กในคานที่มีเหล็กต้ังแตสองช้ันขึ้นไป ระยะชองวางของเหล็กแตละชั้น
ตองไมแคบกวา ๒.๕ ซม. และเหล็กที่อยูช้ันบนตองเรียงใหตรงกับเหล็กในช้ันลาง 

ค. เหล็กเสริมเอกในผนังหรือในแผนพื้นตองมีระยะเรียงไมหางกวา ๓ เทาของความ
หนาของผนังหรือแผนพื้นนั้น และไมเกิน ๓๐ ซม. 

ง. ระยะชองวางระหวางเหล็กเสนตามยาวของเสาปลอกเกลียวและปลอกเดี่ยวตองไม
แคบกวา ๑.๕ เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กนั้นและตองไมแคบกวา ๑.๕ เทา
ของขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบ ทั้งน้ีตองไมแคบกวา ๔ ซม. 

5.2.3 เหล็กเสริมตามขวาง 
ก. ในเสาปลอกเด่ียว เหล็กยืนเสนที่ตองมีเหล็กปลอกขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็ก

กวา ๖ มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงไมหางกวา ๑๖ เทาของเสนผานศูนยกลาง
เหล็กยืน ไมหางกวา ๔๘ เทาของของเสนผานศูนยกลางเหล็กปลอก และมิติเล็ก
ที่สุดของเสาน้ัน ตองจัดใหมุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กตามยาวทุกมุม ขณะเดียวกัน
ตองจัดใหมุมของเหล็กปลอกเดี่ยวยึดเหล็กเสนตามยาวเสนเวนเสน โดยมุมของ
เหล็กปลอกนั้นตองไมโตเกิน ๑๓๕ องศา เหล็กที่เวนตองหางจากเสนที่ถูกยึดไวไม
เกิน ๑๕ ซม. 

ข. สําหรับเหล็กเสริมรับแรงอัดในคานตองมีเหล็กลูกตั้งรัดไว ขนาดลูกต้ังตองไมเล็ก
กวา ๖ มม. และระยะเรียงหางกันไมเกิน ๑๖ เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางเหล็ก
เสริม และตองมีเกิน ๔๘ เทา ของขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กลูกตั้ง ที่แตละ
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เปลาะตองมีเหล็กลูกตั้งอยางนอยหน่ึงเสนที่พันเหล็กเสริมตามยาวทั้งหมดไว
โดยรอบ และตองใสเหล็กลูกตั้งดังกลาวตลอดระยะที่ตองการเหล็กเสริมรับแรงอัด 

5.2.4 เหล็กเสริมตานทานการยืดหด ในแผนพื้นที่ใชเปนโครงสราง หรือ หลังคา หรือ ในองค
อาคารที่มีพฤติกรรมเปนแผนพื้นซ่ึงตองรับแรงดัดทางเดียว ตองเสริมเหล็กในแนวตั้งฉาก
กับเหล็กเสริมเอกเพื่อรับแรงเนื่องจากการยืดหดเน่ืองจากอุณหภูมิ ปริมาณของเหล็ก
เสริมนี้ตองมีอัตราสวนเนื้อที่เหล็กตอหนาตัดคอนกรีตทั้งหมดไมนอยกวาคาที่กําหนดไว
ขางลางน้ี ทั้งนี้ไมวากรณีใดก็ตามระยะเรียงตองไมหางเกิน ๓ เทาของความหนาของ
แผนพื้น หรือ ๓๐ ซม. และขนาดเหล็กตองไมเล็กกวา ๖ มม. 

แผนพื้นที่เสริมเหล็กดวยเหล็กเสนกลมชั้นคุณภาพ SR 24 ไมนอยกวา 0.002๕ 
แผนพื้นที่เสริมเหล็กดวยเหล็กขอออยชั้นคุณภาพ SD 30 ไมนอยกวา 0.002๐
แผนพื้นที่เสริมเหล็กดวยเหล็กขอออยชั้นคุณภาพ SD 40  ไมนอยกวา 0.00๑๘ 

5.2.5 เหล็กเสริมนอยสุดสําหรับองคอาคารรับแรงดัด ยกเวนกรณีแผนพื้นที่มีความหนาเทากัน
ตลอด ที่ตองใชเหล็กเสริมรับแรงดึงจากการคํานวณ อัตราสวนของพื้นที่หนาตัดเหล็ก
เสริมตอคอนกรีตตองไมนอยกวา 14/fy นอกจากทุกๆ หนาตัดขององคอาคารจะมีเหล็ก
เสริมสําหรับโมเมนตบวกหรือโมเมนตลบไมนอยกวา ๑.๓๔ เทาของคาที่คํานวณได 

5.2.6 คอนกรีตที่หุมเหล็ก ระยะหุมในที่น้ีหมายความวาระยะที่วัดจากผิวคอนกรีตถึงผิวนอก
สดุของเหล็กปลอกหรือเหล็กลูกตั้ง ในกรณีที่ไมมีเหล็กดังกลาวใหวัดถึงผิวนอกของเหล็ก
เสริมที่อยูนอกสุด โดยระยะหุมต่ําสุดสําหรับเหล็กเสริมใหเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี 
ก. คอนกรีตที่หลอติดกับดินและผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา ระยะหุมต่ําสุด 

๗.๕ ซม. 
ข. คอนกรีตที่สัมผัสกับดินหรือถูกแดดฝน 

 สําหรับเหล็กเสริมขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวา ๑๖ มม. ระยะหุมต่ําสุด 
๕.๐ ซม. 

 สําหรับเหล็กเสริมขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๖ มม. และเล็กกวา ระยะหุม
ต่ําสุด ๔.๐ ซม. 

ค. คอนกรีตที่ไมสัมผัสดินหรือไมถูกแดดฝน 
ในแผนพื้น ผนัง  
 สําหรับเหล็กเสริมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต ๔๔ มม. ข้ึนไป ระยะหุม

ต่ําสุด ๔.๐ ซม. 
 สําหรับเหล็กเสริมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๓๖ มม. และเล็กกวา ระยะหุม

ต่ําสุด ๒.๐ ซม. 
ในคาน เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกต้ัง ระยะหุมตํ่าสุด ๓.๐ ซม. 
ในเสา เหล็กเสริมปลอกเดี่ยวหรือปลอกเกลียว ระยะหุมต่ําสุด ๓.๕ ซม. 
ในคอนกรีตเปลือกบาง และองคอาคารแผนพับ 
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 สําหรับเหล็กเสริมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวา ๑๖ มม. ระยะหุมต่ําสุด 
๒.๐ ซม. 

 สําหรับเหล็กเสริมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๖ มม. และเล็กกวา ข้ึนไป 
ระยะหุมต่ําสุด ๑.๕ ซม. 

ง. กรณีปองกันอัคคีภัย เม่ือขอบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับอาคารไดกําหนดระยะหุมเพื่อ
ปองกันอัคคีภัยไวหนากวาระยะหุมต่ําสุดที่กําหนด ใหใชระยะหุมที่หนากวา 
 

6. ขอกําหนดหนวยแรงและน้ําหนักบรรทุก 
6.1 หนวยนํ้าหนักบรรทุกคงที่ เปนน้ําหนักบรรทุกคงที่ที่คํานวณมาไดซึ่งรองรับโดยองคอาคาร โดยคา

น้ําหนักบรรทุกคงที่ที่นํามาใชตองเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐาน หรือคูมือผูผลิตวัสดุนั้นทุก
ประการ ในกรณีที่ไมมีขอมูลน้ําหนักดังกลาวผูออกแบบตองแนบผลการทดสอบการหาคาน้ําหนัก
บรรทุกจากสถาบันที่เชื่อถือไดที่นิยามไวในขอ ๔.๑๙ 

6.2 หนวยนํ้าหนักบรรทุกจรสําหรับประเภทและสวนตางๆ ของอาคาร นอกเหนือจากนํ้าหนักของตัว
อาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณอยางอื่น ใหคํานวณโดยประมาณเฉลี่ยไมต่ํากวาอัตรา ดังน้ี 
 

ประเภท สวนใชงาน และสวนตางๆ ของอาคาร 
หนวยนํ้าหนักบรรทุกจร 
(กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

๑. หลังคา ๕๐ 
๒. กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต ๒๐๐ 
๓. ที่พักอาศัย หองนํ้า หองสวม ๒๐๐ 
๔. อาคารชุด หอพัก และหองคนไขพิเศษ ๒๐๐ 
๕. สํานักงาน ๒๕๐ 
๖. พื้นที่ใชสอยรายแผนกบริการทั่วไปของโรงพยาบาล (ยกเวน
พื้นที่รับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณทางการแทย)  

