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1. บทน า 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าในการออกแบบองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก
เสริมในคอนกรีตจะเป็นตัวช่วยรับแรงดึงท่ีเกิดข้ึนในตัวองค์อาคาร ทั้ งน้ีเ น่ืองมาจาก
ความสามารถในการรับแรงดึงท่ีต ่ามากของคอนกรีตนัน่เอง อีกทั้งเหลก็เสริมในคอนกรีตยงัจะ
ช่วยป้องกนัการวบิติัอยา่งฉบัพลนัขององค ์อาคารคอนกรีตไดอี้กดว้ย โดยพื้นฐานการออกแบบ
องค ์อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยทัว่ไปนั้นจะตอ้งออกแบบใหมี้การเตือนล่วงหนา้ก่อน เกิด
การวิบติั เช่น เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่หรือเกิดการโก่งตวัท่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมหรือมีเวลาเพียงพอท่ีจะปกป้องชีวิตของผูใ้ชอ้าคารได ้ในกรณีของ
องค์อาคารรับแรงดดั เช่น คาน พื้น หรือฐานราก ปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุด (As,min) และ
ปริมาณเหลก็เสริมมากท่ีสุดจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมดงักล่าว ใน บทความฉบบัน้ีจะกล่าวถึง
เฉพาะปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมกัจะเกิดความสับสนในการใชข้ึ้นในการออกแบบฐาน
รากอยู่เสมอ ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณเหล็กเสริมมากท่ีสุดนั้น ผูเ้ขียนจะน าเสนอใน
บทความฉบบัต่อไป 

 
2. ความส าคญั 

เม่ือขนาดหนา้ตดัขององคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหนา้ตดั
ท่ีต้อง การด้านก าลังมาก กล่าวง่าย ๆ คือองค์อาคารมีขนาดหน้าตัดใหญ่เกินความจ าเป็น 
(บางคร้ังเกิดจากการท่ีแรงดดัท่ีกระท ามีค่านอ้ยมาก) ท าใหป้ริมาณเหลก็เสริมรับแรงดึงท่ีจ  าเป็น
ในการตา้นทานแรงดดัมีค่านอ้ย ซ่ึง การท่ีองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็มีขนาดหนา้ตดัท่ีใหญ่ 
อาจเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดดา้นสถาปัตยกรรมหรือเกิดจากขอ้ก าหนดดา้นการใชง้าน (การโก่ง
ตวั) ปัญหาจะเกิดข้ึนเม่ือปริมาณเหลก็เสริม รับแรงดึงมีค่านอ้ยเกินไป จนท าใหก้  าลงัรับแรงดดั
ท่ีค  านวณได้จากทฤษฎีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ การวิเคราะห์หน้าตัดร้าว 
(Cracked sectionanalysis) มีค่านอ้ยกว่าก าลงัรับแรงดดัท่ีค  านวณไดจ้ากการใชค่้าโมดูลสัการ
แตกร้าวของ หน้าตดัคอนกรีตท่ีไม่เสริมเหล็ก ในกรณีน้ีพฤติกรรมการวิบติัท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
แบบฉบัพลนั (เสมือนวา่องคอ์าคารเสริมเหลก็ดว้ยเส้นดา้ย) เน่ืองจากปริมาณเหลก็เสริมรับแรง 



 

 

 
ดึงท่ีมีไม่สามารถตา้นทานแรงดึงท่ีส่งถ่าย จากคอนกรีตภายหลงัการแตกร้าวได ้(ก าลงัรับแรง
ดึงของคอนกรีตจะกลายเป็นศูนยภ์ายหลงัการแตกร้าว ดงันั้นแรงดึงทั้งหมดท่ีคอนกรีตรับไว้
ก่อนการแตกร้าวจะถ่ายสู่เหล็กเสริม ทั้งหมด) เพราะฉะนั้นปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุดก็คือ
ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึงขั้น ต ่าท่ีตอ้งมีในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดเพื่อ
ป้องกนัการวบิติั แบบฉบัพลนันัน่เอง 