๓๐๐ 

๗. หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคาร ๓๐๐ 
๘. หอประชุม หองประชุม หองอานหนังสือในหองสมุดหรือ
หอสมุด ที่จอดหรือเก็บรถยนตนั่งหรือรถจักรยานยนต 

๔๐๐ 

๙. โรงกีฬา อัฒจันทร หองเก็บเอกสารและพัสดุ ๕๐๐ 
๑๐. หองเก็บหนังสือของหองสมุดหรือหอสมุด เวชระเบียน ๖๐๐ 
๑๑. ที่จอดหรือเก็บรถยนตบรรทุกเปลา ๘๐๐ 
๑๒. แผนกรังสีวินิจฉัย (X-RAY) 1,000 
 
6.3 แรงลม ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารใหคํานึงถึงแรงลมดวย หากจําเปนตองคํานวณ

และไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได ใหใชหนวยแรงลม ดังตอไปน้ี 
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ความสูงของอาคารหรือสวนของอาคาร 
หนวยแรงลมอยางนอย 
(กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

๑. สวนของอาคารที่สูงไมเกิน ๑๐ เมตร 50 
๒. สวนของอาคารที่สูงเกิน ๑๐ เมตร แตไมเกิน ๒๐ เมตร 80 
๓. สวนของอาคารที่สูงเกิน ๒๐ เมตร แตไมเกิน ๔๐ เมตร 120 
๒. สวนของอาคารที่สูงเกิน ๔๐ เมตร  160 

 
6.4 แรงแผนดินไหว ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารที่อยู ในเขตพื้นที่ เ ส่ียงภัยจาก

แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวใหออกแบบคํานึงถึงแรงแผนดินไหวดวย วิธีการออกแบบให
เปนไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่กําหนดไวใน
ขอ ๓.๖ และ ๓.๗ 

 
7. การจัดสวนองคอาคาร 

7.1 น้ําหนักบรรทุกและแรงที่ใชออกแบบ 
7.1.1 ใหใชสมมติฐานวาโครงสรางรับนํ้าหนักบรรทุกคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร หรือ แรงที่ได

กระทําทั้งหมด ในกรณีที่การคิดน้ําหนักบรรทุกคงที่และเกณฑการลดนํ้าหนักบรรทุกจร 
ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

7.1.2 การคิดแรงลมและแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่กระทําตอาคาร ใหคิดเปนแรงกระทํา
ในแนวราบ 

7.1.3 ตองพิจารณาผลจากแรงอันเกิดจากการใชงานในสภาวะตางๆ ที่เหมาะสมตอการใชงาน
อาคาร 

7.2 ระยะระหวางจุดยึดตามขวางของคาน คสล. คานที่มีชวงยาวตองมีจุดยึดตามขวางโดยมีระยะหาง
ระหวางจุดยึดไมเกิน ๕๐ เทาของความกวางของปกหรือความกวางของคาน 

7.3 การกําหนดระยะโกง 
7.3.1 องคอาคาร คสล. ซึ่งรับแรงดัด ตองออกแบบใหมีความแข็งแรงเพียงพอที่ไมใหเกิดระยะ

โกงมากเกินไป หรือ ทําใหรูปลักษณของอาคารเปลี่ยนแปลงไปอันจะเห็นเหตุใหอาคารนั้น
เส่ือมความแข็งแรงใชงานไมไดตามวัตุประสงค 

7.3.2 ความหนาหรือความลึกตํ่าสุด ใหใชกับองคอาคารรับแรงดัดที่ใชคอนกรีตนํ้าหนักธรรมดา 
หากใชความหนานอยกวาที่กําหนดตองคํานวณหาระยะโกง แตทั้งน้ีตองไมทําใหความ
แข็งแรงของอาคารน้ันดอยลงตามรายละเอียดดังนี ้

องคอาคาร 
ความหนาหรือความลึกต่ําสุดที่กําหนดให 

ชวงเดียว
ธรรมดา 

ปลายตอเน่ือง
ขางเดียว 

ปลายตอเน่ือง
ทั้งสองขาง 

ปลายยื่น 

พื้นทางเดียว L/20 L/24 L/28 L/10 
คาน L/16 L/18.5 L/21 L/8 
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7.4 คานลึก คานตอเนื่องที่มีอัตราสวนความลึกตอระยะชวงมากกวา ๒ ใน ๕ หรือคานชวงเดียว

ธรรมดาที่มีอัตรสวนความลึกตอระยะชวงมากกวา ๔ ใน ๕ ใหถือเปนคานลึก ในการออกแบบ
ตองถือวาความเครียดที่เกิดขึ้นไมเปนสัดสวนโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทินและตองคํานึงถึง
การโกงงอตามขวางและผลเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ดวย จํานวนเหล็กเสริมตามแนวนอนนอยสุดไมนอย
กวา ๐.๐๐๒๕ ของเน้ือที่หนาตัด และเหล็กเสริมในแนวดิ่งตองไมนอยกวา ๐.๐๐๑๕ 

7.5 พิกัดสําหรับเสา 
7.5.1 ขนาดเล็กสุดของเสาตองมีดานแคบสุดหรือเสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา ๒๐ ซม. เสาที่อยู

ระหวางเสาหลักและไมตอเนื่องจากชั้นถึงชั้นอาจเล็กกวาได แตตองมีดานแคบที่สุดไมตํ่า
กวา ๑๕ ซม. 

7.5.2 พิกัดหนาตัดของเสาที่หลอเปนเนื้อเดียวกับผนัง คสล. สําหรับเสาปลอกเกลียวที่หลอเปน
เน้ือเดียวกับผนังหรือตอมอ คสล. ขนาดของเสาขอบนอกสุดใหถือวาหางจากผิวของเหล็ก
ปลอกเกลียวออกไปเปนระยะไมนอยกวา ๓ ซม. ไมวาจะเปนเสารูปทรงใดก็ตาม 

7.5.3 พิกัดสําหรับเหล็กเสริมในเสา เน้ือที่หนาตัดของเหล็กยืนสําหรับเสาตองไมนอยกวารอยละ 
๑ และไมมากกวารอยละ ๘ ของพื้นที่หนาตัดเสา ขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กยืนไม
เล็กกวา ๑๒ มม. สําหรับเสาปลอกเกลียวตองมีเหล็กยืนไมนอยกวา ๖ เสน และเสาปลอก
เดี่ยวตองมีเหล็กยืนไมนอยกวา ๔ เสน 

7.6 การยึดปลายเหล็กเสริม 
7.6.1 ปลายเหล็กเสริมเอก 

ก. ปลายทั้งสองของเหล็กเสริมตองมีระยะฝงที่เพียงพอ หรือ ทําเปนของอ หรือ มีการ
ยึดปลายดวยวิธีอื่นที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถรับแรงดึงหรือแรงอัดที่เกิดขึ้นในหนา
ตัดใดๆ ของเหล็กเสริมน้ัน 

ข. เหล็กเสริมทุกเสนตองยื่นเลยจุดที่ไมรับหนวยแรงดัดไปอีกไมนอยกวาความลึก
ประสิทธิผลขององคอาคาร หรือไมนอยกวา ๑๒ เทาของขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของเหล็กเสริมนั้น โดยใชระยะที่ยาวกวาเปนเกณฑ ทั้งนี้ ยกเวนเหล็กเสริม ณ ที่
รองรับ 

ค. เหล็กเสริมลบรับแรงดึงในชวงใดๆ ของคานตอเนื่อง คานร้ังปลาย คานยื่น หรือ ใน
องคอาคารของโครงขอแข็ง ตองมีการยึดปลายอยางเพียงพอดวยแรงยึดหนวง ขอ
งอ หรืออุปกรณยึดปลายใดๆ เขากับองคอาคารที่รองรับ 

ง. ไมนอยกวาหนึ่งในสามของเหล็กเสริมรับโมเมนตลบ (A-
s/3) ณ ที่รองรับตองย่ืนเลย

จุดดัดกลับไปเปนระยะไมนอยกวาความลึกประสิทธิผลขององคอาคาร หรือ 1 ใน 
16 ของระยะชองวาง โดยถือระยะที่ยาวกวาเปนเกณฑ 

จ. ไมนอยกวาหน่ึงในสามของเหล็กเสริมรับโมเมนตบวก (A+
s/3) ในคานชวงเด่ียว

ธรรมดา และไมนอยกวาหน่ึงในส่ีของเหล็กเสริมรับโมเมนตบวก (A+
s/4) ในคาน

ตอเน่ืองตองย่ืนตรงเขาไปในท่ีรองรับไมนอยกวา ๑๕ 
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ฉ. ปลายของเหล็กเสริมผิวเรียบท่ีรับแรงดึง ตองงอเปนของอมาตรฐาน ยกเวนเหล็ก
เสริมบวก ณ ท่ีรองรับตัวในของคานตอเนื่อง และเหล็กเสริมสําหรับรับแรงจาก
ความเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิหรือการหดตัวของคอนกรีต 

ช. ของอเหล็กเสริมตองไมนํามาใชเปนสวนชวยเพิ่มความตานทานแรงอัด 
ซ. การใชอุปกรณยึดปลายเหล็กเสริมแทนของอ ตองไมทําความเสียหายแกคอนกรีต 

แตตองกําหนดใหแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณน้ันดวย 
7.6.2 ปลายเหล็กเสริมรับแรงเฉือน 

ก. ใหใชเหล็กรูปต้ังใหใชเฉพาะเปนรูปวงรอบปด 
ข. การงอขอหรือการดัดเหล็กลูกตั้งรอบเหล็กเสริมตามยาว จะมีผลก็ตอเมื่อเหล็กลูกต้ัง

นั้นตั้งฉากกับเหล็กเสริมตามยาวหรือทํามุมเอียงไมนอยกวา ๔๕ องศา กับเหล็ก
เสริมตามยาวชนิดเหล็กขอออย 

ค. ไมวากรณีใดๆ ตองจัดเหล็กเสริมรับแรงเฉือนใหชิดผิวดานรับแรงอัดใหมากที่สุด
เทาที่ขอบังคับเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยจะยอมให ทั้งน้ี ใหพิจารณาการจัดเหล็ก
อื่นๆ ในบริวเวณน้ันดวย 
 

8. การวิเคราะหโครงสราง 
8.1 ทั่วไป 

8.1.1 การวิเคราะหแรงในองคอาคาร 
ก. ทุกองคอาคารของโครงสรางหรือองคอาคารที่กอสรางตอเน่ืองกัน ตองไดรับการ

คํานวณออกแบบใหแตละหนาตดสามารถรับน้ําหนักบรรทุกและน้ําหนักอื่นใด ตาม
ขอ ๗.๑ ไดโดยปลอดภัย 

ข. สําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วๆ ไป ซึ่งมีชวงกวางและความสูงไมมากนักอาจ
วิเคราะหโดยวิธีประมาณได 

8.1.2 การจัดนํ้าหนักบรรทุกจร 
ก. พิจารณาใหน้ําหนักบรรทุกจรกระทําเฉพาะพื้นที่หรือหลังคาช้ันที่กําลังวิเคราะหอยู

เทาน้ัน และใหถือวาปลายเสาที่อยูตรงขามกับปลายที่ติดกับชั้นนั้นมีสภาพยึดแนน 
ข. ใหจัดนํ้าหนักบรรทุกจร ดังน้ี 

 น้ําหนักบรรทุกคงที่วางเต็มชวงของโครงสรางรวมกับน้ําหนักบรรทุกจร ซึ่งวาง
เต็มในสองชวงขางเคียง 

 น้ําหนักบรรทุกคงที่วางเต็มชวงของโครงสรางรวมกับน้ําหนักบรรทุกจร ซึ่งวาง
เต็มชวงเวนชวง 

8.1.3 ความยาวชวง 
ก. ความยาวชวง L สําหรับองคอาคารที่ไมไดหลอเปนเนื้อเดียวกันกับที่รองรับ ใหใช

เทากับระยะชวงวางบวกกับความลึกของคาน หรือความหนาแผนพื้น แตทั้งน้ีตองไม
ยาวกวาระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ 
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ข. ในการวิเคราะหโครงสรางซ่ึงองคอาคารมีความตอเน่ืองกัน ใหใชระยะศูนยถึงศูนย
เปนความยาว L ในการหาโมเมนต แตสําหรับการคํานวณออกแบบอาจใชคา
โมเมนตที่ขอบของที่รองรับ 

ค. สําหรับแผนพื้นเรียบหรือแบบมีตง ซึ่งมีระยะชวงวางไมเกิน ๓ เมตร และหลอเปน
เนื้อเดียวกันกับที่รองรับ อาจคํานวณออกแบบเปนแผนพื้นตอเนื่องกันและวางอยู
บนที่รองรับแบบคมมีด โดยใชความยาวชวงเทาระยะชวงวางและไมจําเปนตองคิด
ความกวางของคาน 

8.1.4 สติฟเนส 
ก. ใหใชสมมติฐานที่เหมาะสม โดยการคํานวณคาสติฟเนสดัดสัมพัทธของเสา กําแพง 

ระบบพื้น และระบบหลังคา แตตองใชสมมติฐานเดียวกันน้ีตลอดการวิเคราะห 
ข. ในการคํานวณหาคาโมเมนตออฟอินนิเทียร (I) สําหรับคาสติฟเนสตัดสัมพัทธของ

แผนพื้น คาน และเสา ไมตองคํานึงถึงเหล็กเสริมก็ได สําหรับหนาตัดรูปตัวทีใหคิด
รวมผลอันเกิดจากครีบหรือปกดวย 

8.1.5 องคอาคารขยายความลึกที่ปลาย ในการคํานวณและออกแบบองคอาคาร ใหคิดถึงผลอัน
เกิดจากการขยายความลึกที่ปลายดวย 

8.1.6 แรงบิด 
ก. องคอาคารที่รับแรงบิด เชน คานขอบ คานโคง คานหรือแผนพื้นเวียน เปนตน ให

คํานวณออกแบบตามวิธีการที่กําหนดในขอ 9.5 
ข. ใหเสริมเหล็กตามแนวแกนอยางนอยหน่ึงเสนที่แตละมุมของหนาตัดคานเสนผาน

ศูนยกลางของเหล็กน้ันตองมีขนาดอยางนอยที่สุดเทากับขนาดของเหล็กปลอก แต
ตองไมเล็กกวา ๑๒ มม. 

8.2 แผนพื้นและคานในกรณีที่โครงสรางมีชวงต้ังแตสองชวงขึ้นไป โดยความยาวชวงขางเคียงตางกัน
ไมเกิน ๑.๒ เทา รับน้ําหนักบรรทุกแผกระจายสมํ่าเสมอเต็มชวงองคอาคารและนํ้าหนักบรรทุกจร
มากกวาน้ําหนักบรรทุกคงที่ไมเกิน ๓ เทา อนุโลมใหหาโมเมนตและแรงเฉือนดวยวิธีประมาณ 
เชน วิธีสัมประสิทธ ได หากไมแลวใหหาโมเมนตและแรงเฉือนโดยการวิเคราะหอยางละเอียด 

8.3 เสา 
8.3.1 โมเมนตในเสา ตองออกแบบเสาใหสามารถรับแรงตามแกนที่ถายมาจากพื้นชั้นบนทั้งหมด 

รวมกับโมเมนตสูงสุดอันเกิดจากการบรรทุกน้ําหนักในชวงที่ติดกับเสาเพียงหน่ึงชวง
เฉพาะในชั้นที่พิจารณา นอกจากนี้ยังตองจัดน้ําหนักบรรทุกใหเกิดอัตราสวนระหวาง
ระหวางโมเมนตตอแรงตามแกนมีคาสูงสุด สําหรับโครงอาคารตองพิจารณาน้ําหนัก
บรรทุกของพื้นที่ไมสมดุลยที่มีผลตอทั้งเสาริมและเสาใน และผลของน้ําหนักบรรทุกหนี
ศูนยเน่ืองจากเหตุอ่ืนๆ ในการคํานวณโมเมนตเสา เน่ืองจากนํ้าหนักบรรทุกในแนวด่ิง 
ปลายเสาดานไกลซึ่งหลอเปนเน้ือเดียวกันกับโครงสราง ใหถือวาสภาพยึดแนน 
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  การตานทานโมเมนตที่ช้ันใดๆ สามารถหาไดโดยการกระจายโมเมนตระหวาง
เสาที่อยูดานบนและดานลางของพื้นช้ันน้ันโดยกระจายเปนสัดสวนของสติฟเนสสัมพัทธ
และสภาพยึดรั้งของปลายเสา 

8.3.2 ความยาวของเสา 
ก. ในการกําหนดมิติพิกัดเสา ใหถือวาระยะชวงวางระหวางแผนพื้นแตละชั้นเปนความ

ยาวอิสระของเสา นอกจากกรณีตอไปน้ี 
 ในระบบแผนพื้นไรคาน ใหถือระยะชวงวางสั้นที่สุดระหวางพื้นถึงสวนลางสูงสุด

ของหมวกหัวเสา หรือ แปนหัวเสา หรือ แผนพื้น 
 ในระบบแผนพื้นที่มีคานรองรับ ใหถือระยะชวงวางระหวางพื้นกับใตทองคาน

ตัวที่ลึกกวาซ่ึงมาบรรจบในแตละแกนกับปลายบนของเสาชั้นเหนือถัดขึ้นไป 
 ในเสาที่มีการยึดดวยค้ํายัน ใหถือระยะชวงวางระหวางค้ํายันที่เรียงกันในแตละ

ระนาบในแนวดิ่ง จุดรองรับที่ถือวาเพียงพอน้ันค้ํายันทั้งสองตองยึดเสาที่ระดับ
ใกลเคียงกันและระนาบในแนวด่ิงที่ผานคํ้ายันทั้งสองตองทํามุมตางจากมุมฉาก
ไดไมเกิน ๑๕ องศา ทั้งน้ีค้ํายันตองมีขนาดเพียงพอและการยึดปลายกับเสาตอง
ไมทําใหเกิดการเคลื่อนตัวดานขาง 

 ในเสาที่มีคานหรือคํ้ายันยึดดานขาง โดยมีแปนหูชางรองรับที่บริเวณนั้นดวย ให
ถือระยะชองวางระหวางพื้นกับสวนลางสุดของแปนหูชาง ทั้งนี้ ความกวางของ
แปนหูชางตองไมแคบกวาความกวางของคานหรือค้ํายัน และตองไมแคบกวา
คร่ึงหน่ึงของขนาดความกวางของเสา 

ข. สําหรับเสาหนาตัดส่ีเหลี่ยมผืนผา ตองถือความยาวที่จะใหอัตราสวนสูงสุดระหวาง
ความยาวกับรัศมีไจเรชั่น 

8.3.3 การลดกําลังเนื่องจากความยาวขององคอาคารรับแรงอัด 
ก. ในการคํานวณออกแบบ ถาแรงอัดเปนคากําหนดขนาดของหนาตัด ตองหารคาแรง

ตามแกนโมเมนตซึ่งไดมาจาการวิเคราะหดวยแฟคเตอร R สําหรับลดกําลังเสาชะลูด
ตามขอ ๑, 2 หรือ ๓ เสียกอนแลวจึงคํานวณออกแบบ โดยสูตรที่เหมาะสมสําหรับ 
เสาขนาดส้ัน ดังน้ี 

๑. ในกรณีที่ปลายทั้งสองขางของเสาน้ันไมเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธทาง
ดานขางและถูกยึดแนนในลักษณะที่เกิดจุดดัดกลับข้ึนหนึ่งจุดระหวางปลาย
ทั้งสองแลวไมตองลดกําลังตานแรงอัด ถา h/r ไมเกิน ๖๐ สําหรับ h/r ที่มี
คาระหวาง ๖๐ ถึง ๑๐๐ ใหคํานวณออกแบบโดยการวิเคราะหตามขอ ค. 
หรืออาจใชแฟคเตอรตอไปน้ี 
 
   R = 1.32 - 0.006 h/r ≤1.0   
      
ถา h/r เกิน ๑๐๐ ใหวิเคราะหตามขอ ค. 
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๒. ในกรณีที่ปลายทั้งสองของเสาไมเกิดการเคล่ือนที่สัมพัทธทางดานขางไดและ
เสาโกงแบบโคงเดี่ยว ใหใชแฟคเตอร R ดังน้ี 
 
   R = 1.07 - 0.008 h/r ≤1.0  
 

๓. ในการคํานวณออกแบบเสาที่มีปลายถูกยึดรั้งและมีการเคลื่อนที่สัมพัทธทาง
ดานขาง ใหใชแฟคเตอร R ดังนี้ 
 
   R = 1.07 - 0.008 h'/r ≤1.0    
 
ถาหากการคํานวณออกแบบนั้นถูกควบคุมโดยแรงตามแนวราบ ซึ่งกระทํา
ในชวงเวลาสั้น เชน แรงลม แรงแผนดินไหว อาจจะเพิ่มแฟคเตอร R ไดอีก
รอยละสิบ ซึ่งมีคาดังนี ้
 
   R = 1.18 - 0.009 h/r ≤1.0    
 
สําหรับเสาหนาตัดสี่เหล่ียมผืนผา ใหใชรัศมีไจเรชั่น r มีคา ๐.๓๐ ของความ
ยาวดานซึ่งขนานกับทิศทางของแรงดัด และสําหรับเสาหนาตัดกลมใหใช 
๐.๒๕ ของเสนผานศูนยกลาง สําหรับหนาตัดรูปอ่ืนๆ ใหคํานวณคา r จาก
หนาตัดคอนกรีต 

โดยที่  h = ความยาวอิสระของเสาที่แทจริง   
 h' = ความยาวประสิทธิผลของเสา 
 r = รัศมีไจเรชั่นของเน้ือที่คอนกรีตทั้งหมดของหนาตัดเสา 

ข. ในกรณีที่การคํานวณออกแบบหนาตัดถูกควบคุมโดยแรงดึง ตองเพิ่มแรงตาม
แนวแกนและโมเมนตตามเกณฑในขอ ๘.๓.๓ ก. แตใหแฟคเตอร R แปรผันแบบ
เสนตรงกับแรงตามแนวแกน โดยมีคา R ตามสมการขางตนท่ีสภาพสมดุลยจนถึงคา 
R = 1.0 เมื่อแรงตามแกนเทากับศูนย 

ค. ในกรณีที่ไมตรงกับเกณฑกําหนดใดๆ ใหทําการวิเคราะหโดยคํานึงถึงผลของระยะ
โกงที่เพิ่มข้ึนท่ีมีตอโมเมนตในเสาดวย 

8.3.4 การถายน้ําหนักจากเสาผานระบบพื้น ในกรณีที่คากําลังอัดคอนกรีตที่กําหนดไวในเสามี
กําลังเกินกวารอยละ ๔๐ ของกําลังคอนกรีตระบบพื้น ตองจัดใหมีการถายน้ําหนักไปยัง
คอนกรีตที่มีกําลังต่ํากวาโดยวิธีการใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
ก. ใหใชคอนกรีตซึ่งมีกําลังอัดเทากับคอนกรีตในเสาในสวนของพื้นที่ตอกับเสา โดยมี

เน้ือที่ขยายเปน ๔ เทาของเน้ือที่โคนเสาโดยหลอใหเปนเน้ือเดียวกัน 
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ข. ในการคํานวณกําลังตานของเสาชวงที่ผานระบบพื้น ตองใชกําลังคอนกรีตที่มีคาตํ่า
กวา และตองใสเหล็กเดือยและเหล็กเกลียวตามเกณฑกําหนด 

ค. ในการคํานวณกําลังตานของเสาชวงที่ผานพื้น ซ่ึงมีแผนพื้นหรือมีคานขนาดลึก
เทากันโดยประมาณยึดโคนเสาทั้งส่ีดาน ใหใชกําลังคอนกรีตรอยละ ๗๕ ของกําลัง
คอนกรีตเสาบวกรอยละ ๓๕ ของกําลังคอนกรีตพื้น 

 
9. การออกแบบองคอาคารโดยวิธีหนวยแรงใชงาน 

9.1 สัญญลักษณ  
Ac = เน้ือที่คอนกรีตภายในเสาทอเหล็กคอนกรีต 
Ag = เน้ือที่คอนกรีตในเสา คสล. แกนเหล็กในเสาแบบผสม  
Ag = เน้ือที่ทั้งหมดของเสาเหล็กปลอกเกลียวหรือเสาปลอกเด่ียว 
Ag = เน้ือที่หนาตัดทั้งหมด 
Ar = เน้ือที่ของแกนเหล็กหรือแกนเหล็กหลอของเสา คสล. แกนเหล็ก หรือเสาเหล็ก

หุมดวยคอนกรีต หรือเสาทําดวยเหล็กหลอ 
As = เน้ือที่ของเหล็กเสริมรับแรงดึง 
As = เน้ือที่หนาตัดของเหล็กเสริมแตละเสน 
Ast = เน้ือที่ทั้งหมดของเหล็กเสริมตามยาว 
Av = เน้ือที่ทั้งหมดของเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ทําหนาท่ีรับแรงดึงภายในระยะ s ซึ่ง

วัดในทิศทางขนานกับเหล็กเสริมตามยาว 
 = มุมเอียงระหวางเหล็กเสริมรับแรงเฉือนและแกนตามแนวยาวขององคอาคาร 
b = ความกวางของผิวหนาซึ่งรับแรงอัดขององคอาคารรับแรงดัด 
b' = ความกวางของตัวคานในหนาตัดรูปตัวไอ หรือ รูปตัวที 
b0 = เสนรอบรูปหนาตัดวิกฤตสําหรับแผนพื้นและฐานราก 
d = ระยะจากผิวนอกสุดดานรับแรงอัดจนถึงศูนยถวงของเหล็กเสริมรับแรงดึง 
d' = ระยะจากผิวนอกสุดดานรับแรงอัดจนถึงศูนยถวงของเหล็กเสริมรับแรงอัด 
D = เสนผานศูนยกลางระบุของเหล็กเสน 
Ds = เสนผานศูนยกลางของวงกลม วัดผานกึ่งกลางของเหล็กเสริมตามยาวในเสา