ค าถามคือปริมาณเหล็กเสริมนอ้ยท่ีสุดมีค่าเท่าใด ลองมาค านวณหาปริมาณเหล็ก
เสริมนอ้ยท่ีสุดจากหนา้ตดัคานคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด b x h มีความลึกประสิทธิผล dโดย
พิจารณารูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงการกระจายของหน่วยแรงและความเครียดบนหนา้ตดัภายใตก้ารดดั 
 

      
 
 

จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่าก่อนการแตกร้าวจะมีหน่วยแรงดึงเกิดข้ึนสูงสุด (σt,max) ท่ีผิว
ล่างของหน้าตดั ซ่ึงหน่วยแรงน้ีจะท าให้คอนกรีตแตกร้าวเม่ือมีค่าเท่าก าลังรับแรงดึงของ 
คอนกรีตภายใตก้ารดดัหรือค่าโมดูลสัการแตกร้าว (Modulus of Rupture) นัน่เอง โดยท่ีโมดูลสั
การแตกร้าวโดยทัว่ไปจะมีค่าเท่ากบั 2√f’c ดงันั้นเม่ือพิจารณาขณะคอนกรีตเร่ิมแตกร้าวพอดี 
แรงดึงทั้งหมดท่ีเกิดในคอนกรีตจะมีค่าเท่ากบั (1/2)(2√f’c )(h/2)(b) = (1/2)√f’c bh ซ่ึง แรงดึง
ค่าน้ีจะส่งถ่ายต่อไปยงัเหลก็เสริมหลงัจากคอนกรีตแตกร้าว ถึงจุดน้ีจะเห็นว่าถา้หากไม่ตอ้งการ
ใหเ้กิดการวบิติัแบบฉบัพลนั หนา้ตดัคอนกรีตจะตอ้งมีปริมาณเหลก็เสริมท่ีเพียงพอในการรับ 



 

 

 
แรงดึงท่ีเกิด ข้ึน โดยสามารถค านวณได้อย่างคร่าว ๆ คือ (1/2)√f’c bh ≤ As fs สมมุติว่าใช้
คอนกรีตท่ีใช้ทัว่ไปมีก าลงัรับแรงอดั f’c = 240 ksc และระยะ d มีค่าประมาณ 0.9h โดย
ใช ้fs= fy /2 จะพบว่าปริมาณเหล็กเสริมท่ีตอ้งการมีค่าเท่ากบั As ≥ [(1/2) √240 (0.9 bd)] / 
(0.5fy) หรือ (13.94 bd ) / fy โดยประมาณ 
 
3. ข้อก าหนดการออกแบบ 

ในหัวขอ้น้ี เราจะมาดูขอ้ก าหนดเก่ียวกบัปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุด (As,min) ของ
มาตรฐานการออกแบบต่าง ๆ ท่ีใช้กันในประเทศไทย ซ่ึงมีอยู่ 2 มาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่ 
มาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท. และมาตรฐานการออกแบบของสถาบนัคอนกรีตแห่ง
อเมริกาหรือ American Concrete Institute, ACI (โดยมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น BS codes, 
Eurocodes หรือ Canadian Codes จะไม่ไดก้ล่าวถึง) ส าหรับมาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท. 
มีอยูด่ว้ยกนัจ านวน 2 ฉบบัคือ มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีหน่วยแรงใช้
งาน (ว.ส.ท.  1007-34) และมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก  าลัง 
(ว.ส.ท. 1008-38) และส าหรับมาตรฐานการออกแบบของ ACI มี 1 ฉบบัคือ มาตรฐานอาคาร
ส าหรับคอนกรีตโครงสร้าง (ACI 318-05) 

 
ว.ส.ท. 1007-34 

มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานของ ว.ส.ท. 
ฉบับปัจจุบันจัดพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2534 โดยได้ยึดแนวทางตามแบบมาตรฐานการ
ออกแบบของ ACI ฉบบัปี ค.ศ. 1989 (ACI 318-89) ซ่ึงเก่าแก่ถึงกวา่ 20 ปี มีสาระดงัน้ี 