ปลอกเกลียว 
e = ระยะเย้ืองศูนยของแรงลัพทที่กระทําบนเสา โดยวัดจากแกนศูนยถวง 
eb = ระยะเย้ืองศูนยสูงสุดของ Nb ท่ียอมใหเกิดขึ้นได 
Ec = โมดูลัสความยืดหยุนของคอนกรีต 
Es = โมดูลัสความยืดหยุนของเหล็ก เทากับ 2,040,000 กก./ซม.๒ 
fa = แรงตามแกนหารดวยเน้ือที่หนาตัดขององคอาคาร, Ag 
fc = หนวยแรงอัดในคอนกรีต 
fc' = กําลังอัดของคอนกรีต 
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fr = หนวยแรงที่ยอมใหในแกนเหล็กของเสาคอนกรีตแกนเหล็ก 
fr' = หนวยแรงท่ียอมใหบนเสาเหล็กซึ่งยังไมไดหุมดวยคอนกรีต และบนเสาที่ทํา

ดวยเหล็กหลอ 
fs = หนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริมตามแนวต้ังของเสา 
fv = หนวยแรงดึงในเหล็กเสริมรับแรงเฉือน 
fy = กําลังครากของเหล็กเสริม 
Fb = หนวยแรงดัดที่ยอมใหเกิดขึ้นได สําหรับแรงดัดเพียงอยางเดียว 
Fsb = อัตราสวนระหวางกําลังแรงดึงของคอนกรีตโดยวิธีกดใหแยกผาซีกกับกรณฑ

สองของกําลังอัดคอนกรีต 
h = ความยาวของเสาที่แทจริงระหวางที่รองรับ 
j = อัตราสวนของระยะระหวางศูนยถวงของแรงอัดและศูนยถวงของแรงดึงตอ

ความลึก d 
Kc = รัศมีไจเรชั่นของคอนกรีตในเสาซึ่งทําดวยทอโลหะ 
Ks = รัศมีไจเรชั่นของทอโลหะในเสาซึ่งทําดวยทอโลหะ 
M = โมเมนตดัด 
M' = โมเมนตดัดที่ปรับคาแลว 
Mt = โมเมนตบิด 
m = fy/0.85fc' 
n = อัตราสวนของโมดูลัสยืดหยุนของเหล็กตอของคอนกรีต 
N = น้ําหนักต้ังไดฉากกับหนาตัด ใหคิดเปนบวกสําหรับแรงอัด ลบสําหรับแรงดึง 

และใหคิดผลของแรงดึงอันเนื่องมาจากการหดตัวและการคืบดวย 
N = น้ําหนักบรรทุกกระทําเย้ืองศูนย ซ่ึงต้ังไดฉากกับหนาตัดของเสา 
N = น้ําหนักบรรทุกกระทําในแนวต้ังฉากกับหนาตัด ใหคิดเปนบวกสําหรับแรงอัด 

ลบสําหรับแรงดึง และใหคิดผลของแรงดึงอันเนื่องมาจากการหดตัวและการ
คืบดวย 

Nb = คาของ N ซึ่งถาตํ่ากวาน้ัน แรงดึงจะเปนตัวกําหนดระยะเย้ืองศูนยปลอดภัย 
และถาสูงกวาน้ันแรงอัดจะเปนตัวกําหนด 

 = อัตราสวนของเนื้อที่เหล็กเสริมรับแรงดึงตอเน้ือท่ีประสิทธิผลของคอนกรีต ใน
คานรูปสี่เหล่ียมผืนผา หรือในตัวคานขององคอาคารซึ่งมีปก 

' = อัตรสวนของเน้ือท่ีเหล็กเสริมรับแรงอัดตอเน้ือท่ีประสิทธิผลของคอนกรีต 
w = As/b'd 
g = อัตราสวนของเน้ือท่ีเหล็กเสริมตามแนวด่ิงตอเน้ือที่ทั้งหมด, Ag 
P = น้ําหนักบรรทุกปลอดภัยตามแกนของเสาคอนกรีตแกนเหล็ก เสาเหล็กหุมดวย

คอนกรีต หรือเสาที่ทําดวยทอเหล็ก โดยไมคิดสวนลดสําหรับความยาวหรือ
ระยะเย้ืองศูนยของเสา 
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s = ระยะเรียงของเหล็กลูกต้ังหรือเหล็กคอมา ในทิศทางขนานกับเหล็กเสริม
ตามยาว 

t = ความลึกทั้งหมดของหนาตัด 
t = ความลึกทั้งหมดของเสารูปส่ีเหล่ียมผืนผา หรือเสนผานศูนยกลางเสากลม 
u = หนวยแรงยึดหนวง 
v = หนวยแรงเฉือน 
vc = หนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
V = แรงเฉือนแนวราบ 
V' = แรงเฉือนท่ีรับโดยเหล็กเสริมรับแรงเฉือน 
w = น้ําหนักของคอนกรีต ตัน/ม.3 
z = ระยะระหวางเหล็กตามยาว 
S0 = ผลรวมของเสนรอบรูปของเหล็กเสริมท้ังหมดที่ประสิทธิผลและมีขนาดเทากัน

ตลอดซึ่งผานขามหนาตัดบนดานท่ีรับแรงดึง ถาเหล็กไมเทากันใหแทนคาดวย 
4As/D โดยที่ As หมายถึงเนื้อที่เหล็กท้ังหมด และ D คือเสนผานศูนย กลาง
ของเหล็กเสนใหญที่สุด สําหรับเหล็กที่มัดรวมเปนกําใหใชผลรวมของเสนรอบ
รูปสวนที่มองเห็นทั้งหมด 

9.2 หนวยแรงที่ยอมให 
9.2.1 หนวยแรงที่ยอมใหของคอนกรีต ในเกณฑ น้ีกําหนดให ใชกํ า ลัง อัดคอนกรีตรูป

ทรงกระบอกขนาด 15x30 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วันเปนเกณฑ โดยใหหนวยแรงที่
ยอมใหสําหรับกําลังอัดตางๆ ของคอนกรีตมีคา ดังน้ี 

ก. อัตราสวนโมดูลัส  = 
2,040,000

w1.54270�fc
'
 

ข. แรงดัด 
 หนวยแรงอัดที่ผิว             =  0.45�fc

' 

 หนวยแรงดึงที่ผิวในฐานรากและกําแพงคอนกรีตลวน        =  0.42�fc
' 

ค. แรงเฉือน 
 คานที่ไมมีเหล็กเสริมรับแรงเฉือน           =  0.29�fc

' 

 ตงที่ไมมีเหล็กรับแรงเฉือน            =  0.32�fc
' 

 องคอาคารเสริมเหล็กลูกต้ังหรือคอมา          =  1.32�fc
' 

 แผนพื้นและฐานราก            =  0.53�fc
' 

ง. แรงแบกทาน 
 รับเต็มเนื้อที่             =  0.25�fc

' 

 รับหน่ึงในสามของเน้ือที่หรือนอยกวา          =  0.37�fc
' 

9.2.2 หนวยแรงที่ยอมใหของเหล็กเสริมเหล็กเสนที่ใชเสริมคอนกรีตจะรับแรงไดไมเกินพิกัด 
ดังน้ี 
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ก. รับแรงดึง 
 สําหรับเหล็กเสนกลม              1,200 กก./ซม.2 
 สําหรับเหล็กขอออยซ่ึงมีกําลังคลากนอยกวา ๔,000 กก./ซม.2ใหใชรอยละ 

๕๐ ของกําลังคราก แตตองไมเกิน             1,๕00 กก./ซม.2 
 สําหรับเหล็กขอออยที่มีกําลังครากไมนอยกวา ๔,000 กก./ซม.2 

ใหใชไมเกิน               1,๗00 กก./ซม.2 
 สําหรับเหล็กเสริมเอกซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๙ มม. หรือเล็กกวาในแผน

พื้นทางเดียวชวงไมเกิน ๓.๐ เมตร ใหใชรอยละ ๕๐ ของกําลังครากต่ําสุดแต
ตองไมเกิน               ๒,๑00 กก./ซม.2 

ข. รับแรงอัดในเสา คสล. 
 เสาปลอกเกลียว ใชรอยละ ๔๐ ของกําลังคลากต่ําสุด 

แตตองไมเกิน               ๒,๑00 กก./ซม.2 
 เสาปลอกเด่ียว ใชรอยละ ๘๕ ของคาที่กําหนดสําหรับเสาปลอกเกลียว 

แตตองไมเกิน               ๑,๗๕0 กก./ซม.2 
9.2.3 การเพิ่มคาหนวยแรงที่ยอมให หนวยแรงที่ยอมใหในองคอาคาร ซ่ึงเกิดจากแรงลมหรือ

แรงแผนดินไหวผสมกับแรงอ่ืนๆ สามารถเพิ่มหนวยแรงที่ยอมใหของคอนกรีตและเหล็ก
เสริมไดอีกรอยละ ๓๓ ทั้งนี้หนาตัดขององคอาคารตองไมเล็กกวาหนาตัดที่จะสามารถรับ
น้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจรได 

9.3 การคํานวณแรงดัดในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร คสล. ใหใชสมมติฐาน ดังนี ้
 ระนาบของหนาตัดกอนการดัดยังคงเปนระนาบหลังการดัด โดยความเครียดที่เกิดขึ้นเปน

สัดสวนโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทิน 
 ขณะที่น้ําหนักบรรทุกใชงานและหนวยแรงที่ เกิดข้ึนไมเกินหนวยแรงใชงานที่ยอมให 

ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียดของคอนกรีตใหถือวาเปนเสนตรง กลาวคือ
หนวยแรงแปรผันโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทิน ยกเวนในกรณีที่เปนคานลึก 

 ใหเสริมเหล็กรับแรงดึงทั้งหมดที่เกิดจากการดัด 
 ในการคํานวณออกแบบ ใหแทนที่หนาตัดของเหล็กเสริมรับแรงดึงดวยหนาตัดคอนกรีต ซึ่งมี

เน้ือที่เทากับหนาตัดของเหล็กเสริมน้ัน 
9.4 แรงเฉือนและแรงดึงทแยง 

9.4.1 หนวยแรงเฉือน 
ก. หนวยแรงเฉือนระบุ ซึ่งใชเปนมาตรการในการวัดแรงดึงทแยงในองคอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กใหคํานวณหา ดังนี ้
 

v = 
V

bd
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ในการคํานวณออกแบบใหถือวาแรงเฉือนสูงสุดเกิดที่ระยะเทากับความลึก
ประสิทธิผลจากขอบที่รองรับ (ยกเวนคานหูชางและคานยื่นชวงส้ันๆ) ทั้งน้ีใหคิด
เพิ่มผลอันเกิดจากแรงบิดและผลอันเกิดจากแรงอัดตามแนวเอียงซึ่งเกิดจากแรงดัด
ขององคอาคารที่มีความลึกไมสม่ําเสมอเขาไวดวย 

ข. สําหรับคานรูปตัวไอหรือตัวที ใหใช b’ แทน b ในสูตรขางตน 
ค. หนวยแรงเฉือน vc ที่ยอมใหในคานคอนกรีตซึ่งไมมีเหล็กเสริมรับแรงเฉือนตองไม

เกิน 0.29���
�   ที่ระยะเทากับความลึกประสิทธิผลจากขอบของที่รองรับ นอกจากจะ

คํานวณใหละเอียดยิ่งขึ้นตามขอ ง. หนวยแรงเฉือนที่หนาตัดตางๆ ซึ่งอยูระหวาง
ผิวหนาของขอบที่รองรับกับที่หางออกมาเปนระยะเทากับความลึกประสิทธิผล ไม
ถือวาวิกฤต 

ง. หนวยแรงเฉือนที่ยอมใหในคานคอนกรีตซ่ึงไมมีเหล็กเสริมรับแรงเฉือนตองไมเกินที่
กําหนดไวตอไปนี ้
 

vc= 0.265�fc
'+91.4

ρwVd

M
   

  

แตตองไมเกิน หนวยแรงเฉือนที่หนาตัดตางๆ ซึ่งอยูระหวางผิวหนาของขอบที่
รองรับกับที่หางออกมาเปนระยะเทากับความลึกประสิทธิผลไมถือวาวิกฤต คาแรง
เฉือนและแรงดัดเปนแรงเฉือนและแรงดัดที่หนาตัดน้ัน  

9.4.2 เหล็กเสริมรับแรงเฉือน 

ก. หนวยแรงเฉือน v ที่หนาตัดใดซึ่งคํานวณไดจากสมการ v = 
V

bd
 บวกกับผลที่เกิด

จากแรงบิดแลวเกินคาหนวยแรงเฉือนที่ยอมให Vc ในตัวคานคอนกรีตซึ่งไมมีเหล็ก
เสริมรับแรงเฉือน ตองเสริมเหล็กรับแรงเฉือนเพื่อใหรับหนวยแรงเฉือนสวนที่เกินน้ัน 
เหล็กเสริมนี้ตองเสริมใหเลยจุดที่ตองการในทางทฤษฎีออกไปอีกเปนระยะเทากับ
ความลึกประสิทธิผลขององคอาคาร หนาตัดซึ่งอยูระหวางผิวหนาของขอบที่รองรับ
กับที่หางออกมาเปนระยะประสิทธิผล ใหใชเทากับเหล็กเสริมที่ตองการตรงหนาตัด
ที่ระยะประสิทธิผลน้ัน 

ข. เหล็กเสริมรับแรงเฉือนประกอบดวย 
ค. เหล็กลูกตั้งหรือเหล็กอ่ืนๆ ที่ใชเปนเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ตองยึดปลายทั้งสองขาง

ตามที่กําหนดในขอ 7.6.2 
9.4.3 เหล็กลูกตั้ง เน้ือที่หนาตัดเหล็กลูกต้ังที่วางตั้งไดฉากกับเหล็กเสริมตามยาว ใหคํานวณจาก 

 

 Av= 
Vs

'

fvd
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9.4.4 เหล็กคอมา 
ก. เฉพาะระยะ ๓ ใน ๔ ของสวนเอียงที่อยูกึ่งกลางชวงของเหล็กคอมาเทานั้น ที่ถือวา

มีประสิทธิผลในการรับแรงเฉือน 
ข. สําหรับเหล็กคอมาซ่ึงประกอบดวยเหล็กเสนเดียวหรือหลายเสนที่ตางก็งอขนานกัน 

โดยมีระยะหางจากที่รองรับเทากัน ใหคํานวณเน้ือที่ ดังนี ้
 

Av= 
V'

fvSinα
     

     

ทั้งนี้ V’ ตองไมเกิน 0.398 bd�fc
' 

ค. สําหรับชุดของเหล็กคอมาซ่ึงประกอบไปดวยเหล็กเสนหลายเสนหรือหลายกลุมที่
ขนานกันและมีระยะเรียงเทากัน โดยงอขึ้นที่ระยะหางจากที่รองรับตางๆ กัน ให
คํานวณหาเน้ือที่ ดังนี ้
 

Av= 
V'.s

fvd (Sinα+Cosα)
  

 
9.4.5 เกณฑบังคับสําหรับหนวยแรง 

ก. หนวยแรงดึงในเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ตองมีคาไมเกินที่กําหนดในขอ ๙.๒.๒ 
ข. หนวยแรงเฉือนตองไมเกิน 1.32�fc

'  สําหรับหนาตัดที่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือน 
9.4.6 เกณฑบังคับสําหรับเหล็กเสริมรับแรงเฉือน 

ก. ในตําแหนงที่ตองใชเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ตองจัดระยะเรียงของเหล็กเสริมใหหาง
ไมเกินครึ่งหนึ่งของความลึกประสิทธิผล และหากหนวยแรงเฉือนเกินกวา  0.795�fc

'

ระยะเรียงตองไมเกิน ๑ ใน ๔ ของความลึกประสิทธิผล 
ข. ในตําแหนงที่ตองใชเหล็กเสริมรับแรงเฉือน เนื้อที่หนาตัดของเหล็กเสริมรับแรงเฉือน

ตองไมนอยกวา ๐.๐๐๑๕ ของความกวางคานคูณกับระยะเรียงของเหล็กเสริมรับ
แรงเฉือนวัดตามแนวแกนความยาวขององคอาคาร 

9.4.7 หนวยแรงฉือนในแผนพื้นและฐานราก 
ก. ความสามารถในการรับแรงเฉือนในแผนพื้นและฐานราก ในบริเวณที่มีน้ําหนัก

บรรทุกหรือแรงตานกระทําเปนจุด ใหใชสภาวการณที่รุนแรงกวาในสองขอ ดังน้ี 
 แผนพื้นและฐานรากที่ทําหนาที่เสมือนคานกวาง โดยมีโอกาสเกิดแนวราวทแยง

ในระนาบตลอดความกวาง ในกรณีนี้ใหคิดตามที่ใหไวในขอ ๙.๔.๑ 
 แผนพื้นและฐานรากเปนแบบทํางานสองทาง โดยมีโอกาสเกิดแนวราวทแยงไป