 
3407 เหลก็เสริมต้านการยดืหด 

ใน แผ่นพื้นท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างหรือหลงัคาซ่ึงเสริมเหล็กรับแรงดดัทางเดียว ตอ้ง
เสริมเหล็กในแนวตั้งฉากกบัเหล็กเสริมเอกเพื่อรับแรงเน่ืองจากการยืดหด เน่ืองจากอุณหภูมิ 
ปริมาณของเหลก็เสริมน้ีตอ้งมีอตัราส่วนเน้ือท่ีเหลก็ต่อหนา้ตดัคอนกรีตทั้ง หมดไม่นอ้ยกวา่ 



 

 

 
 
ค่าท่ีให้ไวข่้างล่างน้ี แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามตอ้งเรียงเหล็กไม่ห่างเกิน 3 เท่าความหนาของแผ่น
พื้น หรือ 30 ซม. และขนาดของเหลก็ตอ้งไม่เลก็กวา่ 6 มม. 

                                       แผน่พื้นท่ีเสริมดว้ยเหลก็เส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24……………….….… 0.0025 
                                       แผน่พื้นท่ีเสริมดว้ยเหลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD30………………......… 0.0020 
                                       แผน่พื้นท่ีเสริมดว้ยเหลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD40……………..…...…. 0.0018 
 

4700 เหลก็เสริมน้อยสุดส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
(ก) องคอ์าคารรับแรงดดั (ยกเวน้กรณีแผน่พื้นท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด) ท่ีตอ้งใช้

เหลก็เสริมรับแรงดึงจากการค านวณ อตัราส่วน ”ρ ” ตอ้งไม่นอ้ยกวา่14 / fy นอกจากทุก ๆ หนา้
ตดัขององคอ์าคารจะมีเหลก็เสริมส าหรับรับโมเมนตบ์วก หรือโมเมนตล์บไม่นอ้ยกว่า 1.34 เท่า
ของค่าท่ีค  านวณได ้

(ข) พื้นท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด เหล็กเสริมในทิศทางเดียวกบัช่วงดา้นรับแรง
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการส าหรับการยดืหดตามขอ้ 3407 

 
ว.ส.ท. 1008-38 

มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวธีิก าลงัของ ว.ส.ท. ฉบบัปัจจุบนั
จดัพิมพค์ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยไดย้ดึตามแบบมาตรฐานการออกแบบ ACI 318-89 เป็น
หลกัเช่นกนั โดยมีสาระดงัน้ี 

 
3412 เหลก็เสริมต้านการยดืหด 
(ก) ในแผน่พื้นโครงสร้างท่ีมีเหลก็เสริมรับแรงดดัทางเดียว ตอ้งเสริมเหลก็ในแนวตั้งฉากกบั
เหลก็เสริมเอก เพื่อรับแรงท่ีเกิดจากการหดตวัของคอนกรีตหรือการยดืหดเน่ืองจากอุณหภูมิ 
เหลก็เสริมตา้นการยดืหดตอ้งเป็นตามขอ้ 3412 (ข) 
(ข) เหลก็เสริมตา้นการยดืหด ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 



 

 

 
1. อตัราส่วนเน้ือท่ีเหลก็เสริมตา้นการยดืหดต่อหนา้ตดัคอนกรีตทั้งหมดตอ้งไม่นอ้ยกวา่

ค่าท่ีใหไ้วข่้างล่างน้ี และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.0014 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็เส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24…….…...… 0.0025 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD30…………..… 0.0020 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD40 หรือลวด 
ตะแกรงเช่ือมชนิดกลมเรียบหรือมีขอ้……………...........…0.0018 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็เสริมท่ีมีก าลงัครากเกินกวา่ 4,000 กก./ซม.2 
โดยวดัท่ีหน่วยความเครียดท่ีร้อยละ 0.35.... (0.0018x4,000)/fy 

2. เหลก็เสริมตา้นการยดืหด ตอ้งวางเรียงห่างกนัไม่มากกวา่ 5 เท่าของความหนาแผน่พื้น
และตอ้งไม่มากกวา่ 40 ซม. 

3. ท่ีหนา้ตดัใด ๆ หากตอ้งการใชเ้หลก็เสริมตา้นการยดืหดรับแรงดึงท่ีเป็นไปตามบท
ท่ี 4500 ตอ้งใชห้น่วยแรงในเหลก็เสริมท่ีหนา้ตดันั้นเท่ากบัfy ท่ีก  าหนด* 

*หมายเหต ุ– ในข้อ 3 นีผู้้ เขียนเห็นว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง โปรดดูข้อ 7.12.2.3 ซ่ึงผู้ เขียนแปล
จากมาตรฐาน ACI 318-05 
 
4305 เหลก็เสริมน้อยทีสุ่ดส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
(ก) ท่ีหนา้ตดัใด ๆ ขององคอ์าคารรับแรงดดั ยกเวน้ท่ีก าหนดในขอ้ 4305 (ข) และ 4305 (ค) ซ่ึง
เหลก็เสริมรับโมเมนตบ์วกท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ตอ้งมีอตัราส่วน ”ρ ” ไม่นอ้ยกวา่ 

ρ min = 14 / fy 

ในคานรูปตวั และตง ซ่ึงตวัคานเป็นส่วนรับแรงดึง ใหใ้ชค้วามกวา้งของตวัคาน ในการ
ค านวณหาอตัราส่วน ρ 
(ข) ในอีกทางเลือกหน่ึง เน้ือท่ีของเหลก็เสริมท่ีใหใ้ชส้ าหรับทุกหนา้ตดัท่ีรับโมเมนตบ์วกหรือ
โมเมนตล์บ ตอ้งมีปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 1.33 เท่าของค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
 
 



 

 

 
(ค) ส าหรับ แผน่พื้นท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด เน้ือท่ีท่ีนอ้ยท่ีสุดและระยะเรียงท่ีมากท่ีสุดของ
เหลก็เสริมทางเดียวกบั ช่วงพื้น ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปริมาณท่ีตอ้งการส าหรับการยดืหดตาม
ขอ้ 3412 
 
ACI 318-05 

มาตรฐานอาคารส าหรับคอนกรีตโครงสร้างของ  ACI ฉบับน้ี เ ป็นฉบับปี 
ค.ศ. 2005 แต่ฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัปี ค.ศ. 2008 อยา่งไรกต็ามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัปริมาณเหลก็
เสริมนอ้ยท่ีสุดจะเหมือนกนัทั้งสองฉบบั มีสาระดงัน้ี 
7.12 เหลก็เสริมต้านการยดืหด 
7.12.2.1 ตอ้ง มีพื้นท่ีเหล็กเสริมตา้นการยืดหดไม่นอ้ยกว่าอตัราส่วนของพื้นท่ีเหล็กเสริม ต่อ
หนา้ตดัคอนกรีตทั้งหมดท่ีใหไ้วข่้างล่างน้ี และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.0014 

(a) แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD30………….… 0.0020 
(b) แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD40 หรือลวด 
ตะแกรงเช่ือม………………………………………….……....… 0.0018 
(c) แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็เสริมท่ีมีก าลงัครากเกินกวา่ 4,000 กก./ซม.2 
โดยวดัท่ีหน่วยความเครียดท่ีร้อยละ 0.35….… (0.0018x4,000)/fy 

7.12.2.2 เหลก็เสริมตา้นการยดืหด ตอ้งวางเรียงห่างกนัไม่เกิน 5 เท่าของความหนาแผ่นพื้นและ
ตอ้งไม่มากกวา่ 45 ซม. 
7.12.2.3 ท่ีหนา้ตดัใด ๆ ท่ีตอ้งใชเ้หล็กเสริมตา้นการยืดหด หน่วยแรงในเหล็กเสริมท่ีหนา้ตดั
นั้นตอ้งสามารถพฒันาหน่วยแรงใหไ้ดเ้ท่ากบั fy ในการรับแรงดึงท่ีเป็นไปตามบทท่ี 12 
10.5 เหลก็เสริมน้อยทีสุ่ดส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
10.5.1 ท่ีหนา้ตดัใด ๆ ขององคอ์าคารรับแรงดดัท่ีจากการวิเคราะห์ตอ้งมีเหล็กเสริมรับแรงดึง 
ยกเวน้ท่ีก าหนดในขอ้ 10.5.2, 10.5.3 และ 10.5.4, ตอ้งมีปริมาณเหลก็เสริม As ไม่นอ้ยกวา่ 

As,min = [(0.8 √ f’c) / fy ] bwd ** 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 bwd / fy 



 

 

 
10.5.2 ส าหรับคานยื่นหรือคานอย่างง่ายท่ีมีส่วนปีกรับแรงดึง As,min ไม่ควรมีค่าน้อยกว่าท่ี
ก  าหนดไวใ้นขอ้ 10.5.1 ยกเวน้ว่าให้ใช ้2bw แทน bwหรือใชค้วามกวา้งของปีกคาน โดยใชค่้าท่ี
นอ้ยกวา่ 
10.5.3 ไม่จ า เ ป็นต้องใช้ข้อก าหนดในหัวข้อ  10.5.1 และ  10.5.2 ถ้าในทุก ๆ หน้าตัดมี
ปริมาณ As ไม่นอ้ยกวา่ 1.33 เท่าของค่าท่ีตอ้งการจากการวเิคราะห์ 
10.5.4 ส าหรับแผ่นพื้นโครงสร้างและฐานรากท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด ปริมาณ As,min ใน
ทิศทางเดียวกบัช่วงพื้นตอ้งเหมือนกบัท่ีก าหนดในหัวขอ้7.12 โดยระยะเรียงท่ีมากท่ีสุดของ
เหลก็เสริมตอ้งไม่เกิน 3 เท่าของความหนา หรือ 45 ซม. 
**หมายเหตุ – สมการนีเ้ป็นสมการใหม่ ยังไม่ได้บรรจุไว้ในมาตรฐาน ว.ส.ท. โดยจะให้ค่าท่ี
มากกว่า 14 bwd / fy เม่ือค่า f’c สูงกว่า 300 กก./ซม.2ขึน้ไป 
 
4. การพจิารณาและการประยุกต์ใช้ 

จะเห็นไดว้า่ขอ้ก าหนดจากมาตรฐาน ว.ส.ท. ทั้งสองฉบบัโดยรวมแลว้ไม่ได้
แตกต่างจากมาตรฐาน ACI เพียง แต่มีความลา้สมยัและไม่ไดรั้บการปรับปรุง ทั้งน้ีในบางส่วน
กย็งัปรากฏขอ้ผดิพลาดจากการแปลความหมายอีกดว้ย ดงันั้นจึงควรตอ้งมีการปรับปรุง
มาตรฐาน ว.ส.ท. ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาขอ้ก าหนดต่าง ๆ สรุปไดว้า่มี
ปริมาณเหลก็เสริมท่ีตอ้งพิจารณา 2 ค่า ไดแ้ก่ ปริมาณเหลก็เสริมตา้นการยดืหดและปริมาณ
เหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุดส าหรับองคอ์าคาร รับแรงดดั เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ผูเ้ขียนขอแบ่งการ
พิจารณาชนิดขององคอ์าคารรับแรงดดัออกเป็น 4 ชนิดหลกั ไดแ้ก่ คาน แผน่พื้นทางเดียว แผน่
พื้นสองทาง และฐานราก โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

1. ใน กรณีองค์อาคารรับแรงดัดท่ีเป็นคาน จะเห็นได้ว่าไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัเหล็กเสริมตา้นการยืดหด ดังนั้นส าหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
ปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุดจะใชค่้าท่ีไดจ้ากการค านวณ As,min = 14 bwd / fy หรืออาจใชก้าร
เสริมเหลก็ปริมาณไม่นอ้ยกว่า 1.33 เท่าของค่า Asท่ีไดจ้ากการออกแบบรับแรงดดัในทุก ๆ 
หนา้ตดัตลอดความยาวคาน 



 

 

 

2. ส าหรับ แผ่นพื้นทางเดียวจะพิจารณาเหมือนคาน แต่ตอ้งพิจารณาเสริมเหล็กตา้นการยืดหด
ในทิศทางตั้งฉากกบัแนวเหล็กเสริมหลกั โดยไม่ตอ้งพิจารณาเหล็กเสริมตา้นการยืดหดใน
ทิศทางของเหลก็เสริมหลกั เน่ืองจากในความเป็นจริงค่า As,min = 14 bwd / fy ของเหลก็เสริมหลกั 
จะเป็นค่าท่ีควบคุมการออกแบบเสมอเม่ือเทียบกบัเหลก็เสริมตา้นการยดืหด 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยเกรด SD40 ซ่ึงมีก าลงัคราก fy = 4,000 กก./ซม.2 จะไดว้่า As,min = 
14 bwd / 4,000 = 0.0035 bwd เม่ือเทียบกบัเหลก็เสริมตา้นการยดืหดของเหลก็เกรด SD40 ได้
วา่ As,temp = 0.0018 bwd ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่เกือบ 2 เท่า 

3. ใน กรณีของแผ่นพื้นสองทาง มาตรฐานการออกแบบก าหนดใหใ้ชป้ริมาณเหล็กเสริมนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบัปริมาณเหลก็ เสริมตา้นการยดืหดเท่านั้น โดยเหตุผลหลกักม็าจากการท่ีพฤติกรรม
ของแผน่พื้นสองทางเองท่ีสามารถกระจาย โมเมนตไ์ดใ้นสองทิศทาง ท าใหก้ลไกการวิบติัของ
แผ่นพื้นจะค่อย ๆ เกิดข้ึนและมีการเตือนล่วงหนา้ก่อนเกิดการวิบติั ดงันั้นเพียงแค่ใชป้ริมาณ
เหล็กเสริมตา้นการยืดหดก็เพียงพอต่อการป้องกนัการ วิบติัแบบฉับพลนัแลว้ สรุปก็คือให้
ตรวจสอบปริมาณเหลก็เสริมทั้ง 2 ทิศทางตอ้งไม่นอ้ยกวา่เหลก็เสริมตา้นการยดืหดเท่านั้น 

(หมายเหตุ – มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 ขอ้ 4305(ค) ก าหนดให้ใชร้ะยะเรียงท่ีมากท่ีสุดของ
เหลก็เสริมไม่เกิน 5 เท่าของความหนา แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ควรท่ีจะเกิน 3 เท่าของความหนาดงั
ปรากฏในมาตรฐานฉบบัอ่ืน ๆ) 

4. ใน ส่วนของฐานรากซ่ึงมักจะเกิดความสับสนในการออกแบบอยู่เสมอ หากพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน ว.ส.ท. จะพบวา่ไม่มีขอ้แนะน าท่ีชดัเจน แต่เน่ืองจากฐานรากเป็นองค์
อาคารรับแรงดดัเช่นกนั โดยเฉพาะฐานรากซ่ึงมีพฤติกรรมรับแรงทางเดียวเป็นหลกั เช่น ฐาน
รากวางบนเข็ม 2 ตน้หรือ 6 ตน้ ดงันั้นสมการในการค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุด
ส าหรับคานกค็วรตอ้งใชส้ าหรับฐานรากเช่นกนั อยา่งไรกต็ามส าหรับมาตรฐาน ACI 318-05 ท่ี
เป็นฉบับปรับปรุงใหม่นั้ น จะพบว่าข้อก าหนดท่ีระบุในข้อ 10.5.4 ส าหรับฐานราก ได้
ก  าหนดให้ใช้ปริมาณเหล็กเสริมนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัปริมาณเหล็กเสริมตา้นการยืดหดเหมือนใน
กรณีของแผน่พื้นสองทาง! จะ เห็นวา่ความไม่ชดัเจนน้ีก่อใหเ้กิดขอ้โตเ้ถียงข้ึนได ้ทั้งน้ีหาก 



 

 

 

พิจารณาในความจริงนั้นจะพบวา่ของฐานรากคอนกรีตเสริมเหลก็โดยทัว่ ไปนั้นจะมีความหนา
มาก โดยเฉพาะฐานรากวางบนเสาเขม็ เพื่อจะไดไ้ม่วิบติัดว้ยแรงเฉือน หรือในกรณีของฐานแผ่
ก็อาจพบว่าหน่วยแรงใตฐ้านนั้นมีค่าน้อย ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือปริมาณเหล็กเสริมท่ีได้จากการ
ออกแบบรับแรงดดัจะมีค่านอ้ย และบ่อยคร้ังท่ีปริมาณเหลก็เสริมตา้นการยดืหดจะมีค่ามากกว่า 
ดงันั้นการก าหนดใหป้ริมาณเหล็กเสริมตา้นการยดืหดเป็นปริมาณเหลก็เสริมนอ้ย ท่ีสุดในการ
ออกแบบฐานรากก็ดูสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ในความคิดของผู ้เขียนควรพิจารณา
ขอ้ก าหนดปริมาณเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 1.33 เท่าของค่า As ท่ีไดจ้ากการออกแบบรับแรงดดั
ประกอบดว้ย โดยใชค่้าท่ีมากกว่าเป็นค่าควบคุม ทั้งน้ีไม่ตอ้งพิจารณาปริมาณเหลก็เสริมนอ้ย
ท่ีสุด As,min = 14 bwd / fy เน่ืองจากจะท าให้ตอ้งเสริมเหล็กในปริมาณมากเกินควร ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

สมมุติฐานรากรับ Mu / Φ = 30,000 * 0.15 = 4,500 กก.-ม. 
ก าหนดใหข้นาดหนา้ตดัฐานราก B x H เท่ากบั 50 x 45 ซม. 
ดงันั้น d = 37 ซม. 
จาก (Mu / Φ ) ≤ Mn = As fy [d – ( As fy / 1.7 f’c b)] 
ใชค้อนกรีต f’c = 240 กก./ตร.ซม. เหลก็เกรด SD40 
จะไดว้า่ ตอ้งการ As = 3.10 ตร.ซม. (3-DB12) 
ตรวจสอบปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุด 
As,min = 14 bwd /fy = (14)(50)(37)/4,000 = 6.48 ตร.ซม.(6-DB12) 
As,temp = (0.0018)(50)(45) = 4.05 ตร.ซม. (4-DB12) 
1.33 As = 1.33*3.10 = 4.13 ตร.ซม. (4-DB12) เป็นค่าควบคุม 

จะเห็นวา่หากใชข้อ้ก าหนด As,min = 14 bwd / fy จะ ท าใหต้อ้งเสริมเหลก็ปริมาณท่ีมากกวา่ท่ี
ค  านวณไดถึ้งสองเท่า ดงันั้นการพิจารณาปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุดส าหรับฐานรากควรใช้
ค่าท่ี มากกวา่ระหวา่ง As,temp และ 1.33 As 

 
 



 

 

 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีฐานรากมีความหนามาก ๆ ปริมาณเหล็กเสริมตา้นการยืดหดจ านวนหน่ึง
อาจจ าเป็นตอ้งกระจายไปยงัผิวดา้นบน ของฐานรากดว้ย อย่างไรก็ตามค่าปริมาณเหล็กเสริม
นอ้ยท่ีสุดท่ีผวิล่างของฐานรากยงัคงตอ้งใช ้ค่าท่ีมากกวา่ระหวา่ง As,temp และ 1.33 As เช่นเดิม 

 

5. บทสรุป 
ใน บทความฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงการพิจารณาปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุดขององค์

อาคาร รับแรงดัดประเภทต่าง ๆ ทั้งคาน แผ่นพื้นและฐานรากจากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ว.ส.ท. และมาตรฐาน ACI โดย ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีเป็นเพียงขอ้ก าหนดส าหรับสภาวะทัว่ไป และ
อา้งอิงจากสภาพอากาศในแถบอเมริกาเหนือเป็นหลกั ดงันั้นการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดเหล่าน้ี
ตอ้งค านึงถึงสภาวะอากาศท่ีแตกต่าง ดว้ย ตวัอยา่งเช่นหลงัคาดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีอยู่
ในภูมิอากาศท่ีร้อนมากแบบ ประเทศไทย ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในมาตรฐานอาจไม่ครอบคลุมถึง
และอาจจ าเป็นตอ้งใชป้ริมาณเหลก็มากกวา่ค่าท่ีแนะ น าไว ้ดงันั้นนอกเหนือจากใชค่้าท่ีแนะน า
โดยมาตรฐานเพียงอย่างเดียว องคค์วามรู้และประสบการณ์ยงัเป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริม เหลก็ใหมี้ความคงทน แขง็แรง และอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดอ้ยู่
เสมอ ในฉบบัหนา้ผูเ้ขียนจะน าเสนอขอ้ก าหนดและความส าคญัเก่ียวกบัปริมาณเหลก็เสริม มาก
ท่ีสุดบา้ง แลว้พบกนัครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 