ตามผิวของรูปกรวยกลมยอดตัด หรือ กรวยเหล่ียมยอดตัด โดยรอบน้ําหนัก
หรือแรงตานที่กระทําเปนจุดนั้น แผนพื้นและฐานรากดังกลาวใหคํานวณ
ออกแบบตามวิธีในขอ ข. ค. และ ง. ที่แสดงตอไปน้ี 
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ข. หนาตัดวิกฤติสําหรับแรงเฉือน ที่ใชเปนมาตรการในการวัดแรงดึงทแยง คือหนาตัด
ที่ตั้งไดฉากกับระนาบของแผนพื้น โดยหางจากขอบโดยรอบของบริเวณที่มีน้ําหนัก
หรือแรงกระทําเปนจุดออกไปเปนระยะครึ่งหนึ่งของความลึกประสิทธิผล 

ค. หนวยแรงเฉือนระบุ ใหคํานวณโดยใชสูตร 
 
     v  = 

V

b0d
             

  

ซึ่งทั้ง V และ b0 ใหคิดที่หนาตัดวิกฤติดังที่ระบุไวในขอ ข. หนวยแรงเฉือนที่คํานวณ
มาไดตองไมเกิน 0.53�fc

' นอกจากจะเสริมเหล็กรับแรงเฉือนตามขอ ง. ซ่ึงกรณีน้ี
แรงเฉือนตองไมเกิน 0.795�fc

'  
ง. ในกรณีหนวยแรงเฉือนมีคาสูงกวา 0.53�fc

'  ตองเสริมเหล็กรับแรงเฉือนตามที่
กําหนดไวในขอ ๙.๔.๑ และ ๙.๔.๓ แตทั้งน้ีหนวยแรงที่ยอมใหในเหล็กเสริม
ดังกลาว ใหคิดเพียงครึ่งหน่ึงของที่ระบุไวในขอ ๙.๔.๓ สําหรับแผนพื้นและฐานราก
ที่มีความหนานอยกวา ๒๕ ซม. การเสริมเหล็กรับแรงเฉือนไมถือวารับแรงเฉือนได 

9.5 แรงบิด 
9.5.1 ขอกําหนดสําหรับหนวยแรงบิด 

ก. ในกรณีที่หนวยแรงบิดที่คํานวณไดจากหนวยแรงเฉือนมีคาเกิน 1.32�fc
'  ตองเพิ่ม

ขนาดของหนาตัดองคอาคารนั้น จนกระทั่งหนวยแรงเฉือนไมเกินเกณฑที่กําหนด 
ข. เมื่อองคอาคารรับแรงเฉือนและแรงบิดพรอมกัน ใหรวมหนวยแรงเฉือนที่เกิดจาก

แรงทั้งสองเขาดวยกัน และเพิ่มคาหนวยแรงที่ยอมใหตามขอ ๙.๒.๓ ขึ้นอีกรอยละ 
๒๕ 

9.5.2 การเสริมเหล็กรับแรงบิด 
ก. ในตําแหนงหนาตัดขององคอาคารที่เกิดหนวยแรงบิดโดยลําพัง หรือหนวยแรงเฉือน

รวมตามขอ ๙.๕.๑ ข. มีคาเกินหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีตขององคอาคาร
ที่ไมเสริมเหล็กรับรับแรงเฉือนตามขอ ๙.๔.๑ ค. ตองเสริมเหล็กใหรับแรงเฉือนสวน
ที่เกินน้ัน 

ข. สําหรับองคอาคารที่มีหนาตัดรูปวงกลม สี่เหล่ียมผืนผา หรือรูปหลายเหล่ียมดานเทา 
เหล็กเสริมรับแรงบิดอาจประกอบดวย 
 เหล็กเสริมตามยาวและเหล็กลูกตั้งซึ่งพันครบรอบ 
 เหล็กเสริมตามยาวและเหล็กปลอกเกลียวซึ่งพันทํามุม ๔๕ องศา กับแนวเหล็ก

เสริมตามยาว ในทิศทางที่จะเกิดแรงดึงในเหล็กเสริมน้ันเมื่อเกิดแรงบิด 
ค. หนาตัดเหล็กลูกต้ังหน่ึงขา ซ่ึงรับเฉพาะแรงบิดเทาน้ัน คํานวณไดดังนั ้

 
Av= 

Mts

2Acfv
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หนาตัดเหล็กปลอกเกลียว ซึ่งรับเฉพาะแรงบิดเทานั้น คํานวณไดดังน้ี 
 
Av= 

Mts

2�ACfv
  

 
ง. เหล็กเสริมตามยาวตองเสริมใหรับแรงบิด โดยจัดไวทุกมุมของหนาตัดเหลี่ยมหรือ

หางเทาๆ กันในหนาตัดวงกลม เหล็กเสริมตามยาวนี้เปนเหล็กที่ตองเสริมพิเศษ 
นอกเหนือจากเหล็กเสริมรับแรงดัด หนาเหล็กเสริมตามยาวคํานวณไดดังน้ี 
 

Av= 
Mtz

2Acfv
  

 
สําหรับ s และ z ถามีระยะไมเทากันตลอดใหใชคาเฉลี่ยทางเลขคณิต 

จ. การเสริมเหล็กรับแรงบิดทุกชนิด ตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๕.๒ ทุกประการ 
9.6 แรงยึดหนวงและการยึด 

9.6.1 การคํานวณหาคาหนวยแรงยึดหนวงในองคอาคาร 
ก. ในองคอาคารรับแรงดัด ซึ่งมีเหล็กเสริมรับแรงดึงขนานกับผิวที่รับแรงอัด หนวยแรง

ยึดหนวงอันเกิดจกแรงดัดที่หนาตัดใดๆ ใหหาจาก 
 

 � = 
V

Sojd
  

 
ทั้งนี้ อาจนับรวมเหล็กคอมาที่วางหางจากระดับของเหล็กเสริมหลักตามแนวยาวไม
เกิน ๑ ใน ๓ ของความลึกประสิทธิผลเขาไวดวย หนาตัดวิกฤติน้ันเกิดที่ขอบของที่
รองรับหรือที่จุดซึ่งเหล็กรับแรงดึงส้ินสุดในชวงน้ันๆ และ/หรือที่จุดดัดกลับ 

ข. เพื่อปองกันการรูดของเหล็กเสริมหรือการแตกปริเนื่องจากการยึดหนวง เหล็กเสริม
ที่หนาตัดใดๆ ตองมีความยาวระยะฝง การยึดปลาย หรือ มีของอสําหรับเหล็กเสริม
รับแรงดึงที่เพียงพอทั้งสองขางของหนาตัด เพื่อรับแรงดึงหรือแรงอัดที่คํานวณไดใน
เหล็กเสริมนั้นๆ หนวยแรงยึดหนวงที่เกิดจากการยึดคํานวณจากแรงในเหล็กเสริม
หารดวยผลคูณของ S0 กับความยาวระยะฝง 

ค. หนวยแรงยึดหนวงที่คํานวณไดตองไมเกินคากําหนดใหไวตอไปนี้ ในกรณีหนวยแรง
ยึดหนวงที่เกิดจากการดัดในเหล็กเสริมรับแรงอัดหรือในเหล็กเสริมรับแรงดึงซ่ึง
หนวยแรงยึดหนวงที่เกิดจากการยึดปลาย มีคานอยกวารอยละ ๘๐ ของคาที่ยอมให
ไมตองนํามาพิจารณา 
 สําหรับเหล็กรับแรงดึงประเภทขอออยตามมาตรฐาน มอก. 

เหล็กบน  
2.29�fc

'

D
  หรือไมเกิน ๒๕ กก./ซม.๒ 
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เหล็กอื่นนอกเหนือจากเหล็กบน 
3.23�fc

'

D
  หรือไมเกิน ๓๕ กก./ซม.2 

 สําหรับเหล็กขอออยรับแรงอัด 1.72�fc
'  หรือไมเกิน ๒๘ กก./ซม.2 

 สําหรับเหล็กเสนกลม หนวยแรงยึดหนวงที่ยอมใหใชเทากับครึ่งหน่ึงของคาที่ให
ไวสําหรับเหล็กขอออย แตตองไมเกิน ๑๑ กก./ซม.2 

ง. ในองคอาคารที่รับแรงแรงดัดที่ไมสามารถใชสูตรหาแรงยึดหนวงตามขอ ก. ได เชน 
ฐานราก แปนหูชาง หรือคาน ซึ่งเหล็กเสริมรับแรงดึงไมขนานกับผิวแรงอัด ตอง
ออกแบบเหล็กเสริมรับแรงดึงใหมีการยึดปลายอยางเพียงพอ 

9.7 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
9.7.1 เสาเหล็กปลอกเกลียว เสาที่มีปลอกเกลียวพันถี่ๆ รอบแกนกลมของเสาเหล็กเสริมใน

แนวดิ่ง ใหคํานวณหากําลังรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยตามแนวแกน ดังน้ี 
 

    P = Ag (0.25fc
' + fsw) 

 
9.7.2 เสาปลอกเดี่ยว เสาซึ่งเสริมดวยเหล็กในแนวตั้งและเหล็กปลอก ใหใชกําลังรับน้ําหนัก

บรรทุกปลอดภัยสูงสุดตามแกนของเสาเทากับรอยละ ๘๕ ของสมการของเสาเหล็กปลอก
เกลียว 

9.7.3 เสา คสล. แกนเหล็ก 
ก. เสาคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวตั้งและเหล็กปลอกเกลียว มีแกนเปนเหล็กรูปพรรณ

หรือเหล็กหลอ รับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยไดไมเกิน 
 
   P = 0.225 fc

'Ag + fsAst + frAr 

 
ทุกๆ จุดตลอดเสาทั้งตนตองมีคุณสมบัติตรงกันท้ังตน และตองออกแบบสวนที่เปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหสามารถรับน้ําหนักทั้งหมดท่ีบรรทุกอยูระหวางแปนหูชาง
ของแกนเหล็ก โดยไมทําใหเกิดหนวยแรงเกิน 0.35fc

' เมื่อเปรียบเทียบกับ Ag 
ข. แกนเหล็กและเหล็กเสริม เน้ือที่หนาตัดของแกนเหล็กตองไมเกินรอยละ ๒๐ ของ

เนื้อที่หนาตัดเสา ถาใชแกนเหล็กกลวงตองเทคอนกรีตภายในใหเต็ม ปริมาณของ
เหล็กยืนและขอกําหนดเก่ียวกับระยะหางระหวางเหล็กเสริม รายละเอียดในการตอ
เหล็ก และความหนาของเปลือกคอนกรีตที่หุมภายนอกของเหล็กปลอกเกลียว ตอง
เปนไปตามคาที่กําหนดไวสําหรับเสาปลอกเกลียวซึ่งมีขนาดเดียวกันกับเสา คสล. 
แกนเหล็กน้ี อัตราสวนจํานวนเหล็กปลอกเกลียวใหเปนไปตามที่กําหนดไว ทุกๆ จุด
ตลอดเสาตองมีระยะหางระหวางเหล็กปลอกเกลียวและแกนเหล็กอยางนอย ๗.๕ 
ซม. ในกรณีที่แกนเสาเปนเหล็กรูปตัว H ระยะหางตรงที่แคบที่สุดตองไมนอยกวา 
๕.๐ ซม. 
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 การถายน้ําหนักบรรทุกไปยังแกนเหล็ก ใหใชองคอาคารรับแรงแบกทาน เชน 
แปนหูชางหรือการตอยึดแบบอ่ืนๆ ซึ่งตองทําไว ณ สวนบนสุดของแกนโลหะ และที่
สวนกลางของแผนพื้นแกนเหล็กตองคํานวณแกนเหล็กใหสามารถรับนํ้าหนักบรรทุก
ตางๆ ในขณะกอสรางและนํ้าหนักบรรทุกอ่ืนๆ ไดโดยปลอดภัยกอนที่จะหลอ
คอนกรีต 

9.7.4 เสาเหล็กหุมดวยคอนกรีต 
ก. เสาเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ฝงในคอนกรีตที่มีระยะหุมของคอนกรีตไมตํ่ากวา ๖ 

ซม. จากผิวเหล็ก (ยกเวนหัวหมุดย้ํา) ใหคํานวณหานํ้านักบรรทุกปลอดภัยดังน้ี 
 
   P = Arfr

' �1+
Ag

100Ar
� 

 

ข. คอนกรีตที่ใชตองมีกําลังอัดไมต่ํากวา ๒๑๐ กก./ซม.๒ ที่อายุ ๒๘ วัน และตองมีการ
เสริมดวยลวดตาขายเบอร 10 A S & W Gage หรืออยางอ่ืนที่เทียบเทาพันรอบเสา 
โดยมีลวดเหล็กตามแนวนอนที่พันรอบเสาหางกันไมเกิน ๑๐ ซม. สวนลวดเหล็กที่
ขนานกับแกนของเสา ตองหางกันไมเกิน ๒๐ ซม. ลวดตาขายน้ีใหพันรอบเสาหาง
จากผิวหนาคอนกรีตเขามาไมนอยกวา ๒.๕ ซม. และใหพันเหลื่อมกันไมนอยกวา 
๔๐ เทาของเสนผานศูนยกลางของลวดเหล็ก ตรงรอยตอใหผูกยึดกันใหแนน ที่
ระดับพื้นแตละชั้นใหเสริมแปนหูชางเปนพิเศษ สําหรับน้ําหนักบรรทุกทั้งหมดตอง
คํานวณออกแบบเสาเหล็กน้ีใหสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกตางๆ ในขณะกอสราง 
หรือน้ําหนักบรรทุกอื่นๆ ไดโดยปลอดภัยกอนที่จะเทคอนกรีตหุม 

9.7.5 เสาทอเหล็กคอนกรีต เสาซึ่งประกอบดวยทอเหล็กที่กรอกคอนกรีตเต็มภายใน ให
คํานวณหานํ้าหนักบรรทุกปลอดภัย ดังนี้ 
 
    P=0.25fc

' �1-0.000025
h2

kc
2� Ac+fr

'Ar 

 

9.7.6 เสารับน้ําหนักบรรทุกตามแกนและแรงดัดพรอมกัน 
ก. ในการคํานวณกําลังของเสาที่มีนํ้าหนักบรรทุกกดตามแนวแกน N และมีระยะเย้ือง

ศูนย e ตามทิศทางแกนหลักและรอง ใหคํานวณแรงอัดเปนหลัก ถา e นอยกวาคา
ในสมการ และใหคํานวณแรงดึงเปนหลักถา e มากกวาคาในสมการ ดังนี ้
 สําหรับเสาปลอกเกลียวที่มีหนาตัดสมมาตร 
 
   eb = 0.43 gmDs + 0.14t 
 
 สําหรับเสาปลอกเดี่ยวที่มีหนาตัดสมมาตร 
 
   eb = (0.67 gmDs + 0.17)d 
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สําหรับเสาปลอกเกลียวที่มีหนาตัดไมสมมาตร 
 

   eb = 
���(����)� �.��

(����)���.�
 

 
ข. เสาที่คํานวณแรงอัดเปนหลัก ตองจัดสัดสวนโดยใชสมการดังตอไปน้ี ทั้งน้ีน้ําหนัก

บรรทุกปลอดภัย N ตองไมเกินนํ้าหนักบรรทุกกดที่ยอมให P เม่ือเสาน้ันรับน้ําหนัก
บรรทุกตามแกนเพียงอยางเดียว 
 
   ��

��
+

���

��
+

���

��
≤ 1.0 

 

โดยที่ fbx และ fby คือหนวยแรงที่เกิดจากโมเมนตดัดรอบแกนหลัก x และ y หาร
ดวยโมดูลัสหนาตัดของหนาตัดแปลงที่ไมแตกราวรอบแกนน้ัน โดยใชอัตราสวน
โมดูลัสสําหรับเหล็กเสริมทั้งหมดตามแนวแกนเสาเทากับ 2n และ 
    
   Fa  = 0.34 (1 + gm) fc

' 
 

ค. ในเสาท่ีคํานวณแรงดึงเปนหลักใหถือวา โมเมนตดัดปลอดภัยแปรผันเปนเสนตรงกับ
น้ําหนักบรรทุกตามแนวแกนจาก M0 ถึง M0 โดย M0 เปนโมเมนตดัดท่ีหนาตัด
สามารถรับไดเมื่อรับแรงดัดเพียงอยางเดียว และ Mb เปนผลคูณของแรง Nb กับ
ระยะเย้ืองศูนย eb สําหรับ Mb และ Nb ใหหาจาก eb และสมการจัดสัดสวน 
สําหรับ M0 ใหคํานวณหาจากสมการดังตอไปน้ี 
 สําหรับเสาปลอกเกลียว 
 
   M0 = 0.12 Ast fy Ds 

 

 สําหรับเสาปลอกเดี่ยวที่มีหนาตัดสมมาตร 
 
   M0 = 0.40 As fy (d - d') 
 
 สําหรับเสาปลอกเดี่ยวหนาตัดไมสมมาตร 
 
   M0 = 0.40 As fy jd 
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 สําหรับเสารับแรงดัดทั้งสองแกน 
 

   
Mx

M0x
+

My

M0y
≤ 1.0 

 

โดยที่ Mx และ My คือโมเมนตดัดรอบแกนหลัก x และ y สวน M0x และ M0y เปน
คา M0 รอบแกน x และ y ตามลําดับ 


	ปก.pdf
	คำนำ.pdf
	คณะทำงาน.pdf
	สารบัญ.pdf
	เกณฑ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf

