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กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร 
ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ใช้ในงานโครงสร้างอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
หรือ มยผ. 1101 ถึง 1106 เป็นมาตรฐานว่าด้วยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของวัสดุหลักที่ใช้ใน
งานโครงสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติส าหรับการก่อสร้างอาคาร
ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นไปตามหลักวิชาการซึ่งมี จ านวน 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

(1) มยผ. 1101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(2) มยผ. 1102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง 
(3) มยผ. 1103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
(4) มยผ. 1104 : มาตรฐานงานไม ้
(5) มยผ. 1105 : มาตรฐานงานฐานราก 
(6) มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม 

โดยได้ออกเป็น มยผ. 1101 - 52 ถึง มยผ. 1106 - 52 ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้น ามาตรฐานดังกล่าว 
ไปถือปฏิบัติ อย่างแพร่หลายเป็นต้นมา โดยช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมาหน่วยงานต่า ง ๆ ก็ ได้มีข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขมาตรฐานในประเด็นที ่พบว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัต ิงาน ประกอบกับ  
ได้มีการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้างชนิดใหม่ข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการน าวัสดุและผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้
ในงานก่อสร้างอาจไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อ
ด าเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาจากการใช้ มาตรฐานดังกล่าว วัสดุและผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างที่ ได้มี 
การพัฒนาขึ้นมาใหม่และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ได้มี 
การแก้ไขปรับปรุงใหม่ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์  
ในปัจจุบัน เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ปฏิบัติต่อไปได้ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร หรือ มยผ. 1101 - 64 ถึง มยผ. 1106 - 64 นี้ จะท าให้การก่อสร้างอาคารใน
ประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแรง อันจะน ามาซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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มยผ. 1101-64 
มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงงานโครงสร้างของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทัว่ไป เช่น บา้น โรงเรือน คลงัสินคา้ 
ก าแพงกันดิน และอาคารชลประทาน นอกจากแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานจะระบุ 
เป็นอยา่งอ่ืน 

1.2 งานคอนกรีตในมาตรฐานน้ีจ ากดัเฉพาะคอนกรีตมาตรฐานทัว่ไป ทั้งประเภทเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก 
ส าหรับคอนกรีตสมบติัพิเศษอ่ืนๆ เช่น คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตไหลเขา้แบบง่าย คอนกรีตก าลงัสูง หรือ
คอนกรีตท่ีไม่สามารถใชว้ิธีการออกแบบส่วนผสมโดยวธีิธรรมดา มาตรฐานน้ีอาจไม่ครอบคลุมสมบติัของ
คอนกรีตดงักล่าวไดท้ั้งหมด 

1.3 มาตรฐานน้ีระบุไวเ้พื่อให้การก่อสร้างอาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นไปตามหลกัวชิาการ เกิดความประหยดั มีความมัน่คงแขง็แรงและความคงทน 

1.4 มาตรฐานน้ีใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก  และใช้ค่าการแปลงหน่วยของแรง 
1 กิโลกรัมแรงเท่ากบั 10 นิวตนั 

2.  นิยาม 

“การทดลองผสม” หมายถึง การทดสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตท่ีมีสมบติัตามท่ีตอ้งการ  
“คอนกรีต” หมายถึง วสัดุท่ีประกอบข้ึนดว้ยส่วนผสมของวสัดุประสานเช่นปูนซีเมนตห์รือปูนซีเมนตผ์สมวสัดุ
ปอซโซลาน มวลรวมละเอียดเช่นทราย มวลรวมหยาบเช่นหินหรือกรวด และน ้า โดยมีหรือไม่มีสารเคมีหรือแร่
ผสมเพิ่ม 
“คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายถึง คอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมฝังภายในโดยท่ีคอนกรีตและเหล็กเสริมท างานร่วมกนั
ในการตา้นทานแรงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
“คอนกรีตอัดแรง” หมายถึง คอนกรีตท่ีมีการเสริมเหล็กเสริมรับแรงดึงสูงหรือวสัดุเสริมแรงอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิด
หน่วยแรง โดยมีขนาดและการกระจายของหน่วยแรงตามตอ้งการเพื่อท่ีจะหกัลา้งหรือลดหน่วยแรงดึงในคอนกรีต
อนัเกิดจากน ้าหนกับรรทุก 
“มวลรวม” หมายถึง วสัดุท่ีใชใ้นส่วนผสมของคอนกรีตท่ีมีขนาดเมด็โตตั้งแต่ 0.075 มิลลิเมตร ข้ึนไป 
“มวลรวมหยาบ” หมายถึง วสัดุท่ีใชใ้นส่วนผสมของคอนกรีตท่ีมีขนาดเมด็โตกวา่ 4.75 มิลลิเมตร ข้ึนไป 
“มวลรวมละเอียด” หมายถึงว่า วสัดุท่ีใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตท่ีมีขนาดเม็ดโตตั้ งแต่ 0.075 ถึง 4.75
มิลลิเมตร 
“มวลรวมที่น ากลับมาใช้ใหม่” หมายถึง มวลรวมซ่ึงเป็นผลมาจากการบดคอนกรีตเพื่อน าเอามวลรวมในคอนกรีตนั้น
กลบัมาใชใ้หม ่
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“วัสดุประสาน (Cementitious Materials)” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ผสมแร่ผสมเพิ่ม  
เม่ือน ามาผสมกบัน ้าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีท าใหแ้ขง็ตวั เม่ือผสมกบัมวลรวมจะเป็นคอนกรีต 
“ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นผง ไดจ้ากการบดปูนเมด็กบัแคลเซียมซลัเฟตรูปใด 
รูปหน่ึงหรือหลายรูป และมีคุณลกัษณะเป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 
“ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการผสมอย่างสม ่าเสมอระหว่างปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์กบัปอซโซลานละเอียด โดยการบดปูนเมด็ของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์กบัปอซโซลาน หรือการผสม
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดก์บัปอซโซลานท่ีบดละเอียด หรือทั้งการบดและการผสม 
“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” หมายถึง ปูนซีเมนตท่ี์ก่อตวัและแข็งตวัเน่ืองจากท าปฏิกิริยากบัน ้ า และมีความสามารถ
ท านองเดียวกนัน้ีเม่ืออยูใ่นน ้า และมีคุณลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2594 
“ระยะหุ้ม” หมายถึง ความหนาท่ีนอ้ยท่ีสุดระหวา่งผวิเหล็กเสริมหรือเหล็กโครงสร้างกบัผวิ ของคอนกรีต 
“แร่ผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures)” หมายถึง แร่ท่ีมีลกัษณะเป็นผงละเอียดท่ีเติมลงไปในส่วนผสมคอนกรีต
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใชง้าน เช่น เพิ่มก าลงั เพิ่มความทนทาน หรือทดแทนปริมาณปูนซีเมนต์ได้
บางส่วน เป็นตน้  
“สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixtures)” หมายถึง สารเคมีท่ีใช้ผสมในคอนกรีต ไม่ว่าจะผสมในน ้ าผสม
คอนกรีตก่อนการผสมคอนกรีต หรือผสมในขณะท่ีผสมคอนกรีต หรือผสมก่อนการเทคอนกรีต เพื่อเพิ่มสมบติั
บางประการของคอนกรีต เช่น เพิ่มความสามารถในการท างาน เพิ่มก าลงั หน่วงหรือเร่งการแขง็ตวั เป็นตน้ 
“สารผสมเพิ่ม (Admixtures)” หมายถึง สารใดๆ นอกเหนือไปจากวสัดุประสาน น ้ าและมวลรวม อนัใชเ้ติมลง
ไปในส่วนผสมของคอนกรีตไม่วา่ก่อนหรือก าลงัผสม เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตใหไ้ดส้มบติั
ตามท่ีตอ้งการ 
“ก าลังอัดประลัยของคอนกรีต” หมายถึง ก าลงัอดัสูงสุดตามแกนยาวท่ีแท่งคอนกรีตทรงกระบอกท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร สามารถรับได้ หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนก าลังอดัดงักล่าวใน
มาตรฐานน้ี ใหใ้ชก้  าลงัอดัประลยัท่ีอาย ุ28 วนัเป็นเกณฑ ์
“เหลก็เสริม” หมายความวา่ เหล็กท่ีใชฝั้งในเน้ือคอนกรีตเพื่อเสริมก าลงัข้ึน  

3.  มาตรฐานอ้างถึง 

3.1  มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงประกอบดว้ย 
3.1.1 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ.1103: มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1201: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม  
3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1202: มาตรฐานการทดสอบหาความตา้นทานต่อการสึก

กร่อนของมวลรวมหยาบโดยใชเ้คร่ืองทดสอบลอสแองเจลิส  
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3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1203: มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรียเ์จือปนใน
มวลรวมละเอียด 

3.1.6 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1204: มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่น
สัมพทัธ์ (ความถ่วงจ าเพาะ) และค่าการดูดซึมของมวลรวมหยาบ  

3.1.7 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1205: มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่น
สัมพทัธ์ (ความถ่วงจ าเพาะ) และค่าการดูดซึมของมวลรวมละเอียด 

3.1.8 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1206: มาตรฐานการทดสอบหาค่าความช้ืนของมวลรวม 
3.1.9 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1207: มาตรฐานการทดสอบหาดินเหนียวและวสัดุร่วน

ในมวลรวม 
3.1.10 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1208: มาตรฐานการเก็บตวัอย่างคอนกรีตในหน้างาน

และการเก็บรักษา 
3.1.11 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1209: มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยบุตวัของคอนกรีต 
3.1.12 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ.1210: มาตรฐานการทดสอบก าลงัตา้นทานแรงอดัของคอนกรีต 
3.1.13 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ. 1212: มาตรฐานการทดสอบน ้าท่ีใชใ้นงานคอนกรีต 
3.1.14 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ขอ้ก าหนดเกณฑ์

คุณภาพ (มาตรฐานบงัคบั) 
3.1.15 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 213: คอนกรีตผสมเสร็จ 
3.1.16 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 566: มวลรวมส าหรับผสมคอนกรีต 
3.1.17 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 733: สารเคมีผสมเพิ่มส าหรับคอนกรีต 
3.1.18 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 849: ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ปอซโซลาน 
3.1.19 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 850: ปอซโซลาน 
3.1.20 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2135: เถา้ลอยจากถ่านหินใชเ้ป็นวสัดุผสมคอนกรีต 
3.1.21 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2919: คอนกรีตผสมเสร็จส าหรับสภาพแวดลอ้มทางทะเล 
3.1.22 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2594: ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 
3.1.23 ขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการก่อสร้างส าหรับโครงสร้างคอนกรีตของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(ว.ส.ท. 1014) 
3.1.24 มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลงัของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย (ว.ส.ท. 1008) 
3.1.25 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM E 119 : Standard Test Methods for Fire 

Tests of Building Construction and Materials  
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3.1.26 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM 1218/C 1218M : Standard Test Method 
for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete  

3.2  ยกเวน้กฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 (พ.ศ. 2549)ฯ ตามขอ้ 3.1.1 และ มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 
เล่ม 1 ตามขอ้ 3.1.14 หากจะน ามาตรฐานอ่ืนมาใช้นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้  3.1 มาตรฐานดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคารหรือสภาวิศวกร หรือจดัท าโดยส่วนราชการ หรือจดัท า
โดยสมาคมวชิาชีพท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

3.3  หากขอ้ก าหนดในมาตรฐานน้ีขดัแยง้กบัมาตรฐานท่ีอา้งถึงในแต่ละส่วน ใหถื้อขอ้ก าหนดในมาตรฐานน้ีเป็น
ส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานน้ีจะตอ้งไม่ขดักบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 (พ.ศ. 2549)ฯ ตาม
ขอ้ 3.1.1 และมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 ตามขอ้ 3.1.14 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดหลกั 

 

4.  ข้อก าหนดส าหรับวสัดุก่อสร้าง  

4.1  ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นงานก่อสร้างโครงสร้าง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
4.1.1 ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์  คุณลักษณะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ เ ป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ขอ้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
4.1.1.1 ประเภท 1 (Type I) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง

โครงสร้างทัว่ไป 
4.1.1.2 ประเภท 2 (Type II) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีให้ความร้อนปานกลางขณะท าปฏิกิริยา

กบัน ้าหรือเม่ือตอ้งการความทนซลัเฟตปานกลาง 
4.1.1.3 ประเภท 3 (Type III) เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ให้ค่าก าลงัอดัสูงไดเ้ร็ว ส าหรับใชใ้นงาน

คอนกรีตท่ีตอ้งการใหรั้บน ้าหนกัเร็ว หรืองานตอ้งการถอดแบบเร็วในช่วงแรก 
4.1.1.4 ประเภท 4 (Type IV) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีให้ความร้อนต ่าขณะท าปฏิกิริยากบัน ้ า 

ส าหรับใชใ้นงานเทคอนกรีตเป็นปริมาณมาก เช่น งานคอนกรีตหลา (Mass Concrete) 
4.1.1.5 ประเภท 5 (Type V) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีใช้เม่ือตอ้งการความทนซัลเฟตสูง  เช่น 

งานคอนกรีตสัมผสัน ้าใตดิ้นหรือน ้าเสียท่ีมีปริมาณซลัเฟตสูง 
ปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นงานก่อสร้างทั้งหมด ถา้แบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ไดก้  าหนดว่า
เป็นปูนซีเมนตป์ระเภทใด ใหถื้อวา่เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1 

4.1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ใช้ส าหรับการก่อสร้างโครงสร้างท่ีตอ้งการสมบติัพิเศษ เช่น 
ต้องการความทนซัล เฟต สมบัติ และปริมาณของปอซโซลานเป็นให้ ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 849: มาตรฐานปูนซีเมนตป์อซโซลาน  

4.1.3 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างทั่วไปเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
โดยคุณลกัษณะของปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2594 
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4.2  มวลรวมละเอยีด 
4.2.1 มวลรวมละเอียดท่ีใช้ ควรเป็นทรายน ้าจืดหรือทรายบกท่ีมีเมด็หยาบ คม แขง็แกร่ง มีความคงตวัเฉ่ือย 

ไม่ท าปฏิกิริยากบัด่างในส่วนผสมคอนกรีต สะอาด ปราศจากวสัดุอ่ืนหรือสารอ่ืนเจือปนในปริมาณท่ี
จะมีผลกระทบต่อก าลงัและความคงทนของคอนกรีตและเหล็กเสริม 

4.2.2 ในกรณีท่ีไม่สามารถหาแหล่งทรายน ้ าจืด หรือทรายบก สามารถใช้ทรายทะเลผสมคอนกรีตได ้แต่
ตอ้งทดสอบไม่ให้ปริมาณคลอไรด์ไอออนเกินกว่าร้อยละ 0.02 ของน ้ าหนกัทรายแห้ง หรือเกินกว่า
ร้อยละ 0.03 ในรูปของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณคลอไรด์ไอออนรวมใน
คอนกรีตจะตอ้งไม่เกินค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 8: ชนิดของงานก่อสร้างและปริมาณคลอไรด์ไอออนท่ี
ยอมให ้

4.2.3 ทรายท่ีใช้ในการก่อสร้างควรจะมีค่ามอดุลสัความละเอียด (Fineness Modulus) ตั้งแต่ 2.15 ถึง 3.45 
แต่หากไม่อยูใ่นช่วงดงักล่าว จะตอ้งท าการทดลองผสมเพื่อยนืยนัความสามารถในการเทไดแ้ละก าลงั
ของคอนกรีต 

4.2.4 ทรายท่ีใชต้อ้งผา่นการทดสอบสมบติัตาม มยผ.1201 ถึง มยผ.1209  
4.3  มวลรวมหยาบ 

4.3.1 มวลรวมหยาบท่ีใชต้อ้งเป็นหินหรือกรวดท่ีแขง็แกร่ง ทนทาน ไม่ผุ มีความคงตวัเฉ่ือย ไม่ท าปฏิกิริยา
กบัด่างในคอนกรีต สะอาด ปราศจากวสัดุอ่ืนและสารอ่ืนเจือปนในปริมาณท่ีจะมีผลกระทบต่อก าลงั
และความคงทนของคอนกรีตและเหล็กเสริม 

4.3.2 มวลรวมจะตอ้งมีส่วนคละและรูปร่างท่ีเหมาะสม  
4.3.3 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบท่ีใชต้อ้งเป็นไปตามตารางท่ี 1 
  

ตารางที ่1 ชนิดของงานก่อสร้างและขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ 
(ขอ้ 4.3.3) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด  

1)  ฐานราก เสา และคาน 40 
2) ผนงัท่ีมีความหนาตั้งแต่ 125 มม. ข้ึนไป 40 
3) ผนงัท่ีมีความหนานอ้ยกวา่ 125 มม. 25 
4) แผน่พื้นและครีบ 25 

  

 แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ใหญ่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของดา้นในท่ีแคบท่ีสุดของแบบหล่อ และตอ้งไม่ใหญ่กว่า
ร้อยละ 75 ของระยะช่องวา่ง (Clear Spacing) ระหวา่งเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมดั 

 
 



   มยผ. 1101-64  มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา้ท่ี 6 

4.3.4 มวลรวมหยาบท่ีใชต้อ้งผา่นการทดสอบสมบติัตาม มยผ.1201 ถึง มยผ.1209  
4.3.5หากตอ้งการน ามวลรวมท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่มาใชเ้ป็นมวลรวมหยาบส าหรับเป็นส่วนผสมในคอนกรีต 

มวลรวมท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 566: มวลรวม
ผสมคอนกรีต หรือมาตรฐาน ว.ส.ท. 1014: ข้อก าหนดมาตรฐานวสัดุและการก่อสร้างส าหรับ
โครงสร้างคอนกรีต วา่ดว้ยเร่ืองมวลรวมท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycled Aggregate)  

4.4  น า้ 
4.4.1 น ้าท่ีใชผ้สมคอนกรีตใหใ้ชน้ ้าประปา  
4.4.2 ในกรณีท่ีหาน ้ าประปาไม่ได ้น ้าท่ีใชต้อ้งเป็นน ้ าจืดปราศจากสารท่ีเป็นอนัตรายต่อคอนกรีตและเหล็ก

เสริม และตอ้งผ่านการทดสอบสมบติัตาม มยผ.1212: มาตรฐานการทดสอบน ้ าท่ีใชใ้นงานคอนกรีต  
โดยน ้าท่ีจะน ามาใชใ้นการผสมคอนกรีตนั้นจะตอ้งมีปริมาณสารเจือปนไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ปริมาณสารทีย่อมให้ในน า้ส าหรับผสมคอนกรีต 
(ขอ้ท่ี 4.4.2) 

  หน่วยเป็นส่วนต่อลา้นส่วน (PPM) 

ช่ือสาร ปริมาณทีย่อมให้  

1) คลอไรด์ 
1.1)  ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรง หรืองานสะพาน 
1.2)  ส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไป 

 
500 

1,000 
2) ซลัเฟต (SO4) 3,000 
3) ด่าง (Na2O + 0.658K2O) 600 
4) สารแขวนลอย 50,000 

 
 

4.5  สารผสมเพิม่ 
4.5.1 แร่ผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures) การใช้แร่ผสมเพิ่มประเภทสารปอซโซลาน เช่น เถา้ลอย ซิลิกา

ฟูม ก่อนน าไปใชจ้ะตอ้งมีการตรวจสอบสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส่วนประกอบทางเคมี และสมบติัทาง
กายภาพ เป็นตน้ ส่วนแร่ผสมเพิ่มอ่ืนๆ ใหมี้การตรวจสภาพสมบติัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.5.1.1 เถา้ลอยจากถ่านหิน (fly-ash) ท่ีน ามาใช้ผสมคอนกรีต จะตอ้งมีสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 

2135 : เถา้ลอยจากถ่านหินใชเ้ป็นวสัดุผสมคอนกรีต 
4.5.2 สารเคมีผสมเพิม่ (Chemical Admixtures)   

4.5.2.1 สามารถใชส้ารเคมีผสมเพิ่มปรับปรุงสมบติับางประการของคอนกรีตได ้เช่น  
(1) สารลดน ้ า (Water Reducers หรือ Plasticizers)  หรือสารลดน ้ าอย่างมาก (High-Range 

Water Reducers หรือ Superplasticizers) เพื่อลดปริมาณน ้ าต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต 
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โดยท่ีความสามารถในการเทไดข้องคอนกรีตคงเดิม หรือเพื่อเพิ่มความสามารถในการเท
ไดข้องคอนกรีตโดยคงปริมาณน ้าต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีตไว ้

(2) สารเร่งการแขง็ตวั (Accelerators) เพื่อลดระยะเวลาการก่อตวัของคอนกรีตใหส้ั้นลง 
(3) สารหน่วงการแขง็ตวั (Retarders) เพื่อยดืระยะเวลาการก่อตวัของคอนกรีตใหย้าวนานข้ึน 

4.5.2.2 สารกกักระจายฟองอากาศ (Air-Entraining Agent) ตอ้งมีสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 874 : 
สารกกักระจายฟองอากาศส าหรับคอนกรีต 

4.5.2.3 สารเคมีผสมเพิ่มจะตอ้งมีสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 733 : สารเคมีผสมเพิ่มส าหรับคอนกรีต 
4.5.2.4 สารเคมีผสมเพิ่มส าหรับท าคอนกรีตไหล ตอ้งมีสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 985 
4.5.2.5 การใช้สารเคมีผสมเพิ่มท่ีมีส่วนประกอบของคลอไรด์อยู่ด้วยนั้น ปริมาณของคลอไรด์

ไอออนท่ีละลายน ้ าได ้(Water-Soluble Chloride Ion) ในเน้ือคอนกรีตท่ีมีอายรุะหวา่ง 28 ถึง 
42 วนัจะตอ้งไม่เกินกวา่ค่าในตารางท่ี 8: ชนิดของงานก่อสร้างและปริมาณคลอไรด์ไอออน
ท่ียอมให ้

4.5.2.6 การใช้สารเคมีผสมเพิ่มมากกว่า 1 ชนิดในส่วนผสมเดียวกนัจะตอ้งค านึงถึงผลท่ีมีต่อกนั
ของสารเคมีผสมเพิ่มแต่ละชนิดดว้ย ดงันั้นจึงควรปรึกษาผูผ้ลิตหรือท าการทดลองผสมก่อน
ตดัสินใจใช ้

4.5.2.7 การใช้สารเคมีผสมเพิ่มผูรั้บจ้างจะต้องแสดงรายละเอียดส่วนประกอบหลักทางเคมี 
ขอ้แนะน าในการใช ้รวมถึงปริมาณสูงสุดท่ีจะใช ้แต่หากไม่มีรายละเอียดดงักล่าว ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งทดลองผสมและทดสอบสมบติัต่างๆ ของคอนกรีต เช่น ความสามารถในการเท 
ก าลงัท่ีระยะตน้ ก าลงัท่ีระยะยาว และความคงทน เป็นตน้ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผู ้
วา่จา้งก่อนน าไปใช ้

4.6  คอนกรีต  คอนกรีตท่ีใชใ้นงานก่อสร้างโครงสร้าง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
4.6.1 คอนกรีตทั่วไป (Normal Concrete) เป็นคอนกรีตท่ีได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  

ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ปอซโซลาน หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกบัมวลรวมและน ้ าตามท่ีไดอ้อกแบบ
ไวด้ว้ยเคร่ืองผสม โดยแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และหากไม่มีการก าหนดเป็นอย่าง
อ่ืน คอนกรีตท่ีใชใ้นโครงสร้างทัว่ไปใหใ้ชช้นิด ค1 

4.6.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) เป็นคอนกรีตท่ีได้จากการผสมมาจากโรงงาน หรือ
โดยรถผสมคอนกรีตและส่งจนถึงสถานท่ีก่อสร้าง ซ่ึงได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 213 : มาตรฐานคอนกรีตผสมเสร็จ หรือมีขั้นตอนการผลิตและ
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 213 : มาตรฐานคอนกรีตผสมเสร็จ   
โดยมีวิศวกรระดบัไม่นอ้ยกวา่สามญัวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองขั้นตอน
การผลิตนั้น4.6.3 คอนกรีตผสมเสร็จส าหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล เป็นคอนกรีตท่ีไดจ้ากการ
ผสมมาจากโรงงาน หรือโดยรถผสมคอนกรีตและส่งจนถึงสถานท่ีก่อสร้างในสภาพเหลวท่ีจ่ายไปยงั
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ท่ีหล่อ และพร้อมใชง้านไดท้นัที ใชส้ าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีตอ้งสัมผสักบัคลอไรด์
ในขณะใช้งาน เช่น โครงสร้างท่ีสัมผสัน ้ าทะเลหรือน ้ ากร่อย โครงสร้างท่ีสัมผสักับคล่ืนชายฝ่ัง 
โครงสร้างท่ีอยู่ในบริเวณน ้ าข้ึนน ้ าลง โครงสร้างท่ีสัมผสัไอทะเล หรือโครงสร้างท่ีสัมผสักบัดินเค็ม 
โดยมีสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2919: คอนกรีตผสมเสร็จส าหรับ
สภาพแวดลอ้มทางทะเล 

 

ตารางที ่3 ชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอดัประลยัต ่าสุด 
(ขอ้ 4.6.1) 

 หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

ชนิดของ
คอนกรีต 

ก าลงัอดัประลยัต ่าสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่
อายุ 28 วนั 

ลูกบาศก์ 
150150150 มม. 

ทรงกระบอก 
 150300 มม. 

ค1 18.0 (180) 15.0 (150) 
ค2 21.0 (210) 18.0 (180) 
ค3 24.0 (240) 21.0 (210) 
ค4 28.0 (280) 24.0 (240) 
ค4-5 30.0 (300) 25.0 (250) 
ค5 32.0 (320) 28.0 (280) 
ค6 35.0 (350) 30.0 (300) 
ค7 38.0 (380) 32.0 (320) 

ค8 40.0 (400) 35.0 (350) 

ค9 42.0 (420) 38.0 (380) 
ค10 45.0 (450) 40.0 (400) 
ค11 50.0 (500) 45.0 (450) 
ค12 55.0 (550) 50.0 (500) 

 

 

4.7 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต คุณลกัษณะใหเ้ป็นไปตาม มยผ. 1103 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
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5.  ข้อก าหนดในการก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างจะตอ้งมีการควบคุณภาพของคอนกรีตทุกขั้นตอนเป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการเตรียมวสัดุ 
การก าหนดส่วนผสม การผสม การล าเลียง การเท การท าใหแ้น่น การบ่ม และอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคอนกรีตท่ีมี
ความแขง็แรงและคงทนตามท่ีตอ้งการ  
 ในกรณีท่ีแบบและรายละเอียดการก่อสร้างไม่ไดร้ะบุลกัษณะความคงทนไว ้และโครงการก่อสร้างอยูใ่น
พื้นท่ีหรือเง่ือนไขท่ีจะตอ้งพิจารณาความคงทนของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีอายุการใชง้านท่ีไม่ตอ้งการ
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 25 ปี ให้พิจารณาลกัษณะของความคงทนตามลกัษณะงานก่อสร้างและสภาพแวดลอ้ม
เป็นไปตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 สมบัติของคอนกรีตทีต้่องค านึงถึงตามลกัษณะงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อม 
ของโครงสร้าง 

 

ลกัษณะของงานก่อสร้าง 
และสภาพแวดล้อม 

ลกัษณะของความคงทนทีต้่องพจิารณา 

1.  งานก่อสร้างท่ีสัมผสัน ้าจืด 
ก)  ใตน้ ้า 
ข)  เผชิญวฏัจกัร เปียกสลบัแหง้ 
ค)  บรรยากาศบริเวณท่ีสัมผ ัส

ละอองน ้าได ้

 
ไม่มี 
การเป็นสนิมของเหล็กเสริม 
การตา้นทานคาร์บอเนชัน่หรือการเป็นสนิมของ- 
เหล็กเสริม 

2.   งานก่อสร้างท่ีสัมผสัน ้ากร่อย 
ก)  ใตน้ ้า 
ข)  เผชิญวฏัจกัร เปียกสลบัแหง้ 
ค)  บรรยากาศบริเวณท่ีสัมผ ัส

ละอองน ้าได ้

 
การตา้นทานซลัเฟตและคลอไรด์ 
การตา้นทานคลอไรด์ 
การตา้นทานคาร์บอเนชัน่ หรือการตา้นทานคลอไรด์ 

3.   งานก่อสร้างท่ีสัมผสัน ้าทะเล 
ก)  ใตน้ ้า 
ข)  เผชิญวฏัจกัร เปียกสลบัแหง้ 
ค)  บรรยากาศบริเวณท่ีสัมผ ัส

ละอองน ้าได ้

 
การตา้นทานซลัเฟตและคลอไรด์ 
การตา้นทานคลอไรด์ 
การตา้นทานคลอไรด ์และการตา้นทานคาร์บอเนชัน่ 

4.  งานก่อสร้างท่ีสัมผสัน ้าเสีย การตา้นทานกรดซลัฟุริก และการตา้นทานซลัเฟต 
5.  งานก่อสร้างใตดิ้น การตา้นทานซลัเฟต 
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ตารางที ่4 (ต่อ) สมบัติของคอนกรีตทีต้่องค านึงถึงตามลกัษณะงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมของโครงสร้าง 
 

ลกัษณะของงานก่อสร้าง 
และสภาพแวดล้อม 

ลกัษณะของความคงทนทีต้่องพจิารณา 

6.  โครงสร้างท่ีติดผิวดิน (เช่น ตอม่อ 
คานคอดิน เป็นตน้) 
ก)  เผชิญคลอไรด ์
ข)  ไม่เผชิญคลอไรด ์

 
 
การเป็นสนิมของเหล็กเสริม และการตา้นทานคลอไรด์ 
การเป็นสนิมของเหล็กเสริม 

7.  โครงสร้างท่ีสัมผสับรรยากาศภายนอก 
(เผชิญกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ 

การตา้นทานคาร์บอเนชัน่ 

8.  งานก่อสร้างในบรรยากาศท่ีต้อง
ค านึงถึงการหดตัวแบบแห้ง  ( มี
ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่ากวา่ 100%) 

การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบแหง้ 

9.  งานก่อสร้างคอนกรีตหลา เช่น เข่ือน 
ฐานรากขนาดใหญ่ และโครงสร้าง
ท่ีมีความหนามาก 

การแตกร้าวเน่ืองจากอุณหภูมิ 

10. ช้ินส่วนบางต่อเน่ืองท่ีมีการยดึร้ัง การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวั 
11.  ลักษณะของ ง านคอนก รีต ท่ี มี

อัตราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานต ่ า
หรือมีความทึบน ้าสูง 

การหดตวัแบบออโตจีเนียส 

12. งานก่อสร้างท่ีสัมผสัสารเคมีอ่ืน ความสามารถในการตา้นสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หากโครงสร้างคอนกรีตไดรั้บการเคลือบผิวในดา้นท่ีสัมผสักบัสภาพแวดลอ้ม เช่น เคลือบผิวดว้ยอีพอ็กซ่ี ฉาบ
ปูน ติดกระเบ้ือง หรือทาสี โดยมีการบ ารุงรักษาวสัดุเคลือบผิวเป็นอยา่งดีในช่วงการใชง้านโครงสร้าง จะท าให้
โครงสร้างคอนกรีตท่ีไดรั้บการเคลือบผิวนั้น และอยูใ่นลกัษณะงานก่อสร้างและสภาพแวดลอ้มท่ี 1 ถึงท่ี 8 ท่ี 11 
และท่ี 12 มีอายกุารใชง้านยาวนานข้ึน 
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5.1  การเตรียมวสัดุ 
5.1.1 ปูนซีเมนต์  

5.1.1.1 ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ต้องบรรจุถุงเรียบร้อย หรือเป็นปูนซีเมนต์ท่ีเก็บในภาชนะบรรจุของ
บริษทัผูผ้ลิต 

5.1.1.2 ปูนซีเมนตบ์รรจุถุง ตอ้งเก็บไวบ้นพื้นท่ียกสูงกวา่พื้นดินอยา่งนอ้ย 30 เซนติเมตร ในโรงท่ีมี
หลงัคาคลุม และมีฝากั้นกนัฝนไดดี้ 

5.1.1.3 หา้มใชปู้นซีเมนตเ์ส่ือมคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนตซ่ึ์งแขง็ตวัจบักนัเป็นกอ้น เป็นตน้ 
5.1.1.4 ปูนซีเมนตท่ี์ถูกเก็บไวน้านควรจะไดรั้บการทดสอบคุณภาพก่อนน าไปใช ้
5.1.1.5 ในโครงสร้างช้ินเดียวกนั เช่น เสา คาน พื้น เป็นตน้ ไม่ควรใช้ปูนซีเมนตต่์างประเภทผสม

คอนกรีตปนกนั 
5.1.2 มวลรวม 

5.1.2.1 ทราย หิน หรือกรวด ตอ้งกองในลกัษณะท่ีแยกขนาด และป้องกนัมิใหป้ะปนกนั 
5.1.2.2 ในการเก็บหรือเคล่ือนยา้ยมวลรวมตอ้งไม่ก่อให้เกิดการแยกตวัของขนาด ไม่ให้ส่ิงสกปรก

เขา้ไปปะปน และไม่ใหเ้กิดการแตกเป็นช้ินของมวลรวม 
5.1.2.3 มวลรวมตอ้งไม่แห้งและมีอุณหภูมิสูงจนท าให้อุณหภูมิของคอนกรีตท่ีผลิตโดยใชม้วลรวม

ดงักล่าวสูงตามไปดว้ย และควรเก็บมวลรวมโดยป้องกนัไม่ใหม้วลรวมเปียกเกินไป 
5.1.3 น า้  

5.1.3.1 ให้ใช้น ้ าประปา แต่ถ้าจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าท่ีขุ่นมาผสมคอนกรีตแลว้ ตอ้งท าน ้ าให้ใสก่อนจึง
น ามาใช้ได้ โดยอาจปฏิบติัดังน้ี ให้ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ต่อน ้ าขุ่น 200 ลิตร ผสมทิ้งไว้
ประมาณ 5 นาที หรือจนตกตะกอนนอนกน้หมดแล้ว จึงตกัเอาน ้ าใสมาใช้ได้แต่ทั้งน้ี น ้ า
ตอ้งผา่นการทดสอบสมบติัตาม มยผ. 1212: มาตรฐานการทดสอบน ้าท่ีใชใ้นงานคอนกรีต 

5.1.4 สารผสมเพิม่ 
5.1.4.1 การเก็บสารผสมเพิ่มตอ้งระวงัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือน  
5.1.4.2 ไม่ใชส้ารผสมเพิ่มท่ีมีการเส่ือมสภาพหรือมีสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้ 
5.1.4.3 ควรป้องกนัสารผสมเพิ่มท่ีเป็นของเหลวจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีมากเกินไปอนัจะมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสมบติัของสารผสมเพิ่ม 
5.2  ส่วนผสมคอนกรีต  

5.2.1 ก่อนการใชง้านคอนกรีตจริง ควรทดลองหาส่วนผสมล่วงหนา้ โดยส่วนผสมท่ีเหมาะสมให้พิจารณา
จากคุณภาพของวสัดุเป็นคราวๆ ไป  

5.2.2 การเลือกส่วนผสมใหถื้อหลกัดงัน้ี 
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5.2.2.1 ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การทดลองผสมโดยวิศวกร ปริมาณปูนซีเมนตส์ าหรับคอนกรีตชนิด ค1 ค2 
และ ค3 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 5 

. 

ตารางที ่5 ปริมาณปูนซีเมนต์ทีใ่ช้ในส่วนผสมคอนกรีต 
(ขอ้ 5.2.2.1) 

 หน่วยเป็นกิโลกรัม 

ชนิดของ
คอนกรีต 

ปริมาณปูนซีเมนต์ทีใ่ช้
ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

ค1 290 
ค2 300 
ค3 320 

 
 

ส าหรับกรณีท่ีมีการทดลองผสมหรือเป็นคอนกรีตชนิดอ่ืนนอกเหนือจากตารางท่ี 5 ปริมาณ
ปูนซีเมนต์ท่ีเหมาะสมจะตอ้งก าหนดโดยวิศวกรผูอ้อกแบบส่วนผสมซ่ึงจะตอ้งพิจารณา
สมบติัของคอนกรีตและการใชง้านท่ีเหมาะสมดว้ย และก าลงัอดัประลยัท่ีใชใ้นการออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีตใหเ้ป็นไปตามขอ้ท่ี 5.2.3 

5.2.2.2 ปริมาณน ้ าไม่ควรใช้มากเกินไปอนัจะท าให้คอนกรีตมีความแข็งแรงและความคงทนลดลง
หรือเกิดการเยิม้หรือการแยกตวัของส่วนผสมจนเป็นปัญหาต่อการเท ปริมาณน ้ าท่ีเหมาะสม
จะพิจารณาจากค่ายุบตวัของคอนกรีตท่ีตอ้งการตามการใชง้านและขนาดของมวลรวมหยาบ
ในสภาพอ่ิมตวัผวิแหง้ (Saturated Surface Dry) ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 ปริมาณน า้ทีเ่หมาะสมในส่วนผสมคอนกรีต1) 
(ขอ้ 5.2.2.2) 

   หน่วยเป็นลิตร 

ค่ายุบตัว (มม.) 

ปริมาณน า้ต่อคอนกรีตหน่ึงลูกบาศก์เมตร 

มวลรวมหยาบขนาด
ใหญ่สุด 20 มม. 

มวลรวมหยาบขนาด
ใหญ่สุด 25 มม. 

75 180 170 
100 190 180 
125 200 190 
150 210 200 
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หมายเหตุ   1) เป็นปริมาณน ้ าท่ีใชใ้นส่วนผสมคอนกรีตท่ีไม่ไดมี้การผสมสารลดน ้าหรือสารลด
น ้าอยา่งมาก หรือมีการผสมแร่ผสมเพิ่ม อาจตอ้งใชป้ริมาณน ้ าท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้
ไดค้อนกรีตท่ีมีค่ายบุตวัท่ีตอ้งการ 

5.2.2.3 กรณีท่ีต้องการให้คอนกรีตมีความคงทน อัตราส่วนน ้ า ต่อว ัสดุประสาน (Water to 
Cementitious Material Ratio, W/CM) โดยน ้ าหนัก เม่ือพิจารณาในสภาวะการใช้งานของ
คอนกรีตควรมีค่าไม่เกินท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 7 

 

ตารางที ่7 อตัราส่วนน า้ต่อวสัดุประสานในสภาวะการใช้งานต่าง ๆ กนั 
(ขอ้ 5.2.2.3) 

 

ประเภทคอนกรีตทีต้่องการ 
อตัราส่วนน า้ต่อวสัดุประสาน

ทีย่อมให้ 

1) คอนกรีตท่ีตอ้งการความทึบน ้า 0.50 
2) คอนกรีตท่ีตอ้งการความตา้นทานซลัเฟต 

2.1 โซเดียมซลัเฟต 
2.1.1 เส่ียงต่อซัลเฟตปานกลาง (ปริมาณซัลเฟตท่ีละลายน ้ า

ไดใ้นดินตั้งแต่ร้อยละ 0.1ถึง 0.2 หรือปริมาณซัลเฟต
ในน ้าตั้งแต่ 150 ถึง 1,500 ppm.) 

2.1.2 เส่ียงต่อซลัเฟตรุนแรง (ปริมาณซลัเฟต    ท่ีละลาย
น ้ าไดใ้นดินตั้งแต่ร้อยละ 0.2 ถึง 2.0 หรือ ปริมาณ
ซลัเฟตในน ้าตั้งแต่ 1,500 ถึง 10,000 ppm.) 

2.1.3 เส่ียงต่อซัลเฟตรุนแรงมาก (ปริมาณซัลเฟต ท่ี
ละลายน ้ าได้ในดินมากกว่า ร้อยละ 2.0 หรือ 
ปริมาณซลัเฟตในน ้ามากกวา่ 10,000 ppm.) 

2.2 แมกนีเซ่ียมซลัเฟต 
2.2.1 เส่ียงต่อซัลเฟตปานกลาง (ปริมาณซัลเฟตในน ้ า

ตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 ppm.) 
2.2.2 เส่ียงต่อซลัเฟตรุนแรง (ปริมาณซลัเฟตในน ้ าตั้งแต่ 

1,000 ถึง 3,000 ppm.) 
2.2.3 เส่ียงต่อซลัเฟตรุนแรงมาก (ปริมาณซลัเฟตในน ้าตั้งแต่ 

3,000 ppm. ถึง ค่าอ่ิมตวั) 

 
 

0.50 
 
 

0.45 
 
 

0.40 
 
 
 

0.50 
 

0.45 
 

0.40 

3)   คอนกรีตท่ีตอ้งการความตา้นทานการซึมผา่นของ   คลอไรด์ 
3.1 กรณีท่ีระยะหุม้คอนกรีตไดต้ามตารางท่ี 13 
3.2 กรณีท่ีไม่สามารถท าตามไดต้ามขอ้ 3.1 

 
0.45 
0.40 
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5.2.2.4 กรณีมีการใช้ทรายทะเลหรือมีการใช้สารเคมีผสมเพิ่มท่ีมีส่วนประกอบของคลอไรด์อยูด่ว้ย 
ปริมาณคลอไรด์รวมในคอนกรีตท่ีเกิดจากส่วนผสมแต่ละชนิดรวมกนัจะตอ้งมีค่าไม่เกินกวา่
ท่ีก าหนดดงัตารางท่ี 8 โดยการทดสอบเพื่อหาปริมาณของคลอไรด์ไอออนท่ีละลายน ้ าไดใ้ห้
เ ป็นไปตามมาตรฐาน  ASTM C 1218/C 1218M : Standard Test Method for Water-Soluble 
Chloride in Mortar and Concrete 

 

ตารางที ่8 ชนิดของงานก่อสร้างและปริมาณคลอไรด์ไอออน2) ทีย่อมให้ 

(ขอ้ 5.2.2.4) 
 หน่วยเป็นร้อยละของน ้าหนกัวสัดุประสาน  

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ปริมาณคลอไรด์ไอออนทีล่ะลายน า้ได้

สูงสุดในคอนกรีต  

คอนกรีตอดัแรง 0.06 
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีขณะใช้งานมีการสัมผสักบัคลอ
ไรด ์เช่น ก าแพงกนัคล่ืน (Sea-Retaining Walls) 

0.15 

คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีสภาพแห้งหรือขณะใชง้านมีการ
ป้องกนัความช้ืน 

1.00 

การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืน 0.30 

 หมายเหตุ   2) เป็นปริมาณคลอไรดท่ี์มาจากส่วนผสมคอนกรีต ไม่ใช่ท่ีไดม้าจากสภาพแวดลอ้ม 
 
5.2.3 ก าลงัอดัประลยัท่ีใชอ้อกแบบส่วนผสมคอนกรีต ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตก าลงัอดัท่ีใชใ้น

การออกแบบส่วนผสม ตอ้งมีการเผื่อจากค่าก าลงัอดัประลยัท่ีก าหนดในแบบก่อสร้างหรือก าลงัอดั
ประลยัท่ีตอ้งการโดยใหถื้อหลกัดงัน้ี 
5.2.3.1 กรณีมีขอ้มูลค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก าลงัอดัประลยัท่ีใชอ้อกแบบส่วนผสมคอนกรีต ตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 9 

ตารางที ่9 ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต กรณใีช้ข้อมูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ขอ้ 5.2.3.1) 

 

ชนิดของคอนกรีต 
ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

ไม่ต ่ากว่า  
ค1 ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 1.34s เมกาปาสกาล หรือ  

ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 2.33s – 3.45 เมกาปาสกาล โดยใหใ้ชค้่าท่ีมากกวา่ ค2 
ค3 
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ตารางที ่9 (ต่อ) ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต กรณใีช้ข้อมูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ขอ้ 5.2.3.1) 

 

ชนิดของคอนกรีต 
ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

ไม่ต ่ากว่า  
ค4 ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 1.34s เมกาปาสกาล หรือ  

ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 2.33s – 3.45 เมกาปาสกาล โดยใหใ้ชค้่าท่ีมากกวา่ ค4-5 
ค5 
ค6 
ค7 
ค8 
ค9 ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 1.34s เมกาปาสกาล หรือ  

0.90 เท่าของก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 2.33s เมกาปาสกาล โดยใหใ้ชค้่าท่ีมากกวา่ ค10 
ค11 
ค12 

เม่ือ s หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีไดจ้ากการทดสอบก าลงัอดัประลยัของแท่งตวัอยา่งคอนกรีตมาตรฐาน
จ านวน 30 ตวัอยา่งติดต่อกนั โดยใชส่้วนผสมคอนกรีตท่ีออกแบบไวส้ าหรับก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ โดยผล
การทดสอบตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี หรือตอ้งมีการทดสอบเพื่อหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานใหม่ทุก ๆ คร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแหล่งวสัดุ (เมกาปาสกาล) 

 
5.2.3.2 กรณีไม่มีขอ้มูลค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก าลงัอดัประลยัท่ีใชอ้อกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 10 

ตารางที ่10 ก าลงัอดัประลยัที่ใช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต กรณไีม่มีข้อมูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ขอ้ 5.2.3.2) 

 หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)  

ชนิดของคอนกรีต 
ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

ไม่ต ่ากว่า 
ค1 ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 7.0 (70) 
ค2 
ค3 ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 8.5 (85) 
ค4 
ค4-5 
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ตารางที ่10 (ต่อ) ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต กรณไีม่มีข้อมูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ขอ้ 5.2.3.2) 

 หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)  

ชนิดของคอนกรีต 
ก าลงัอดัประลยัทีใ่ช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

ไม่ต ่ากว่า 
ค5 ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 8.5 (85) 
ค6 
ค7 

ค8 

ค9 1.1 เท่าของก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ + 5.0 (50) 
ค10 
ค11 
ค12 

หมายเหตุ ก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3 ชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอดัประลยัต ่าสุด 
 

5.3  การผสมคอนกรีต 
5.3.1 การผสมคอนกรีตในสถานท่ีก่อสร้าง ให้ผสมด้วยเคร่ืองผสม และการผสมแต่ละคร้ังให้ผสมต่อ

ปูนซีเมนต ์1 หรือ 2 ถุง 
 

5.3.2 ส าหรับเคร่ืองผสมท่ีมีความจุ 1 ลูกบาศกเ์มตร หรือนอ้ยกวา่ ตอ้งใชเ้วลาผสมนานอยา่งนอ้ย 1½ นาที 

และใหเ้พิ่มระยะเวลาผสม 15 วนิาที ทุก ๆ ความจุท่ีเพิ่มข้ึน 0.5 ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์
เมตร 

5.3.3 เคร่ืองผสมต้องหมุนด้วยความเร็วสม ่าเสมอตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด อตัราความเร็วท่ีขอบนอกควร
ประมาณ 1 เมตร ต่อวนิาที 

5.3.4 การนบัเวลาท่ีใชผ้สมใหเ้ร่ิมนบัเม่ือใส่มวลวสัดุต่าง ๆ ท่ีใชผ้สมทั้งหมดลงในเคร่ืองผสมแลว้ 
5.3.5 จะตอ้งผสมเน้ือคอนกรีตให้มีความสม ่าเสมอ เป็นเน้ือเดียวกนั มีความขน้เหลวพอเหมาะท่ีสามารถ

เทและท าใหแ้น่นได ้
5.4  การล าเลยีงและการเทคอนกรีต 

5.4.1 ตอ้งตรวจดูแบบหล่อและการวางเหล็กเสริมวา่มัน่คง และถูกตอ้งตามแบบรายละเอียดพร้อมทั้งท า
ความสะอาดให้ปราศจากเศษวสัดุท่ีอยูใ่นแบบท่ีจะเท และอุดรอยร่ัวต่างๆ เพื่อมิให้น ้ าปูนหนีออก
เรียบร้อยแลว้จึงจะท าการเทคอนกรีตได ้



   มยผ. 1101-64  มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา้ท่ี 17 

5.4.2 การล าเลียงคอนกรีตตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั โดยใชว้ิธีการล าเลียงคอนกรีตท่ีเหมาะสม และไม่
ท าใหเ้กิดการแยกตวัของคอนกรีต ตามขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
5.4.2.1 เม่ือท่ีผสมคอนกรีตอยู่ในระดบัเดียวกบับริเวณท่ีตอ้งการเทคอนกรีต ควรใชว้ิธีการล าเลียง

โดยคนงาน รถเขน็ รถผสมคอนกรีต สายพานล าเลียง หรือคอนกรีตป๊ัม เป็นตน้ 
5.4.2.2 เม่ือท่ีผสมคอนกรีตอยูใ่นระดบัสูงกวา่บริเวณท่ีตอ้งการเทคอนกรีต ควรใชว้ธีิการล าเลียงโดย

ราง สายพานล าเลียง หรือคอนกรีตป๊ัม เป็นตน้ 
5.4.2.3 เม่ือท่ีผสมคอนกรีตอยูใ่นระดบัต ่ากวา่บริเวณท่ีตอ้งการเทคอนกรีต ควรใชว้ิธีการล าเลียงโดย

ใชร้อก ใชลิ้ฟท ์รถเครน ทาวเวอร์เครน สายพานล าเลียง หรือคอนกรีตป๊ัม เป็นตน้ 
5.4.2.4 เม่ือท่ีผสมคอนกรีตอยู่ห่างจากบริเวณท่ีตอ้งการเทคอนกรีต ตอ้งใชว้ิธีการล าเลียงโดยรถโม่

ขนคอนกรีตมาส่งท่ีหน่วยงาน และล าเลียงต่อไปสู่บริเวณท่ีตอ้งการเทคอนกรีตดว้ยวธีิอ่ืนท่ี
เหมาะสม 

5.4.3 การเทคอนกรีตตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั เพื่อไม่ใหเ้กิดการแยกตวัของคอนกรีต 
5.4.4 คอนกรีตท่ีผสมแล้วตอ้งรีบน าไปเทลงในแบบโดยเร็ว ก่อนท่ีคอนกรีตนั้นจะแข็งตวั (โดยทัว่ไป 

ไม่ควรเกิน 30 นาที ยกเวน้จะมีการใช้สารเคมีผสมเพิ่มท่ีสามารถยืดเวลาการก่อตวัของคอนกรีต
ออกไปได)้ และตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้หล็กเสริมเคล่ือน หรือเปล่ียนไปจากต าแหน่งเดิม 

5.4.5 ถา้หากเทคอนกรีตในโครงสร้าง ส่วนหน่ึงส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวแล้ว ตอ้งหยุดเทคอนกรีต
ตามท่ีผูค้วบคุมงานก าหนดหรือตามต าแหน่ง ดงัน้ี 
5.4.5.1 ส าหรับเสา ท่ีระดบัไม่เกิน 75 มิลลิเมตร ต ่าจากทอ้งคานหวัเสา 
5.4.5.2 ส าหรับคานและแผ่นพื้นท่ีช่วงกลางเม่ือแบ่งช่วงคานหรือแผ่นพื้นเป็นสามส่วน (Mid – 

Third) โดยใชไ้มก้ั้นตั้งฉาก  
5.4.5.3 ในกรณีท่ีคานรองตดักบัคานหลกัให้ก าหนดรอยต่อใหห่้างจากคานรองออกไปอีกเป็นระยะ 

2 เท่าของความกวา้งของคานรองตามรูปท่ี 1 
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5.4.5.4 ท่ีต  าแหน่งรอยต่อ ใหท้  าผิวคอนกรีตให้หยาบ ตามวธีิท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ จนเห็นเมด็หิน

โผล่โดยตลอด ปราศจากฝ้าน ้ าปูน หรือเศษหิน ปูนทราย ท่ีหลุดร่วง ล้างผิวท่ีท าหยาบนั้น
ดว้ยน ้าสะอาดทนัที ก่อนเทคอนกรีตใหม่ใหพ้รมน ้าท่ีผวิคอนกรีตใหช้ื้นแต่ไม่เปียกโชก 

5.4.6 หา้มเทคอนกรีตในขณะท่ีมีฝนตกเวน้แต่จะมีท่ีป้องกนัฝน 
5.5  การท าให้คอนกรีตแน่นตัว 
เม่ือใชเ้คร่ืองสั่นสะเทือนชนิดจุ่ม เพื่อท าใหค้อนกรีตแน่นตวัควรปฏิบติั ดงัน้ี 

5.5.1 ให้จุ่มปลายข้ึนลงตรงๆ ช้าๆ การจุ่มตอ้งจุ่มจนสุดชั้นคอนกรีตท่ีเทใหม่ และเลยเขา้ไปในชั้นใต้
เล็กนอ้ย 

5.5.2 ให้จุ่มหัวสั่นสะเทือนเป็นจุด ๆ ระยะห่างตั้งแต่ 450 ถึง 750 มิลลิเมตร โดยใช้เวลาจุ่มนาน 5 ถึง 15 
วนิาที 

5.5.3 การถอนหวัสั่นสะเทือนข้ึน ใหถ้อนชา้ๆ ประมาณ 75 มิลลิเมตรต่อวนิาที 
5.5.4 ในการจุ่ม ตอ้งระวงัอย่าให้หวัสั่นสะเทือนถูกแบบหล่อและเหล็กเสริมเพราะจะท าให้แบบหล่อเสีย

รูป หรือเหล็กเสริมเคล่ือนผดิต าแหน่งได ้
5.5.5 หา้มจุ่มหวัสั่นสะเทือนทิ้งไวน้านเกินไป หรือจุ่มซ ้ าท่ีบริเวณเดียวกนั เพราะจะท าใหค้อนกรีตแยกตวั 

หา้มลากไปในเน้ือคอนกรีตและหา้มใชเ้กล่ียคอนกรีต 
5.6  การบ่มคอนกรีต 
เม่ือเทคอนกรีตเสร็จแลว้ ในระหว่างท่ีคอนกรีตยงัไม่แข็งตวัตอ้งปกคลุมมิให้ถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน 
และตอ้งป้องกนัมิให้คอนกรีตไดรั้บความสะเทือน การกระแทก หรือการรับน ้ าหนกัมากเกินไป และเม่ือเสร็จ
ส้ินการแต่งผิวหน้าและคอนกรีตเร่ิมแข็งตวัต้องจดัให้มีการบ่มคอนกรีตทนัที และควรบ่มต่อไปจนกระทัง่
คอนกรีตมีก าลงัตามตอ้งการ 

B 

ต าแหน่งรอยต่อ 

ต าแหน่งศูนย์กลางคานรอง 

คานหลกั 

2B 2B 

รูปที ่1  การเล่ือนรอยต่อในการหยุดเทคอนกรีตเม่ือรอยต่อเดิมตรงกบัคานรอง 
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5.6.1  ส าหรับผิวคอนกรีตท่ีไม่สัมผสักบัไมแ้บบ หลงัเสร็จส้ินการแต่งผิวหนา้และคอนกรีตเร่ิมแข็งตวัตอ้ง
จดัใหมี้การบ่มคอนกรีตตามวธีิในขอ้ 5.6.3 

5.6.2  ส าหรับผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักบัไมแ้บบ ตอ้งรักษาไมแ้บบให้มีความช้ืนอยูเ่สมอ จนกระทัง่ถึงเวลาท่ี
ถอดไมแ้บบ หลงัจากนั้นตอ้งจดัใหมี้การบ่มคอนกรีตตามวธีิในขอ้ 5.6.3 

5.6.3 การบ่มคอนกรีตสามารถกระท าไดโ้ดยวธีิใดวธีิหน่ึง หรือหลายวธีิรวมกนั ดงัน้ี 
5.6.3.1 การบ่มแบบเปียก เป็นการท าให้ผิวหน้าของคอนกรีตท่ีสัมผสักบับรรยากาศยงัคงมีความ

เปียกช้ืนอยู่ กรณีคอนกรีตท่ีใช้ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 หรือปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 
ชนิดใช้งานทัว่ไป ตอ้งบ่มตลอดเวลาต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกวา่ 7 วนัหลงัจากการเทเสร็จส้ิน 
และไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ส าหรับกรณีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 3 ส่วนคอนกรีตท่ีมี
วสัดุปอซโซลานผสมจะตอ้งบ่มเกินกวา่ 7 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดและปริมาณของวสัดุปอซ
โซลานท่ีใชว้ธีิการบ่มแบบเปียก ไดแ้ก่ 
(1) การขงัน ้ า การบ่มโดยวิธีน้ีเหมาะส าหรับงานคอนกรีตท่ีอยู่ในแนวราบ เช่น แผ่นพื้น 

ดาดฟ้า พื้นสะพาน ถนนทางเทา้ เป็นตน้ 
(2) การใชว้สัดุเปียกช้ืนคลุม เป็นการน าผา้ใบ ผา้กระสอบ ฟาง หรือข้ีเล่ือย คลุมให้ทัว่และ

ฉีดน ้ าให้ชุ่มอยู่เสมอ กรณีท่ีใช้ผา้ใบ สีของผา้ใบควรเป็นสีขาวหรือสีอ่อน เพราะ
สามารถสะทอ้นความร้อนไดดี้ หรือกรณีใช้ฟางหรือข้ีเล่ือย ความหนาของฟางหรือ 
ข้ีเล่ือยไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร การบ่มโดยวิธีน้ีใช้ได้ทั้ งกับโครงสร้างท่ีอยู่ใน
แนวราบและแนวด่ิง 

(3) การฉีดหรือพรมน ้ า การบ่มโดยวิธีน้ีใช้ได้ทั้งส าหรับโครงสร้างท่ีอยู่ในแนวราบและ
แนวด่ิง เช่น ผนงั ก าแพง พื้น เป็นตน้ 

5.6.3.2 การบ่มโดยการป้องกนัการเสียน ้าจากเน้ือคอนกรีต 
(1) การใช้กระดาษกันน ้ าซึมได้คลุม กระดาษท่ีใช้ควรเป็นกระดาษเหนียวเป็นชั้น ยึด

ติดกนัดว้ยกาวประเภทยางมะตอยและเสริมความเหนียวดว้ยใยแกว้ การบ่มโดยวิธีน้ี
เหมาะส าหรับงานคอนกรีตท่ีอยูใ่นแนวราบ 

(2) การใชแ้ผน่พลาสติกคลุม แผน่พลาสติกท่ีใชเ้ป็นแผน่โพลีเอธีลิน หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.1 
มิลลิเมตร เหมาะส าหรับงานโครงสร้างท่ีไม่เนน้ความสวยงามของผวิ เช่น รางน ้ า ถนน 
เป็นตน้ 

(3) การใช้สารเคมี ท าไดโ้ดยฉีดพ่นสารเคมีส าหรับการบ่มลงบนผิวหน้าของคอนกรีตท่ี
ตอ้งการบ่มและควรฉีดพ่นซ ้ ามากกวา่ 1 เท่ียว เพื่อใหแ้ผน่ฟิล์มเคลือบผิวหนา้คอนกรีต
มีความหนาเพียงพอ และควรฉีดพน่ทนัทีท่ีผวิหนา้คอนกรีตเร่ิมแหง้ เพื่อไม่ใหน้ ้ าท่ีคา้ง
บนผิวหนา้ระเหยจนแห้ง การบ่มโดยวิธีน้ีจะใชไ้ดต่้อเม่ือไม่สามารถบ่มคอนกรีตแบบ
อ่ืนได ้
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5.6.3.3 การบ่มแบบเร่งก าลงั 
(1) การบ่มดว้ยไอน ้ าท่ีความดนัต ่า (Low Pressure Steam Curing) อุณหภูมิท่ีใชอ้ยูร่ะหวา่ง 

40 ถึง 100 องศาเซลเซียส การบ่มโดยวิธีน้ีเหมาะส าหรับงานก่อสร้างท่ีตอ้งการถอด
แบบเร็ว หลงัจากถอดแบบแลว้ใหบ้่มคอนกรีตดว้ยความช้ืนตามปกติ 

(2) การบ่มดว้ยไอน ้ าท่ีความดนัสูง (High Pressure Steam Curing) การบ่มดว้ยวิธีน้ีตอ้งให้
ความกดดนัสูง และตอ้งบ่มคอนกรีตในภาชนะท่ีปิดสนิท อุณหภูมิท่ีใช้จะอยู่ในช่วง 
160 ถึง 210 องศาเซลเซียส การบ่มโดยวิธีน้ีเหมาะส าหรับงานก่อสร้างคอนกรีต
ส าเร็จรูปท่ีตอ้งการก าลงัของคอนกรีตท่ีเวลา 24 ชัว่โมง ใหมี้ก าลงัเท่ากบัการบ่มปกติท่ี
อาย ุ28 วนั 

5.7  การแต่งผวิคอนกรีต 
5.7.1 เม่ือถอดแบบออกแลว้ ถา้เน้ือคอนกรีตมีลกัษณะเป็นรูพรุน หรือขรุขระก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไปให้

แจง้ผูค้วบคุมงานตรวจสอบพิจารณาเสียก่อน 
5.7.2 เม่ือตอ้งการจะฉาบปูนทบัผิวหน้าคอนกรีต ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตให้ขรุขระ ราดน ้ าให้ช้ืนแลว้จึง

ฉาบปูน เม่ือฉาบปูนเสร็จแลว้ ใหมี้การป้องกนัผวิหนา้แหง้ เป็นเวลาต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  
5.7.3 การฉาบปูนภายในของผวิคอนกรีตท่ีจะใชข้งัน ้า ใหฉ้าบปูนขดัมนั ส่วนผิวคอนกรีตภายนอกให้ฉาบ

ปูนตกแต่งใหเ้รียบร้อยหรือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบรายละเอียด 
5.8  การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ 

5.8.1 ในการเทคอนกรีตตอ้งทดสอบการยุบตวัของคอนกรีต (Slump Test) ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนอตัราส่วนผสม
ของน ้ ากบัปูนซีเมนต์หรือผูค้วบคุมงานเห็นว่า คอนกรีตขน้หรือเหลวเกินไป วิธีการทดสอบการ
ยบุตวัของคอนกรีตใหเ้ป็นไปตาม มยผ.1209: มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยบุตวัของคอนกรีต ค่า
การยุบตวัของคอนกรีตควรเป็นไปตามค่าท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 11 ขอ้แนะน าส าหรับค่าการยุบตวั
ส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เม่ือใชเ้คร่ืองสั่นสะเทือน 

 

ตารางที ่11 ข้อแนะน าส าหรับค่าการยุบตัวส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เม่ือใช้เคร่ืองส่ันสะเทือน 
(ขอ้ 5.8.1) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบตัว 

สูงสุด ต ่าสุด 
1)  ฐานราก 75 50 
2)  แผน่พื้น, คาน, ผนงั ค.ส.ล. 100 50 
3)  เสา 125 50 
4)  ครีบ ค.ส.ล.  และผนงับาง ๆ 150 50 
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5.8.2 การเก็บตวัอยา่งคอนกรีตเพื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพให้ด าเนินการต่อหนา้ผูค้วบคุมงานและปฏิบติั
ตาม มยผ.1208: มาตรฐานการเก็บตวัอยา่งคอนกรีตในหนา้งานและการเก็บรักษา  

5.8.3 การเก็บตวัอย่างคอนกรีตท่ีจะทดสอบ ให้เก็บทุกวนัเม่ือมีการเทคอนกรีต และอย่างน้อยตอ้งเก็บ  
3 กอ้น เพื่อทดสอบก าลงัคอนกรีตเม่ืออาย ุ28 วนัหรือตามท่ีผูอ้อกแบบก าหนด โดยใชว้ธีิการเก็บ ดงัน้ี 
5.8.3.1 เก็บตวัอยา่งคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ในแต่ละวนัท่ีมีการเทคอนกรีต  แต่ถา้คอนกรีตท่ีเท

ในวนันั้นมีปริมาณนอ้ยกวา่ 5 ลูกบาศกเ์มตร และไม่เป็นไปตามขอ้ 5.8.3.2 ขอ้ 5.8.3.3 หรือ
ขอ้ 5.8.3.4 จะไม่เก็บตวัอยา่งคอนกรีตก็ได ้แต่ทั้งน้ีจ  านวนตวัอยา่งคอนกรีตทั้งหมดจะตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่จ านวนท่ีเก็บตามขอ้ 5.8.3.5 

5.8.3.2 เก็บตวัอยา่งคอนกรีตเม่ือมีการเทคอนกรีตในแต่ละส่วนของโครงสร้าง 
5.8.3.3  เก็บตวัอยา่งคอนกรีตเม่ือมีการเทคอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัประลยัต่างกนั  
5.8.3.4 เก็บตวัอยา่งคอนกรีตทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแหล่งทราย หรือหิน-กรวด 
5.8.3.5 ถา้ไม่ไดมี้การก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ให้เก็บทุกคร้ังท่ีมีการเทคอนกรีตทุกๆ 50 ลูกบาศก์เมตร 

และเศษของ 50 ลูกบาศกเ์มตร กรณีเทพื้นและผนงัใหเ้ก็บทุก ๆ 250 ตารางเมตร 
5.8.4 การเก็บตวัอยา่งคอนกรีตจากลกัษณะการผสมต่างๆ ใหก้ระท า ดงัน้ี 

5.8.4.1 การเก็บจากเคร่ืองผสม (โม่) ท่ีประจ าอยู่ในท่ีก่อสร้างให้เก็บตวัอย่างจากช่วงกลางๆ ของ
ปริมาณคอนกรีตท่ีเทลงในภาชนะรองรับ (กระบะหรือรถเขน็ปูน) 

5.8.4.2 การเก็บจากเคร่ืองผสมส าหรับเทพื้นถนน ให้เก็บหลงัจากเทคอนกรีตจากเคร่ืองผสมลงบน
พื้นท่ีเตรียมไว ้โดยเก็บตวัอยา่งคอนกรีตจากหลายๆ บริเวณ โดยใหมี้ปริมาณมากพอท่ีจะใช้
เป็นตวัแทนเพื่อทดสอบได ้ทั้งน้ีตอ้งระวงัไม่ใหมี้การปนเป้ือนของวสัดุอยา่งอ่ืนดว้ย 

5.8.4.3 การเก็บจากเคร่ืองผสมแบบถังหมุนตั้ งบนรถบรรทุก (Ready Mixed Concrete) ให้เก็บ
ตวัอย่างคอนกรีตอยา่งน้อย 3 ช่วง เป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอตลอดเวลาท่ีปล่อยคอนกรีต
จากรถผสมลงสู่ภาชนะท่ีรองรับ โดยมีเวลาห่างกนัระหวา่งคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ยไม่เกิน 
15 นาที 

5.9  การพจิารณาผลการทดสอบ  
5.9.1 คอนกรีตท่ีหล่อแลว้จะยอมรับไดต่้อเม่ือผลการทดสอบแท่งตวัอยา่งคอนกรีตทดลองมาตรฐาน ท่ีเก็บ

มาเม่ืออายคุรบ 28 วนัหรือตามท่ีผูอ้อกแบบก าหนด นั้น เป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
5.9.1.1 ก าลงัอดัประลยัเฉล่ียของแท่งคอนกรีตทั้งสามกอ้นต่อเน่ืองกนัใหค้่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ก าลงั

อดัประลยัตามชนิดของคอนกรีตท่ีตอ้งการดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4.6.1 หรือก าลงัอดัประลยั
ท่ีก าหนดโดยผูอ้อกแบบ 

5.9.1.2 ก าลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตแต่ละก้อน จะต ่ากว่าก าลังอัดประลัยตามชนิดของ
คอนกรีตท่ีต้องการ ได้ไม่เกิน 3.5 เมกาปาสกาล (35 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
ส าหรับคอนกรีตชนิดท่ีมีค่าก าลงัอดัประลยัไม่เกิน 35 เมกาปาสกาล (350 กิโลกรัมแรงต่อ
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ตารางเซนติเมตร)  หรือต ่ากวา่ไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าก าลงัอดัประลยัท่ีตอ้งการ ส าหรับ
คอนกรีตชนิดท่ีมีค่าก าลงัอดัประลยัมากกวา่ 35 เมกาปาสกาล (350 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)   

ส าหรับคอนกรีตท่ีผู ้ออกแบบก าหนดค่าก าลังอดัประลัยท่ี 28 วนั หากมีการทดสอบก าลังของ
คอนกรีตเม่ืออายุ 7 วนั ค่าก าลงัอดัประลยัของแต่ละกอ้นตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของค่าท่ีก าหนด
เม่ืออายุครบ 28 วนั อยา่งไรก็ตามการพิจารณาตดัสินก าลงัคอนกรีตขั้นสุดทา้ย ถือเม่ือกอ้นคอนกรีต
อายคุรบ 28 วนั เป็นเกณฑ ์

5.9.2 หากปรากฏวา่ค่าก าลงัอดัประลยัของผลการทดสอบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นขอ้ 5.9.1 จะตอ้งท าการสกดัหรือร้ือส่วนท่ีเทคอนกรีตไปแลว้นั้นออกเสียแลว้จดัการหล่อใหม่
โดยใช้คอนกรีตซ่ึงมีก าลงัอดัประลยัไม่ต ่ากว่าท่ีตอ้งการดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4.6.1 หรือก าลงัอดั
ประลัยท่ีก าหนดโดยผูอ้อกแบบ หรือด าเนินการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงขององค์อาคาร 
ดงัต่อไปน้ี 
5.9.2.1 ด าเนินการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้างหรือการทดสอบเพิ่มเติม หรือใชท้ั้งสองส่วน

ควบคู่กนัไป แลว้แต่กรณี 
5.9.2.2 การทดสอบตวัอย่างท่ีได้จากการเจาะโครงสร้างท่ีตอ้งการตรวจสอบ (Core Test) โดยให้

ด าเนินการตาม มยผ. 1210 : มาตรฐานการทดสอบก าลงัตา้นทานแรงอดัของคอนกรีต ว่า
ดว้ยเร่ืองการทดสอบตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเจาะ โดยก าลงัอดัประลยัของตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการ
เจาะโครงสร้าง เฉล่ียแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 85 ของก าลงัอดัประลยัท่ีก าหนดไวแ้ละก าลงั
อดัประลยัของตวัอยา่งแต่ละกอ้นตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของก าลงัอดัประลยัท่ีก าหนดไว ้

5.9.2.3 หากผลการทดสอบต่างๆ ในขอ้ 5.9.2.1 หรือ 5.9.2.2 ไม่สามารถเป็นท่ียุติ หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัได้ หรือการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้างไม่สามารถยืนยนัความปลอดภยัได้ 
จะตอ้งด าเนินการทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุก (Load Test) ขององคอ์าคาร โดยขั้นตอน
และเกณฑ์การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
ก าลงัของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท. 1008) วา่ดว้ยการทดสอบการรับ
น ้ าหนกับรรทุกขององค์อาคาร ทั้งน้ีการทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกให้ใช้ไดเ้ฉพาะกบั
องคอ์าคารท่ีรับแรงดดั ส่วนการตรวจสอบองคอ์าคารท่ีรับแรงประเภทอ่ืน เช่น แรงอดั ควร
เลือกวธีิการตรวจสอบโดยใชก้ารวเิคราะห์ทางวศิวกรรมโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

5.9.2.4 ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงขององค์อาคาร ตามขอ้ 5.9.2.1 ถึง 5.9.2.3 
แสดงวา่ อาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคารมีเสถียรภาพหรือความสามารถในการรับน ้าหนกั
บรรทุกไม่เพียงพอ จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือเสริมก าลงัเพื่อให้อาคารและส่วนต่างๆ ของ
อาคารดงักล่าวมีเสถียรภาพและสามารถรับน ้าหนกับรรทุกได ้ 
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5.9.3 กรณีท่ีตอ้งการประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีเท โดยการทดสอบแบบไม่ท าลายสามารถอา้งอิง
วิธีการทดสอบตาม มยผ.1502-51 ถึง มยผ.1504-51 แต่ทั้งน้ีหากตอ้งการทราบค่าก าลงัอดัท่ีแทจ้ริง 
สามารถด าเนินการทดสอบตามขอ้ 5.9.2.2 ได ้

5.9.4 การทดสอบหาค่าก าลงัอดัประลยัของตวัอย่างคอนกรีตมาตรฐานนั้น จะตอ้งด าเนินการโดยกรม
โยธาธิการและผงัเมือง หรือส่วนราชการอ่ืนใด หรือนิติบุคคลซ่ึงมีวิศวกรระดบัสามญัวิศวกร สาขา
วศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร รับรองผลการทดสอบ 

5.10  ระยะหุ้ม 
การก าหนดระยะหุม้เหล็กเสริมจะตอ้งก าหนดให้คอนกรีตสามารถป้องกนัการเกิดสนิมของเหล็กเสริมไดต้ลอด
อายกุารใชง้านของโครงสร้างคอนกรีต ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาจากความคงทนของคอนกรีตและสภาพแวดลอ้มท่ี
เผชิญ โดยระยะหุม้เหล็กเสริมนอ้ยท่ีสุดสามารถค านวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

Cmin  =    C0     (1) 

โดยท่ี   Cmin คือ ระยะหุม้นอ้ยท่ีสุด 
 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิระยะหุม้เหล็กเสริม ตามตารางท่ี 12 

C0 คือ ระยะหุม้เหล็กเสริมทัว่ไป ตามตารางท่ี 13 และตารางท่ี 14 
 

ตารางที ่12 ค่าสัมประสิทธ์ิระยะหุ้มเหลก็เสริม 
(ขอ้ 5.10) 

 

ค่าอตัราส่วนน า้ต่อวสัดุประสาน ค่าสัมประสิทธ์ิระยะหุ้มเหลก็เสริม 
มากกวา่ 0.65 หรือคอนกรีตท่ีไม่มีการ

ควบคุมคุณภาพท่ีดี 
1.2 

0.45 – 0.65 1.0 
ต ่ากวา่ 0.45 0.83) 

 

หมายเหตุ    3) ยกเวน้กรณีท่ีระยะหุม้เหล็กเสริมทัว่ไปต ่ากวา่ 20 มม. และกรณีท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาวะซลัเฟตตั้งแต่
ระดบัปานกลางข้ึนไปใหใ้ชค้่าสัมประสิทธ์ิระยะหุม้เหล็กเสริมเท่ากบั 1.0 

 

โดยระยะหุม้เหล็กเสริมทัว่ไปตามงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การก าหนดรายละเอียดไว ้ใหใ้ช้
ตามตารางท่ี 13 และ 14 
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ตารางที ่13 ระยะหุ้มเหลก็เสริมส าหรับการก่อสร้างคอนกรีตหล่อในที่ 
(ขอ้ 5.10) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของงานก่อสร้าง ระยะหุ้มต ่าสุด 
1) คอนกรีตท่ีหล่อติดกบัดินโดยใชดิ้นเป็นแบบและผวิคอนกรีตสัมผสั

กบัดินตลอดเวลาท่ีใชง้าน 
75 

2) คอนกรีตท่ีสัมผสัดิน หรือถูกแดดฝน 
- ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 16 มม. 
- ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. และเล็กกวา่ 

 
50 
40 

3)  คอนกรีตท่ีไม่สัมผสัดินหรือไม่ถูกแดดฝน 
ในแผน่พื้น ผนงั และตง 
- ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 40 มม. ข้ึนไป 
- ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 36 มม. และเล็กกวา่ 
ในคาน 
-  เหล็กเสริมหลกั เหล็กลูกตั้ง  

 ในเสา 
-  เหล็กปลอกเด่ียวหรือปลอกเกลียว 
คอนกรีตเปลือกบางและพื้นแผน่พบั 
-ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 16 มม. ข้ึนไป 
-ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. และเล็กกวา่  

 
 

40 
20 

 
30 

 
35 

 
20 
15 

4)  คอนกรีตท่ีหล่อในน ้า 100 
 

ตารางที ่14 ระยะหุ้มเหลก็เสริมส าหรับการก่อสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จ 
(ขอ้ 5.10) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของงานก่อสร้าง ระยะหุ้มต ่าสุด 
1) คอนกรีตท่ีสัมผสัดิน หรือถูกแดดฝน 
 ในแผน่ผนงั 

 -  ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 40 มม. ข้ึนไป.   
 - ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 36 มม. และเล็กกวา่ 
ในองคอ์าคารชนิดอ่ืน 
 -  ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 40 มม. ข้ึนไป 
 -  ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 19 มม. ถึง 36 มม. 
 -  ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. และเล็กกวา่ 

 
 

40 
20 

 
50 
40 
30 
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ตารางที ่14 (ต่อ) ระยะหุ้มเหลก็เสริมส าหรับการก่อสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จ 
(ขอ้ 5.10) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของงานก่อสร้าง ระยะหุ้มต ่าสุด 
2)   คอนกรีตท่ีไม่สัมผสัดินหรือไม่ถูกแดดฝน 

ในแผน่พื้นผนงั และตง 
-  ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 40 มม. ข้ึนไป 
-  ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 36 มม. และเล็กกวา่ 
ในคานและเสา 
-  เหล็กเสริมหลกั เหล็กลูกตั้งในเสา 
-  เหล็กลูกตั้ง เหล็กปลอกเด่ียวหรือปลอกเกลียว  
คอนกรีตเปลือกบางและพื้นแผน่พบั 
-ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. ข้ึนไป 
-ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. และเล็กกวา่ 

 
 
35 
15 

 
25 
30 

 
15 
10 

 
ตารางที ่15 ระยะหุ้มเหลก็เสริมธรรมดา เหลก็เสริมอดัแรง ท่อร้อยเหลก็เสริมอดัแรง  

และอุปกรณ์ยดึเหลก็เสริมในงานคอนกรีตอดัแรง 
(ขอ้ 5.10) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของงานก่อสร้าง ระยะหุ้มต ่าสุด 
1) คอนกรีตท่ีหล่อติดกบัดินโดยใชดิ้นเป็นแบบและผวิ
คอนกรีตสัมผสักบัดินตลอดเวลาท่ีใชง้าน 

75 

2) คอนกรีตท่ีสัมผสัดิน หรือถูกแดดฝน 
ในแผน่พื้นผนงั และตง 
ในองคอ์าคารชนิดอ่ืน 

 
25 
38 

3)     คอนกรีตท่ีไม่สัมผสัดินหรือไม่ถูกแดดฝน 
ในแผน่พื้นผนงั และตง 
ในคานและเสา 
-  เหล็กเสริมหลกั เหล็กลูกตั้งในเสา  
-เหล็กปลอกเด่ียวหรือปลอกเกลียว 

 
20 

 
38 
25 
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ตารางที ่15 (ต่อ) ระยะหุ้มเหลก็เสริมธรรมดา เหลก็เสริมอดัแรง ท่อร้อยเหลก็เสริมอดัแรง  
และอุปกรณ์ยดึเหลก็เสริมในงานคอนกรีตอดัแรง 

(ขอ้ 5.10) 
 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของงานก่อสร้าง ระยะหุ้มต ่าสุด 

คอนกรีตเปลือกบางและพื้นแผน่พบั 
-ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. ข้ึนไป 
 
-ส าหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มม. และ

เล็กกวา่  

 
เท่ากบัเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ระบุ แต่ไม่นอ้ยกวา่ 20 มม.

10 
 

ส าหรับช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรงซ่ึงสัมผสักบัดิน บรรยากาศภายนอก หรือสภาพแวดลอ้มท่ีรุนแรง
และใชห้น่วยแรงดึงท่ียอมให้มากเกินกวา่ 1.59√𝑓𝑐   แลว้ระยะคอนกรีตหุม้ท่ีนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งเพิ่มข้ึน
จากขอ้ก าหนดอีกร้อยละ 50 

 

ในกรณีท่ี เป็นโครงสร้างหลักของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  60 (พ.ศ.2549)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระยะหุ้มเหล็กเสริมของโครงสร้างหลกัของอาคารดงักล่าวเม่ือพิจารณา
ตามสมการท่ี 1 ตารางท่ี 13 ตารางท่ี 14 และตารางท่ี 15 แลว้จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 15 และใน
กรณีโครงสร้างหลักมีขนาดระหว่างขนาดท่ีก าหนดในตารางท่ี 15 ให้ค  านวณหาความหนาน้อยท่ีสุดของ
คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมโดยวธีิเทียบอตัราส่วน และหากตอ้งการให้โครงสร้างหลกัมีความหนาของคอนกรีตท่ี
หุ้มเหล็กเสริมน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 16 จะตอ้งใช้วสัดุอ่ืนหุ้มเพิ่มเติมหรือตอ้งป้องกนัโดยวิธีอ่ืนเพื่อ
ช่วยท าให้เสาหรือคานมีอตัราการทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามชัว่โมง และตงหรือพื้นตอ้งมีอตัราการทนไฟไดไ้ม่
นอ้ยกวา่สองชัว่โมง โดยจะตอ้งมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 
โดยวธีิการทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 119 หรือ ISO 834 
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ตารางที ่16 ระยะหุ้มเหลก็เสริมส าหรับโครงสร้างหลกัให้สามารถทนไฟได้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(ขอ้ 5.10) 
 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ชนิดของโครงสร้างหลกั ระยะหุ้มต ่าสุด 
1)  คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1) เสาส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นแคบขนาด 300 มิลลิเมตรข้ึนไป 
1.2) เสากลมหรือเสาตั้งแต่หา้เหล่ียมข้ึนไปท่ีมีรูปทรงใกลเ้คียงเสา

กลม ซ่ึงมีเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรข้ึนไป 
1.3) คานหรือโครงขอ้หมุนคอนกรีตขนาดกวา้งตั้งแต่ 300 มิลลิเมตร

ข้ึนไป 
1.4) พื้นหนาไม่นอ้ยกวา่ 115 มิลลิเมตร 

 
40 
40 

 
40 

 
20 

2) คอนกรีตอดัแรง 
  2.1) คานชนิดดึงลวดก่อน 
  2.2) คานชนิดดึงลวดภายหลงั 

ก) กวา้ง 200 มิลลิเมตร โดยปลายไม่เหน่ียวร้ัง(Unrestrained) 
ข) กวา้งตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรข้ึนไป โดยปลายไม่เหน่ียวร้ัง 

(Unrestrained) 
ค) กวา้ง 200 มิลลิเมตร โดยปลายเหน่ียวร้ัง(Restrained) 
ง) กวา้งตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรข้ึนไป โดยปลายเหน่ียวร้ัง 

(Restrained) 
2.3)  พื้นชนิดดึงลวดก่อนท่ีมีความหนาตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรข้ึนไป 
2.4) พื้นชนิดดึงลวดภายหลงัท่ีมีความหนาตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรข้ึนไป 

จ) ขอบไม่เหน่ียวร้ัง (Unrestrained) 
ฉ) ขอบเหน่ียวร้ัง (Restrained) 

 
75 

 
115 
65 

 
50 
45 

 
40 

 
40 
20 

 

5.11  แบบหล่อ 
5.11.1  แบบหล่อตอ้งท าจากวสัดุท่ีแขง็แรง ไม่ผ ุไม่คดงอ เช่น เหล็ก ไม ้เป็นตน้ 
5.11.2  ห้ามใชดิ้นขุดแทนแบบหล่อในแนวตั้ง เวน้แต่เป็นงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ไดอะเฟรมวอล์ หรือ

ไดรั้บการอนุมติัจากผูว้า่จา้ง 
5.11.3  แบบหล่อตอ้งเขา้แบบให้สนิทเพื่อกนัน ้ าปูนร่ัว ผวิดา้นในของแบบท่ีถูกกบัคอนกรีตตอ้งเรียบ ตอ้ง

ลา้งให้สะอาดก่อนลงมือเทคอนกรีตเสมอ และลบมุมช้ินส่วนคอนกรีตช้ินส่วนคอนกรีตท่ีเป็นมุม
แหลม นอกจากจะมีขอ้ก าหนดหา้มไว ้
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5.11.4 จดัให้มีช่องวา่งเปิดชัว่คราวท่ีดา้นล่างของแบบหล่อคอนกรีตเสาหรือผนงัเพื่อให้สามารถท าความ
สะอาด หรือตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต 

5.11.5  ตอ้งยึดล่ิมส าหรับปรับแต่งระดับหรือระยะของแบบหล่อให้แน่นอยู่กับท่ีได้ ภายหลังจากการ
ตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนการเทคอนกรีต 

5.11.6 แบบหล่อและนั่ง ร้านรองรับคอนกรีตเหลวต้องมั่นคงแข็งแรงพอรับน ้ าหนัก  และทน
แรงสั่นสะเทือนเม่ือใชเ้คร่ืองสั่นสะเทือนคอนกรีตได ้โดยไม่ทรุดตวัหรือแอ่นตวัจนเสียระดบัหรือ
แนว ส าหรับการค านวณความมัน่คงของแบบหล่อและค ้ายนัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน
วสัดุและการก่อสร้างส าหรับโครงสร้างคอนกรีต ว.ส.ท. 1014 วา่ดว้ยแบบหล่อคอนกรีตและค ้ายนั 

5.11.7 หากคอนกรีตท่ีหล่อเสร็จแลว้เกิดการเสียระดบัหรือแนวหรือผิดขนาดจนเห็นวา่จะเกิดผลเสียหาย 
อาจตอ้งทุบท าลายช้ินส่วนนั้นทั้งช้ินแลว้หล่อใหม่ใหถู้กตอ้ง แต่ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของวศิวกรผู ้
ควบคุมงาน 

5.11.8 แบบหล่อจะถอดออกไม่ไดจ้นกวา่จะไดก้ าหนดเวลา การถอดแบบตอ้งไม่ให้คอนกรีตไดรั้บความ
กระเทือนและใหถื้อก าหนดเวลาการถอดแบบตามตารางท่ี 17 

 

ตารางที ่17 ประเภทอาคารและระยะเวลาในการถอดแบบหล่อ 
(ขอ้ 5.11.8) 

 หน่วยเป็นวนั 

ประเภทองค์อาคาร ระยะเวลา4) 
1)  แบบขา้งคาน ก าแพง ฐานราก 2  
2)  แบบขา้งเสา 2  
3)  แบบล่างรองรับพื้น-คาน 14  

 

หมายเหตุ   4) เม่ือถอดแลว้ใหค้  ้าตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสมไวอี้ก 14 วนั 

ทั้งน้ีให้ยกเวน้ในกรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตวัเร็ว ซ่ึงให้ถือก าหนดถอดแบบได้
ทั้งหมดเม่ือคอนกรีตมีอายคุรบ 7 วนั 

5.11.9 กรณีไม่ถอดแบบหล่อตามก าหนดเวลาในขอ้ 5.11.8 สามารถถอดแบบหล่อตามค่าก าลงัอดัประลยั
ขั้นต ่าของคอนกรีตตามตารางท่ี 18 

 

ตารางที ่18 ประเภทอาคารและก าลงัอดัประลยัขั้นต ่าในการถอดแบบหล่อ 
(ขอ้ 5.11.9) 

 หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

ประเภทองค์อาคาร ก าลงัอดัประลยัขั้นต ่าของคอนกรีต  
1)  แบบขา้งเสา คาน ก าแพง ฐานราก 5.0 (50) 
2)  แบบล่างรองรับพื้น-คาน 14.0 (140) 
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5.11.10  การค ้ายนักลบั จะตอ้งด าเนินการให้เร็วท่ีสุดภายหลงัจากถอดแบบหล่อและค ้ายนัแลว้ ค  ้ายนัท่ีใช้
ตอ้งขนัให้แน่นเพื่อรับน ้ าหนกัโครงสร้างตามท่ีก าหนดไว ้ค ้ายนัน้ีตอ้งคงคา้งไวจ้นกระทัง่ผลการ
ทดสอบคอนกรีตถึงเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

5.11.11 แบบหล่อจะต้องมีขนาดท่ีแน่นอนและมีพื้นผิวท่ีเรียบพอสมควร ซ่ึงเม่ือน ามาหล่อช้ินส่วน
โครงสร้างใดๆ แล้ว ช้ินส่วนโครงสร้างดงักล่าวตอ้งมีขนาดคลาดเคล่ือนจากท่ีก าหนดในแบบ
ก่อสร้างไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 19 

 

ตารางที ่19 ประเภทของการก่อสร้างและความคลาดเคล่ือนสูงสุดทีย่อมให้ 
(ขอ้ 5.11.11) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของการก่อสร้าง ความคลาดเคล่ือนสูงสุด  

1)  ความคลาดเคล่ือนจากแนวด่ิง  
1.1) แนวหรือผิวของเสา ตอม่อ ก าแพง  
 ทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร 6 
 ค่าสูงสุดตลอดความสูง 25 
1.2) มุมของเสาท่ีมองเห็นได ้ร่อง รอยต่อ และเส้นท่ีมองเห็นชดั  
 ทุกๆ ระยะ 3 เมตร 6 
 ค่าสูงสุดตลอดความสูง 12 

2)  ความคลาดเคล่ือนจากค่าระดบัหรือจากค่าความลาดเอียงท่ีระบุในแบบ  
2.1) ทอ้งพื้น ฝ้าเพดาน ทอ้งคาน (วดัก่อนถอดค ้ายนั)  
 ทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร 6 
 ทุกๆ ระยะช่วงคานหรือระยะ6.0 เมตร 10 
 ค่าสูงสุดตลอดความยาว 20 
2.2) ขอบบนของประตูหนา้ต่าง ธรณีประตู แผงคอนกรีต ร่องในแนวราบ 

และเส้นท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
 

        ทุกๆระยะช่วงคานหรือระยะ 6.0 เมตร 6 
ค่าสูงสุดตลอดความสูง 12 

3)  ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคาร และต าแหน่งของเสา ก าแพงและแผงกั้นต่างๆ  
 ทุกๆระยะช่วงคานหรือระยะ 6.0 เมตร 12 
 ค่าสูงสุดตลอดความยาว 25 
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ตารางที ่19 (ต่อ) ประเภทของการก่อสร้างและความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมให้ 
(ขอ้ 5.11.11) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ประเภทของการก่อสร้าง ความคลาดเคล่ือนสูงสุด  

4)  ความคลาดเคล่ือนของขนาดและต าแหน่งช่องเปิดทั้งในพื้นและผนงั 6 
5)  ความคลาดเคล่ือนของขนาดหนา้ตดัเสา คาน และความหนาของพื้น ก าแพง  
 ค่าลบ  5 
 ค่าบวก  10 
6)  ฐานราก  

6.1) ความคลาดเคล่ือนของขนาดความกวา้ง ความยาว  
 ค่าลบ  12  
 ค่าบวก  50 

6.2) ความคลาดเคล่ือนของต าแหน่งฐานราก ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ขนาดฐานรากวดัใน
ทิศทางท่ีคลาดเคล่ือน แต่
ไม่เกิน 50มม. 

6.3) ความคลาดเคล่ือนของขนาดความหนาฐานราก  
ค่าลบ  ร้อยละ 5 
ค่าบวก 100 

7)  บนัได  
7.1)  ความคลาดเคล่ือนเม่ือเทียบกบัขั้นบนัไดในบนัไดตวัเดียวกนั  

ลูกตั้ง 4 
ลูกนอน 6 

7.2)  ความคลาดเคล่ือนเม่ือเทียบกบัขั้นบนัไดท่ีอยูติ่ดกนั  

ลูกตั้ง 2 
ลูกนอน 4 

 

5.11.12 ห้ามมิให้ข้ึนไปท าการก่อสร้างบนองค์อาคารท่ีเทคอนกรีตเสร็จแล้วจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง 
หลงัจากเทคอนกรีตคร้ังสุดทา้ยในแบบหล่อส่วนนั้น 

5.11.13 แบบหล่อท่ีร้ือออกแล้ว ก่อนท่ีจะน ามาใช้ใหม่จะต้องท าความสะอาดและตกแต่งให้เรียบร้อย
เสียก่อนจึงจะน าไปใชอี้กได ้
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6.  เอกสารอ้างองิ 
 

(1)   มาตรฐาน มยธ .  101-2533 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีต เส ริม เหล็ก  กรมโยธา ธิการ 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533 

(2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการก่อสร้างส าหรับโครงสร้างคอนกรีต ว.ส.ท. 1014 สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

(3) มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลงั ว.ส.ท. 1008 สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย  
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มยผ. 1102-64 
มาตรฐานงานคอนกรีตอดัแรง 

 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานน้ีครอบคลุมงานคอนกรีตอดัแรงส าหรับโครงสร้างของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทัว่ไป เช่น อาคาร
สูง ไซโล คลงัสินคา้ ก าแพงกนัดิน และสะพาน เป็นตน้ ทั้งประเภทคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน (Pre-
Tensioning) และคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงั (Post-Tensioning) 

1.2 มาตรฐานน้ีระบุไวเ้พื่อให้การก่อสร้างอาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตอดัแรงเป็นไปตามหลกั
วชิาการ ประหยดั ปลอดภยั มีความมัน่คงแขง็แรงและคงทน 

1.3 มาตรฐานน้ีใช้หน่วยสากล SI (International System Units) เป็นหลัก และใช้ค่าการแปลงหน่วยของแรง       
1 กิโลกรัมแรงเท่ากบั 10 นิวตนั 

2.  นิยาม 

“คอนกรีต” หมายถึง วสัดุท่ีประกอบข้ึนดว้ยส่วนผสมของวสัดุประสานเช่นปูนซีเมนต ์หรือปูนซีเมนตผ์สมวสัดุ
ปอซโซลาน มวลรวมละเอียดเช่นทราย มวลรวมหยาบเช่นหินหรือกรวด และน ้า โดยมีหรือไม่มีสารเคมีหรือแร่
ผสมเพิ่ม  
“คอนกรีตอัดแรง” หมายถึง คอนกรีตท่ีมีการเสริมเหล็กเสริมรับแรงดึงสูงหรือวสัดุเสริมแรงอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิด
หน่วยแรง โดยมีขนาดและการกระจายของหน่วยแรงตามต้องการเพื่อท่ีจะหักล้างหรือลด หน่วยแรงดึงใน
คอนกรีตอนัเกิดจากน ้าหนกับรรทุก  
 “ก าลังอัดประลัยของคอนกรีต” หมายถึง ก าลงัอดัสูงสุดตามแกนยาวท่ีแท่งคอนกรีตทรงกระบอกท่ีมีเส้นผา่น
ศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร สามารถรับได้ หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนก าลังอดัดงักล่าวใน
มาตรฐานน้ี ใหใ้ชก้  าลงัอดัประลยัท่ีอาย ุ28 วนัเป็นเกณฑ ์
“เหลก็เสริม” หมายถึง เหล็กท่ีใชฝั้งในเน้ือคอนกรีตเพื่อเสริมก าลงัข้ึน 
“เหล็กเสริมอัดแรง (Prestressing Steel)” หมายถึง เหล็กเสริมก าลงัสูงท่ีใช้ฝังในเน้ือคอนกรีตเพื่อการอดัแรง 
อาจเป็นลวดเหล็กกลา้ (Wire) ลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว (Strand) เหล็กเส้นอดัแรง (Bar) ก็ได ้
“การสูญเสียของการอัดแรง (Prestressing Losses)” หมายถึง การท่ีลวดเหล็กหรือเหล็กเสริมท่ีใชอ้ดัแรงชนิด
อ่ืน ๆ สูญเสียหน่วยแรงดึงตามขั้นตอนต่าง ๆ เน่ืองจากความโคง้ของเหล็กเสริมอดัแรง การเขา้ท่ีของล่ิมสมอยึด 
การหดตวัอีลาสติก การคืบและหดตวัของคอนกรีต และการคลายแรงดึงของเหล็กเสริมอดัแรง  
“การคลายแรงดึง (Relaxation)” หมายความวา่ การสูญเสียแรงดึงตามระยะเวลาของเหล็กเสริมอดัแรงท่ีถูกดึง
ใหมี้ระยะยดืคงท่ี โดยคิดเป็นร้อยละของแรงดึงเร่ิมแรกท่ีใหก้บัเหล็กเสริมอดัแรง 
“ลวดเหลก็กล้า (Wire)” หมายความวา่ ลวดเหล็กคาร์บอนสูงท่ีท าข้ึนโดยวธีิดึงเยน็ 
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“ลวดเหลก็กล้าตีเกลยีว (Strand)” หมายความวา่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการน าลวดเหล็กกลา้ตั้งแต่ 2 เส้นข้ึนไป ตี
เกลียวเขา้ดว้ยกนัให้มีระยะช่วงเกลียวสม ่าเสมอและผ่านกระบวนการคลายหน่วยแรง (Stress-Relieved) ก่อน
มว้นเป็นขด 
“การคลายหน่วยแรง (Stress-Relieved)” หมายความวา่ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพของลวดเหล็กกลา้เพื่อ
ส าหรับใชใ้นงานคอนกรีตอดัแรง 
“ระยะส่งถ่ายแรง (Transmission Length)” หมายความว่า ความยาวของช้ินส่วนท่ีตอ้งใช้ในการถ่ายแรงดึง
เร่ิมแรกจากเหล็กเสริมอดัแรงไปสู่คอนกรีต 
 

3.  มาตรฐานอ้างถึง 

3.1  มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงประกอบดว้ย 
3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ.1101: มาตรฐานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ.1106: มาตรฐานงานเสาเขม็ 
3.1.3 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15: ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ เล่ม 1 ขอ้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 

(มาตรฐานบงัคบั) 
3.1.4 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 95: ลวดเหล็กกลา้ส าหรับคอนกรีตอดัแรง 
3.1.5 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 420: ลวดเหล็กกลา้ตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอดัแรง 
3.1.6 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 1179: ขอ้ก าหนดในการท าคอนกรีตอดัแรง 
3.1.7 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2135: เถา้ลอยจากถ่านหินใชเ้ป็นวสัดุผสมคอนกรีต 

3.2  ยกเวน้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 ตามข้อ 3.1.3 หากจะน ามาตรฐานอ่ืนมาใช้
นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 3.1 มาตรฐานดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคารหรือ
สภาวศิวกร  

3.3  หากขอ้ก าหนดในมาตรฐานน้ีขดัแยง้กบัมาตรฐานท่ีอา้งถึงในแต่ละส่วน ใหถื้อขอ้ก าหนดในมาตรฐานน้ีเป็น
ส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามขอ้ก าหนดน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 ตาม
ขอ้ 3.1.2 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดหลกั  

 

4.  ข้อก าหนดส าหรับวสัดุก่อสร้าง 

4.1  คอนกรีต  
คอนกรีตท่ีใช้ตอ้งมีก าลงัอดัประลยัไม่ต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นแบบก่อสร้าง หากไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบก่อสร้างให้ใช้
ไม่ต  ่ากวา่ 40 เมกาปาสกาล (400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน 
และ 32 เมกาปาสกาล (320 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงั 
ทั้งน้ีเม่ือท าการอดัแรง คอนกรีตตอ้งมีก าลงัอดัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตท่ีใชใ้นการ
ออกแบบ แต่ไม่นอ้ยกวา่ 24 เมกาปาสกาล (240 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) วสัดุท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีต
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
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4.1.1 ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ท่ีมีคุณลักษณะเป็นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1.2 มวลรวมละเอยีด ให้ใชม้วลรวมละเอียดท่ีมีคุณลกัษณะเป็นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรีต
และคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1.3 มวลรวมหยาบ ใหใ้ชม้วลรวมหยาบท่ีมีคุณลกัษณะเป็นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1.4 น ้า ให้ใชน้ ้ าส าหรับผสมคอนกรีตท่ีมีคุณลกัษณะเป็นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1.5 สารผสมเพิ่ม ให้ใชส้ารผสมเพิ่มส าหรับคอนกรีตท่ีมีคุณลกัษณะเป็นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงาน
คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.2  ลวดเหลก็กล้า  
ลวดเหล็กกลา้ท่ีใช้ในงานคอนกรีตอดัแรงจะตอ้งมีความสะอาด ไม่เป็นสนิมขุม และมีสมบติัเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.95: ลวดเหล็กกลา้ส าหรับคอนกรีตอดัแรง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 ลวดเหล็กกลา้ชนิดไม่คลายหน่วยแรง ตอ้งมีเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุ พื้นท่ีหน้าตดัระบุ มวลต่อเมตร
และเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนมวลต่อเมตรเป็นไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พืน้ที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและค่าลกัษณะเฉพาะ 
ของลวดเหลก็กล้าชนิดไม่คลายหน่วยแรง 

(ขอ้ 4.2.1) 
 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ระบุ 

(มิลลเิมตร) 

ก าลงัดึง
ประลยัระบุ1) 
(นิวตันต่อ
ตาราง

มิลลเิมตร) 

พืน้ทีห่น้า 
ตัดระบุ 
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

มวลต่อเมตร ค่าลกัษณะเฉพาะ2)ต ่าสุด 

ค่าระบุ3) 
(กรัม) 

เกณฑ์
ความคลาด
เคล่ือน 
(กรัม) 

แรงดึง
สูงสุด4) 

(กโิลนิวตัน) 

แรงดึงพสูิจน์
ร้อยละ 0.1 
(กโิลนิวตัน) 

รัศมีการดัด
โค้ง 

(มิลลเิมตร) 

2.5 
2.5 
3 
3 
4 
4 
5 

1,960 
1,860 
1,860 
1,770 
1,770 
1,670 
1,770 

4.91 
4.91 
7.07 
7.07 
12.6 
12.6 
19.6 

38.5 
38.5 
55.5 
55.5 
98.9 
98.9 
154 

 1.25 
 1.25 
 1.5 
 1.5 
 2.0 
 2.0 
 3.1 

9.62 
9.13 
13.1 
12.5 
22.3 
21.0 
34.7 

7.7 
7.3 

10.5 
10.0 
17.8 
16.8 
27.8 

7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
10 
10 
15 
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ตารางที ่1 (ต่อ) เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พืน้ที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและค่าลกัษณะเฉพาะ 
ของลวดเหลก็กล้าชนิดไม่คลายหน่วยแรง 

(ขอ้ 4.2.1) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ระบุ 

(มิลลเิมตร) 

ก าลงัดึง
ประลยัระบุ1) 
(นิวตันต่อ
ตาราง

มิลลเิมตร) 

พืน้ทีห่น้า 
ตัดระบุ 
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

มวลต่อเมตร ค่าลกัษณะเฉพาะ2)ต ่าสุด 

ค่าระบุ3) 
(กรัม) 

เกณฑ์
ความคลาด
เคล่ือน 
(กรัม) 

แรงดึง
สูงสุด4) 

(กโิลนิวตัน) 

แรงดึงพสูิจน์
ร้อยละ 0.1 
(กโิลนิวตัน) 

รัศมีการดัด
โค้ง 

(มิลลเิมตร) 

5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 

1,670 
1,770 
1,670 
1,670 
1,570 
1,570 
1,470 

19.6 
28.3 
28.3 
38.5 
38.5 
50.3 
50.3 

154 
222 
222 
302 
302 
395 
395 

 3.1 
 3.7 

 3.7 
 4.3 

 4.3 

 5.9 
 5.9 

32.7 
50.1 
47.3 
64.3 
60.4 
79.0 
73.9 

26.2 
40.1 
37.8 
51.4 
48.3 
63.2 
59.1 

15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 

  ท่ีมา : มอก. 95: ลวดเหล็กกลา้ส าหรับคอนกรีตอดัแรง 
หมายเหตุ 1)  ก ำลังดึงประลัยระบุใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเรียกเท่ำนั้น และค ำนวณจำกพืน้ท่ีหน้ำตัดระบุกับค่ำ

ลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด โดยปัดเศษถึง 10 นิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตรท่ีใกล้เคียงท่ีสุด 
2) ก ำหนดให้ใช้ค่ำลักษณะเฉพำะแรงดึงแทนก ำลังดึงประลัยระบุ เน่ืองจำกเกณฑ์ควำม

คลำดเคล่ือนของมวลต่อควำมยำวมค่ีำน้อย 
3) ค่ำมวลต่อควำมยำวค ำนวณจำกควำมหนำแน่นของเหล็กซ่ึงยอมรับกันเท่ำกับ 7.85 กรัมต่อ

ลูกบำศก์เซนติเมตร 
4) เพ่ือกำรพิสูจน์ควำมเหมำะสมของวัสดุ ซ่ึงมีกำรน ำไปใช้เฉพำะงำน (ตัวอย่ำงเช่น ไม้หมอน

รถไฟ เสำเขม็ หรือถังน ำ้) ก ำหนดให้แรงท่ีร้อยละ 1 ของควำมยืดรวมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของค่ำลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด 

4.2.2 ลวดเหล็กกลา้ชนิดคลายหน่วยแรง ตอ้งมีเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุ พื้นท่ีหนา้ตดัระบุ มวลต่อเมตรและ
เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนมวลต่อเมตรเป็นไปตามตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พืน้ที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและค่าลกัษณะเฉพาะ 
ของลวดเหลก็กล้าชนิดคลายหน่วยแรง 

(ขอ้ 4.2.2) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ระบุ 

(มิลลเิมตร) 

ก าลงัดึง
ประลยัระบุ1) 
(นิวตันต่อ
ตาราง

มิลลเิมตร) 

พืน้ทีห่น้า 
ตัดระบุ 
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

มวลต่อเมตร ค่าลกัษณะเฉพาะ2)ต ่าสุด 

ค่าระบุ3) 
(กรัม) 

เกณฑ์
ความคลาด
เคล่ือน 
(กรัม) 

แรงดึง
สูงสุด4) 
(กโิลนิว
ตัน) 

แรงดึงพสูิจน์ 
รัศมีการดัด

โค้ง 
(มิลลเิมตร) 

ร้อยละ4) 5) 

6) 0.1 
(กโิลนิว
ตนั) 

ร้อยละ4) 5) 

6) 0.2 
(กโิลนิว
ตนั) 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
10 

12.2 
12.2 

1,770 
1,670 
1,770 
1,670 
1,770 
1,670 
1,670 
1,570 
1,670 
1,570 
1,470 
1,570 
1,470 
1,570 
1,470 

12.6 
12.6 
19.6 
19.6 
28.3 
28.3 
38.5 
38.5 
50.3 
50.3 
63.6 
78.5 
78.5 
117 
117 

98.9 
98.9 
154 
154 
222 
222 
302 
302 
395 
395 
499 
617 
617 
918 
918 

 2.0 
 2.0 
 3.1 
 3.1 
 3.7 
 3.7 
 4.3 
 4.3 
 5.9 
 5.9 
 7.2 
 8.6 
 8.6 
 10.5 
 10.5 

22.3 
21.0 
34.7 
32.7 
50.1 
47.3 
64.3 
60.4 
84.0 
79.0 
93.5 
123 
115 
184 
172 

18.5 
17.5 
28.8 
27.2 
41.6 
39.3 
53.4 
50.1 
69.7 
65.6 
74.8 
98.6 
92.3 
147 
138 

19.0 
17.9 
29.5 
27.8 
42.6 
40.2 
54.7 
51.3 
71.4 
67.1 
76.7 
101 
94.3 
151 
141 

10 
10 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
30 
30 

  ท่ีมำ  มอก. 95: ลวดเหล็กกลา้ส าหรับคอนกรีตอดัแรง 
หมายเหตุ 1)  ก ำลังดึงประลัยระบุใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเรียกเท่ำนั้น และค ำนวณจำกพืน้ท่ีหน้ำตัดระบุกับค่ำ

ลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด โดยปัดเศษถึง 10 นิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตรท่ีใกล้เคียงท่ีสุด 
2) ก ำหนดให้ใช้ค่ำลักษณะเฉพำะแรงดึงแทนก ำลังดึงประลัยระบุ เน่ืองจำกเกณฑ์ควำม

คลำดเคล่ือนของมวลต่อควำมยำวมค่ีำน้อย 
3) ค่ำมวลต่อควำมยำวค ำนวณจำกควำมหนำแน่นของเหล็กซ่ึงยอมรับกันเท่ำกับ 7.85 กรัมต่อ

ลูกบำศก์เซนติเมตร 
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4) ส ำหรับลวดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 8 มิลลิเมตร ค่ำลักษณะเฉพำะแรงดึงท่ีร้อยละ 0.1 
และร้อยละ 0.2 จะมีค่ำโดยประมำณเท่ำกับร้อยละ 80 และร้อยละ 82 ของค่ำลักษณะเฉพำะ
แรงดึงสูงสุดตำมล ำดับ 

5) มอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) อำจใช้ค่ำ 205  10 กิโลนิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตร 
6) แรงดึงพิสูจน์ร้อยละ 0.1 เป็นค่ำท่ีใช้ทดสอบ ส่วนแรงดึงพิสูจน์ร้อยละ 0.2 เป็นเพียง

ข้อแนะน ำ (ตำม ISO 6934-1) เว้นแต่แบบหรือรำยกำรประกอบแบบจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืน 
4.3  ลวดเหลก็กล้าตีเกลยีว 
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวท่ีใช้ในงานคอนกรีตอดัแรงจะตอ้งมีความสะอาด ไม่เป็นสนิมขุม และมีสมบติัเป็นไป
ตามมาตฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.420: ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอดัแรงโดยมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางระบุ พื้นท่ีหนา้ตดัระบุ มวลต่อเมตรและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนมวลต่อเมตรเป็นไปตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พืน้ที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและค่าลกัษณะเฉพาะ 
ของลวดเหลก็กล้าตีเกลยีว 

(ขอ้ 4.3) 

ชนิด 1) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ระบุ1) 

(มิลลเิมตร) 

ก าลงัดึง
ประลยั
ระบุ1) 

(นิวตันต่อ
ตาราง

มิลลเิมตร) 

พืน้ทีห่น้า 
ตัดระบุ2) 
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

มวลต่อเมตร ค่าลกัษณะเฉพาะ2)ต ่าสุด 

ค่าระบุ 
(กรัม) 

เกณฑ์
ความคลาด
เคล่ือน 
(ร้อยละ) 

แรงดึง
สูงสุด2) 3)4) 
(กโิลนิว
ตัน) 

แรงดึงพสูิจน์ 

ร้อยละ3) 4) 

5) 0.1 
(กโิลนิว
ตนั) 

ร้อยละ4) 5) 
0.2 

(กโิลนิว
ตนั) 

2 เส้น 
2x2.90 

5.8 1,910 13.2 104 

+4 
-2 

25.2 21.4 22.3 

3 เส้น 
3x2.40 
3x2.90 
3x3.50 

5.2 
 

6.2 
7.5 

 

1,770 
1,960 
1,910 
1,770 
1,860 

13.2 
 

19.8 
29.0 

107 
 

155 
228 

24.0 
26.7 
37.8 
51.2 
54.0 

20.4 
22.7 
32.1 
43.5 
45.9 

21.1 
23.5 
33.2 
45.0 
47.0 

7 เส้น 
 

9.3 
9.5 

10.8 

1,720 
1,860 
1,720 

51.6 
54.8 
69.7 

405 
432 
546 

88.8 
102 
120 

72.8 
83.6 
98.4 

75.4 
86.6 
102 
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ตารางที ่3 (ต่อ) เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พืน้ที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและค่าลกัษณะเฉพาะ 
ของลวดเหลก็กล้าตีเกลยีว 

(ขอ้ 4.3) 

ชนิด 1) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ระบุ1) 

(มิลลเิมตร) 

ก าลงัดึง
ประลยั
ระบุ1) 

(นิวตันต่อ
ตาราง

มิลลเิมตร) 

พืน้ทีห่น้า 
ตัดระบุ2) 
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

มวลต่อเมตร ค่าลกัษณะเฉพาะ2)ต ่าสุด 

ค่าระบุ 
(กรัม) 

เกณฑ์
ความคลาด
เคล่ือน 
(ร้อยละ) 

แรงดึง
สูงสุด2) 3)4) 
(กโิลนิว
ตัน) 

แรงดึงพสูิจน์ 

ร้อยละ3) 4) 

5) 0.1 
(กโิลนิว
ตนั) 

ร้อยละ4) 5) 
0.2 

(กโิลนิว
ตนั) 

 11.1 
12.4 
12.7 
15.2 
15.2 

1,860 
1,720 
1,860 
1,720 
1,860 

74.2 
92.9 
98.7 
139 
139 

580 
729 
774 

1,101 
1,101 

+4 
-2 

138 
160 
184 
239 
259 

113 
131 
151 
196 
212 

117 
136 
156 
203 
220 

7 เส้น 
อดั
แน่น 

 

12.7 
15.2 
18.0 

1,860 
1,820 
1,700 

112 
165 
223 

890 
1,295 
1,750 

209 
300 
380 

178 
255 
323 

184 
264 
334 

19 เส้น 
 

17.8 
19.3 
20.3 
21.8 

1,860 
1,860 
1,810 
1,810 

208 
244 
271 
313 

1,652 
1,931 
2,149 
2,482 

387 
454 
491 
567 

317 
372 
403 
465 

329 
386 
417 
482 

 ท่ีมำ  มอก. 420: ลวดเหล็กกลา้ตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอดัแรง 
หมายเหตุ 1)  ชนิด เส้นผ่ำนศูนย์กลำงระบุ และก ำลังดึงประลัยระบุใช้ส ำหรับเรียกช่ือเท่ำนั้น 

2) ก ำลังดึงประลัยระบุได้จำกกำรค ำนวณค่ำพืน้ท่ีหน้ำตัดระบุกับค่ำลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด 
(ดูหมำยเหตุ 5) 

 3) ผลทดสอบแต่ละค่ำต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของค่ำลักษณะเฉพำะ 
4) ก ำหนดให้ใช้ค่ำลักษณะเฉพำะแรงดึงแทนก ำลังดึงประลัยระบุ เน่ืองจำกเกณฑ์ควำม

คลำดเคล่ือนของมวลต่อควำมยำวมค่ีำน้อย 
 5) แรงดึงพิสูจน์ร้อยละ 0.1 เป็นค่ำท่ีก ำหนดให้ใช้ทดสอบ ส่วนแรงดึงพิสูจน์ร้อยละ 0.2 เป็น

เพียงข้อแนะน ำ (ตำม ISO 6934-1) เว้นแต่แบบหรือรำยกำรประกอบแบบจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืน 
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4.4 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต (Reinforcing Steel) 
คุณลกัษณะของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ใช้ในงานคอนกรีตอดัแรงนอกเหนือจาก เหล็กเสริมอดัแรงให้
เป็นไปตาม มยผ. 1103: มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
4.5 ท่อร้อยลวด (Sheathing) 
ท่อร้อยลวดตอ้งมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะคงรูป ไม่เสียหายขณะเทคอนกรีต สามารถกนัน ้ าจากภายนอกท่อ
ร้อยลวดไม่ให้เขา้มาท าปฏิกิริยากบัเหล็กเสริมอดัแรงได ้วสัดุท่ีใชท้  าท่อร้อยลวดตอ้งไม่ท าปฏิกิริยากบัซีเมนต์
เพสต ์ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการเส่ือมสภาพของคอนกรีตโดยรอบท่อร้อยลวดหรือน ้ าปูนภายในท่อร้อยลวดได ้ใน
กรณีส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงัท่ีผูอ้อกแบบระบุให้มีการอดัน ้ าปูนภายในท่อร้อยลวด 
(Bonded)  เส้นผา่นศูนยก์ลางของท่อร้อยลวดตอ้งใหญ่กวา่ขนาดเหล็กเสริมอดัแรงไม่นอ้ยกวา่ 6 มิลลิเมตรและ
พื้นท่ีหนา้ตดัภายในท่อร้อยลวดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของพื้นท่ีหนา้ตดัสุทธิของเหล็กเสริมอดัแรง 
4.6 น า้ปูน (Grouting) 
น ้าปูนท่ีใชอ้ดัในท่อร้อยลวดจะตอ้งมีก าลงัอดัเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการถ่ายแรงยึดเหน่ียวกบัเหล็กเสริมอดั
แรง ตอ้งมีสมบติัไม่หดตวั ไม่ท าให้ความคงทนของช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรงต ่าลง และมีความสามารถในการ
ไหลไดเ้พียงพอท่ีจะอดัน ้ าปูนเขา้ในท่อร้อยลวดจนเตม็ได ้ในกรณีท่ีท่อร้อยลวดมีพื้นท่ีหนา้ตดัเกินกวา่ 4 เท่าของ
เหล็กเสริมอดัแรง สามารถใช้มวลรวมละเอียดมาเป็นส่วนผสมได้แต่ต้องไม่มีสมบติัด้อยลงกว่าเดิม โดย
ส่วนผสมท่ีใชจ้ะตอ้งมีสมบติัเป็นไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก และน ้าปูน
ท่ีแขง็ตวัแลว้ตอ้งมีก าลงัอดัไม่นอ้ยกวา่ 17 เมกาปาสกาล (170 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอายุ 7 วนั และ 
28 เมกาปาสกาล (280 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอายุ 28 วนั เม่ือทดสอบโดยใชต้วัอยา่งทรงลูกบาศก์
ขนาด 50 มิลลิเมตร 

5.  ข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการก่อสร้าง 

5.1 สมอยดึ (Anchorage) 
สมอยึดและอุปกรณ์ประกอบตอ้งสามารถถ่ายแรงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแรงดึงประลยัระบุของเหล็ก
เสริมอดัแรง และตอ้งสามารถยดึเหล็กเสริมอดัแรงไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดอายกุารใชง้าน 
5.2 หัวต่อ (Couple) 
หัวต่อต้องสามารถถ่ายแรงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแรงดึงประลยัระบุของเหล็กเสริมอดัแรง และตอ้ง
สามารถยดึเหล็กเสริมอดัแรงไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดอายกุารใชง้าน 
5.3 อุปกรณ์ดึงเหลก็เสริมอดัแรง 
อุปกรณ์ดึงเหล็กเสริมอัดแรงประกอบด้วย เคร่ืองป๊ัมไฮดรอลิก (Hydraulic Pump) และแม่แรงไฮดรอลิก 
(Hydraulic Jack) ซ่ึงตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

5.3.1  ตอ้งจบัยดึเหล็กเสริมอดัแรงไดอ้ยา่งปลอดภยัและมัน่คง 
5.3.2  ในกรณีท่ีมีการดึงเหล็กเสริมอดัแรงพร้อมกนัตั้งแต่ 2 เส้นข้ึนไป ตอ้งสามารถท าให้เกิดหน่วยแรงดึง

ในลวดเหล็กแต่ละเส้นเท่ากนั 
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5.3.3  ตอ้งสามารถใหแ้รงดึงตามท่ีออกแบบไวไ้ดแ้ละคงแรงดึงนั้นไดต้ลอดระยะเวลาท่ีตอ้งการ 
5.3.4  ตอ้งสามารถควบคุมการเพิ่มแรงดึงอยา่งชา้ๆ โดยไม่ท าใหเ้กิดหน่วยแรงทุติยภูมิ (Secondary Stresses) 

ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อเหล็กเสริมอดัแรง สมอยดึ หรือคอนกรีต 
5.4 เคร่ืองป๊ัมน า้ปูน 
เคร่ืองป๊ัมน ้าปูนจะตอ้งสามารถอดัน ้ าปูนเขา้สู่ท่อร้อยลวดไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและสามารถคงแรงดนัของเคร่ืองป๊ัม
น ้าปูนไวไ้ดต้ลอดระยะเวลาท่ีตอ้งการ 

6.  ข้อก าหนดว่าด้วยหน่วยแรงทีย่อมให้และการสูญเสียของการอดัแรง 

6.1 หน่วยแรงอดัทีย่อมให้ของคอนกรีต 
ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงอดัท่ียอมใหข้องคอนกรีตดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 หน่วยแรงอดัในคอนกรีตชัว่คราวทนัทีท่ีถ่ายแรงมาจากเหล็กเสริมอดัแรงก่อนการสูญเสียของการอดั
แรง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 60 ของก าลงัอดัประลยัของคอนกรีต 

6.1.2  หน่วยแรงอดัในคอนกรีตหลงัการสูญเสียของการอดัแรง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 40 ของก าลงัอดัประลยั
ของคอนกรีต 

6.2 หน่วยแรงดึงทีย่อมให้ของคอนกรีต 
ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงดึงท่ียอมใหข้องคอนกรีตดงัต่อไปน้ี 

6.2.1 หน่วยแรงดึงท่ียอมให้ของคอนกรีตในขณะท่ีมีการถ่ายแรงตอ้งไม่เกินค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 4 แต่
ยอมให้เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4 ไดใ้นระยะเวลาสั้นซ่ึงไม่เกิน 48 ชัว่โมง และค่าดงักล่าวตอ้งไม่
เกิน 2 เท่าของค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 4 ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของวศิวกรผูอ้อกแบบ 

 

ตารางที ่4 ค่าหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ของคอนกรีตขณะทีม่ีการถ่ายแรง 
(ขอ้ 6.2.1) 

  หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

Ut หน่วยแรงดึงทีย่อมให้ของคอนกรีตขณะทีม่ีการถ่ายแรง 

20 
30 
40 
50 

1.0 (10) 
1.2 (12) 
1.4 (14) 
1.5 (15) 

 

  โดย  Ut  คือ  ค่าก าลงัอดัประลยัระบุของคอนกรีตเม่ือเร่ิมถ่ายแรง 
6.2.2 หน่วยแรงดึงท่ียอมให้ของคอนกรีตเน่ืองจากการดดัภายใตน้ ้ าหนกับรรทุกสูงสุดจะตอ้งไม่เกินค่าท่ี

ก าหนดไวใ้นตารางท่ี 5 ค่าหน่วยแรงดึงเหล่าน้ีใช้ไดส้ าหรับช้ินส่วนหรือโครงสร้างท่ีหล่อเป็นเน้ือ
เดียวกนั (Monolithic) แต่ตอ้งไม่เกิดหน่วยแรงดึงท่ีรอยต่อของช้ินส่วนส าเร็จรูป 
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 หน่วยแรงดึงท่ีก าหนดในตารางท่ี 5 อาจยอมให้มีค่าเพิ่มข้ึนอีกไม่เกิน 1.75 เมกาปาสกาล (17.5 
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)  โดยตอ้งมีผลการทดสอบท่ีแสดงวา่หน่วยแรงดึงท่ีใชต้อ้งไม่เกิน 3 
ใน 4 ของหน่วยแรงดึงท่ีได้จากการทดสอบการรับน ้ าหนกัจนปรากฏรอยร้าวแรก และใช้ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
6.2.2.1 ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน ตอ้งมีค่าหน่วยแรงอดัของคอนกรีตท่ีเกิดจาก

การดึงเหล็กเสริมอดัแรงไม่นอ้ยกวา่ 10 เมกาปาสกาล (100 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
6.2.2.2 เหล็กเสริมอดัแรงจะตอ้งกระจายแรงเป็นอยา่งดี ตลอดภาคตดับริเวณท่ีรับแรงดึง 
6.2.2.3 ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงั ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นส่วนคอนกรีตท่ีรับ

แรงดึงจะตอ้งเสริมเหล็กเพิ่มเติม 
 

ตารางที ่5 ค่าหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ในคอนกรีตเน่ืองมาจากแรงดัด 
(ขอ้ 6.2.2) 

  หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

ลกัษณะของแรงกระท า 

ค่าสูงสุดของหน่วยแรงดึงที่ยอมให้เน่ืองจากแรงดัด 

ชนิดดึงลวดก่อน Uw ชนิดดึงลวดภายหลงั Uw 

40 50 60 40 50 60 

ส าหรับการใชง้านปกติ 2.2 (22) 2.5 (25) 2.8 (28) 1.4 (14) 1.5 (15) 1.6 (16) 
ส าหรับการขนส่งหรือการ
ยกข้ึนหรือการใชง้านช่วงสั้นๆ 

3.0 (30) 3.4 (34) 3.7 (37) 2.0 (20) 2.2 (22) 2.4 (24) 

 

โดยท่ี   Uw  คือ  ค่าก าลงัอดัประลยัระบุของคอนกรีต 
6.2.3 หน่วยแรงดึงท่ียอมให้ของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อส าเร็จให้เป็นไปตาม มยผ.1106: 

มาตรฐานงานเสาเขม็ 
6.3  หน่วยแรงดึงทีย่อมให้ของเหลก็เสริมอดัแรง 
ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงดึงท่ียอมใหข้องเหล็กเสริมอดัแรงดงัต่อไปน้ี 

6.3.1 หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงขณะดึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 80 ของก าลงัดึงประลยัของเหล็กเสริมอดั
แรง หรือร้อยละ 90 ของก าลงัคราก แลว้แต่ค่าใดจะนอ้ยกวา่ 

6.3.2 หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงทนัทีท่ีถ่ายแรงไปให้คอนกรีตตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของก าลงัดึง
ประลยัของเหล็กเสริมอดัแรง หรือร้อยละ 80 ของก าลงัคราก แลว้แต่ค่าใดจะนอ้ยกวา่ 

6.3.3 หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงชนิดดึงทีหลงัท่ีสมอยึดและหวัต่อทนัทีท่ีถ่ายแรงจะตอ้งไม่เกินร้อย
ละ 70 ของก าลงัดึงประลยัของเหล็กเสริมอดัแรง  
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6.4 การสูญเสียของการอดัแรง (Prestressing Losses) 
6.4.1 การเส่ือมแรงดึงในลวดเหล็กเน่ืองจากการคลายแรงดึง (Relaxation) ในการออกแบบช้ินส่วน

คอนกรีตอดัแรง ให้ใชค่้าการเส่ือมแรงระยะยาวในการดึงเหล็กเสริมอดัแรง โดยค านวณจากผลคูณ
ของค่าการคลายแรงดึงท่ีไดจ้ากการทดสอบของลวดเหล็กท่ี 1,000 ชัว่โมงกบัตวัประกอบคงท่ีของ
การคลายแรงท่ีก าหนดในตารางท่ี 6 วิธีทดสอบหาค่าการคลายแรงให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. ของ
มอก. 1179 เล่ม 3 โดยตวัประกอบค่าคงท่ีของการคลายแรงน้ีไดพ้ิจารณาตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
คลายแรงดึงของลวดเหล็กตามกาลเวลาท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ผลจากการหดตัวแบบแห้ง (Drying 
Shrinkage) และการคืบ (Creep) ของคอนกรีต ในกรณีท่ีเป็นงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อนจะ
รวมถึงผลของการผิดรูปแบบยดืหยุน่ (Elastic Deformation) ของคอนกรีตเม่ือเร่ิมถ่ายแรง ส าหรับการ
เส่ือมแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงท่ีผิดปกติ (Abnormal Relaxation) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณี เช่น เม่ือ
เหล็กเสริมอดัแรงมีอุณหภูมิสูงหรือรับแรงในแนวขวางสูง ในกรณีน้ีให้ยึดถือขอ้มูลจากเอกสารซ่ึง
เป็นท่ียอมรับหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ 

 

ตารางที ่6 ตัวประกอบค่าคงทีข่องการคลายแรง 
(ขอ้ 6.4.1) 

   

ชนิดของานคอนกรีตอดัแรง ตัวประกอบค่าคงทีข่องการคลายแรง 

ชนิดดึงลวดก่อน 
ชนิดดึงลวดภายหลงั 

1.5 
2.0 

 

6.4.2 การเส่ือมแรงดึงในลวดเหล็กเน่ืองจากการหดตัวของคอนกรีต ให้ค  านวณค่าดงักล่าวจากค่ามอดุลสั
ยดืหยุน่ (Modulus of Elasticity) ของเหล็ก ในกรณีท่ีผูผ้ลิตลวดเหล็กไม่ไดก้  าหนดค่ามอดุลสัยืดหยุน่ ให้
ใช้ค่าน้ีเท่ากบั 205  10 จิกะปาสกาล โดยใช้ค่าการหดตวัของคอนกรีตตามรูปท่ี 1 ค่าการหดตวัของ
คอนกรีตข้ึนอยูก่บัความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศและระยะเวลาการหดตวั โดยสดมภข์วามือเป็นค่าการ
หดตวัของคอนกรีตท่ีระยะเวลาการหดตวั 6 เดือน ส่วนสดมภซ์้ายมือเป็นค่าการหดตวัของคอนกรีตท่ี
ระยะเวลาการหดตวั 30 ปี รูปน้ีสามารถใช้กบัความหนาของหน้าตดัประสิทธิผลตั้งแต่ 150 ถึง 600 
มิลลิเมตร 
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ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศโดยรอบ  เป็นร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที ่1  ค่าการหดตัวของคอนกรีต 
(ขอ้ 6.4.2) 

 

6.4.3 การเส่ือมแรงดึงเน่ืองจากการคืบ (Creep) ของคอนกรีต ความเครียดของคอนกรีตท่ีอายุ 30 ปี (CC) 
หาไดจ้ากสมการดงัน้ี 

  CC = หน่วยแรงอดัของคอนกรีต   (1) 

  Et 

 เม่ือ Et คือ  ค่ามอดุลสัยดืหยุน่ของคอนกรีตเม่ือเร่ิมถ่ายแรง โดยนบัอายเุป็นวนั 

   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิการคืบของคอนกรีตท่ีอาย ุ30 ปี หาไดจ้ากรูปท่ี 2 
 ในรูปท่ี 2 ได้ระบุค่าความหนาของหน้าตัดประสิทธิผล ในกรณีท่ีเป็นหน้าตัดสม ่ าเสมอ ค่าน้ี 

ใหค้  านวณจาก 2 เท่าของพื้นท่ีหนา้ตดัขวางหารดว้ยเส้นรอบรูป ถา้มีความจ าเป็นตอ้งการหาค่าการคืบ
ของคอนกรีตท่ีอายุน้อยกว่า ให้ใช้สมมุติฐานว่าคอนกรีตมีค่าการคืบคิดเป็นร้อยละ 40 60 และ 80   

250 

หดตัว 
ยืดตัว 

       20       30      40     50     60     70     80      90     100      

ค่าความหนาของหน้าตัด
ประสิทธิผล  มิลลิเมตร 

ค่าการหดตัวของคอนกรีต

อายุ 6 เดือน  106 

 

ค่าการหดตัวของคอนกรีต

อายุ  30 ปี  106 

 

 

ค่าความหนาของหน้าตัด
ประสิทธิผล  มิลลิเมตร 

150       300      600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                 350 

350 300 

  

 400 
   300 

300 
250 200 

250 
200 

200 

150 

100 

150 

150 

100 
100 

50 50 50 

       0           0          0       

     200      200      200   

 

 
25 

10 25.0 50 

15 
37.5 75 

20 
50.0 

100 

 125 
62.5 

 

35 
75.0 

150 

40 
175 

45 
 100 

 200 

150      300       600     

12.5 

    0          0          0  

100      100      100 

5 

87.5 

30 

25 
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ของค่าการคืบของคอนกรีตอายุ 30 ปีท่ีช่วงเวลา 1 เดือน 6 เดือน และ 30 เดือนหลงัจากเร่ิมถ่ายแรง
ตามล าดบั ทั้งน้ีคอนกรีตตอ้งอยูภ่ายใตค้วามช้ืนสัมพทัธ์ท่ีคงท่ี 

 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศโดยรอบ เป็นร้อยละ 
 

รูปที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิการคืบของคอนกรีต 
(ขอ้ 6.4.3) 

 
 

6.4.4 การสูญเสียแรงดึงในเหลก็เสริมอดัแรงเน่ืองจากแรงเสียดทาน 
ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงั การเคล่ือนตวัของเหล็กเสริมอดัแรงท าให้เกิดความ
เสียดทานระหวา่งเหล็กเสริมอดัแรงและท่อร้อย หรือตวัคัน่ต่างๆ ในขณะดึงเหล็กเสริมอดัแรง ความ
เสียดทานน้ีท าให้เกิดการสูญเสียแรงดึงซ่ึงจะมีค่าเพิ่มข้ึนตามระยะของต าแหน่งลวดเหล็กท่ีห่างจาก
เคร่ืองดึง 
นอกจากน้ีการสูญเสียแรงดึงเน่ืองจากแรงเสียดทานในท่อร้อย อาจเกิดจากแนวการวางตวัของท่อร้อย
คลาดเคล่ือนไปจากท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจ ในทางปฏิบติัมีโอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนไป
จากแนวระดบัท่ีก าหนดไม่วา่แนวของเหล็กเสริมอดัแรงในท่อร้อยจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้หรือ
ทั้งเส้นตรงและเส้นโคง้ ซ่ึงท าให้เกิดจุดสัมผสัเพิ่มข้ึนระหว่างเหล็กเสริมอดัแรงกบัผนงัของท่อร้อย 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

365 

90 

28 

7 

3 

1 

ค่าสัมประสิทธ์ิการคืบ 
ของคอนกรีต 30 ปี 

ค่าความหนาของหน้าตัด 
ประสิทธิผล มิลลิเมตร 

       150       300      600 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

   20             30           40           50           60          70            80            90          100                      

อายุของคอนกรีต 
เม่ือเร่ิมถ่ายแรง (วนั) 
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ทั้งหมดน้ีท าให้เกิดการสูญเสียแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรง ค่าแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรง (Pjx) ท่ีระยะ 
x เมตร ห่างจากเคร่ืองดึง สามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

 Pjx = Pj e-Kx (2) 

 เม่ือ Pj คือ  แรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงท่ีเคร่ืองดึง 

  e คือ  ฐานของลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian Logarithms) มีค่าเท่ากบั 2.718 

 K คือ  ค่าคงท่ีท่ีใชใ้นการค านวณการสูญเสียของแรงในเหล็กเสริมอดัแรงเน่ืองจากแรงเสียด
ทาน (ข้ึนอยู่กบัประเภทของท่อร้อยหรือปลอกหุ้มและอ่ืนๆ) ซ่ึงค่า K ต่อความยาว 1 

เมตรในสมการ (2) โดยทัว่ไปตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 33 x 10-4 แต่ถา้เป็นท่อหรือปลอกหุ้มท่ี
แข็งแรงและยึดอย่างแน่นหนาและสามารถป้องกันการเคล่ือนตัวในระหว่างเท

คอนกรีต ให้ใชค้่า K เท่ากบั 17 x 10-4 ส าหรับเหล็กเสริมอดัแรงเคลือบจารบีร้อยในท่อ

พลาสติกอาจจะใช้ค่า K เท่ากับ 25 x 10-4 ได้ ส่วนค่าอ่ืนๆ นอกจากท่ีได้กล่าวมาน้ี 
อาจจะใชไ้ดโ้ดยมีผลการทดสอบท่ีเหมาะสมประกอบ 

6.4.5 การสูญเสียแรงดึงเน่ืองจากแรงเสียดทานทีเ่กดิขึน้จากความโค้งของเหลก็เสริมอดัแรง 

ค่าแรงในเหล็กเสริมอดัแรง (Pcx) ท่ีระยะ x เมตรใดๆ ตามความโคง้ท่ีวดัจากจุดสัมผสัเร่ิมตน้โค้ง
สามารถค านวณจากสมการดงัน้ี 

 Pcx = Pc e-x/R (3) 

 เม่ือ Pc คือ  แรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงท่ีจุดสัมผสัเร่ิมตน้โคง้ดา้นใกลเ้คร่ืองดึง 

  e คือ  ฐานของลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian Logarithms) มีค่าเท่ากบั 2.718 

 R คือ  รัศมีความโคง้ของเหล็กเสริมอดัแรง เป็นเมตร 

  คือ  สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานโดย    มีค่าดงัต่อไปน้ี 

 = 0.55 ส าหรับเหล็กเสริมอดัแรงในท่อร้อยท่ีเป็นคอนกรีต 

 = 0.30 ส าหรับเหล็กเสริมอดัแรงในท่อร้อยท่ีเป็นเหล็กกลา้ 

 = 0.25 ส าหรับเหล็กเสริมอดัแรงในท่อร้อยท่ีเป็นเหล็กกลา้เคลือบสังกะสี 

 = 0.20 ส าหรับลวดเหล็กไร้สนิมในท่อร้อยท่ีเป็นเหล็กกลา้เคลือบสังกะสี 

 = 0.12 ส าหรับลวดเหล็กไร้สนิมในท่อร้อยพลาสติก 
6.4.6 การสูญเสียแรงดึงในลวดเหลก็เน่ืองจากการเสียรูปแบบยืดหยุ่น (Elastic Deformation) ของคอนกรีต 

ให้ค  านวณหาค่าดงักล่าวเม่ือเร่ิมถ่ายแรง ค่าน้ีข้ึนอยู่กบัค่ามอดุลสัยืดหยุ่นของคอนกรีต ในกรณีท่ี
ไม่ไดท้  าการทดสอบหาค่ามอดุลสัยืดหยุน่ของคอนกรีตให้ใช่ค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 7 แทน ในกรณี
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ท่ีผูผ้ลิตเหล็กเสริมอดัแรงไม่ไดก้  าหนดค่ามอดุลสัยืดหยุ่น ให้ใช้ค่าน้ีเท่ากบั 205,000  10,000 เมกา
ปาสกาล 

ตารางที ่7 ค่ามอดุลสัยืดหยุ่นของคอนกรีต 
(ขอ้ 6.4.6) 

 หน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

ชนิดของคอนกรีต 
ก าลงัอดัประลยัต ่าสุดของแท่งคอนกรีต 

ทรงกระบอก  150300 มม. 
ค่ามอดุลสัยืดหยุ่นของคอนกรีต 1) 

ค4 24 (240) 23,0001) (230,000) 
ค4-5 25 (250) 23,5001) (235,000) 
ค5 28 (280) 24,9001) (249,000) 
ค6 30 (300) 25,8001) (258,000) 
ค7 32 (320) 26,6001) (266,000) 
ค8 35 (350) 27,8001) (278,000) 
ค9 38 (380) 29,0001) (290,000) 
ค10 40 (400) 29,1003) (291,000) 
ค11 45 (450) 29,2002) (292,000) 
ค12 50 (500) 30,4002) (304,000) 

 

หมายเหตุ 1) ค ำนวณจำกสูตรใน Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-M) 

  4,700c cE f    (หน่วยเป็นเมกาปาสกาล) 
 2)  ค ำนวณจำกสูตรของ Carrasquillo, Nilson และ Slate 

  3,320 6,900c cE f     (หน่วยเป็นเมกาปาสกาล) 
 3)  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำงช่วง (Interpolation) ของค่ำมอดุลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต ค9 และ ค11 
 

6.4.6.1 ส าหรับงานคอนกรีตชนิดดึงลวดก่อน ค่าการสูญเสียแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงเม่ือเร่ิมถ่าย
แรงให้ค  านวณจากผลคูณของอัตราส่วนมอดุลาร์ (Modular Ratio) และค่าก าลังอัดของ
คอนกรีต 

6.4.6.2 ส าหรับงานคอนกรีตชนิดดึงลวดภายหลงั ถา้มีการดึงเหล็กเสริมอดัแรงไม่พร้อมกนั จะท าให้
เกิดการสูญเสียแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงในอตัรากา้วหนา้ระหวา่งการถ่ายแรงเน่ืองจากแรง
ดึงท่ีเพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ ให้ค  านวณค่าน้ีจากก่ึงหน่ึงของผลคูณของอตัราส่วนมอดุลาร์และค่า
ก าลงัอดัของคอนกรีตหรือค านวณจากค่าการสูญเสียแรงดึงในเหล็กเสริมอดัแรงโดยพิจาณา
ถึงล าดบัการดึงลวดเหล็กเป็นส าคญั 
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6.4.7 การสูญเสียแรงดึงทีเ่กดิจากสมอยดึเหลก็เสริมอดัแรง (Anchorage Take-Up) 
 ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงั ควรเผือ่ค่าการสูญเสียแรงดึงท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวั

ของเหล็กเสริมอดัแรงในสมอยึดเม่ือเกิดการถ่ายแรงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับช้ินส่วนสั้นๆ ค่าท่ีเผื่อ
ควรมีการตรวจสอบในขณะก่อสร้างดว้ย 

6.5  ระยะส่งถ่ายแรง (Transmission Length) ในงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน 
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อระยะส่งถ่ายแรงมีดงัต่อไปน้ี 

(1) การอดัแน่นของคอนกรีต 
(2) ขนาดและประเภทของเหล็กเสริมอดัแรง 
(3) ก าลงัตา้นทานแรงอดัของคอนกรีต 
(4) การผดิรูปและสภาพผวิของเหล็กเสริมอดัแรง 
6.5.1 ระยะส่งถ่ายแรงอาจจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัสภาพของหนา้งานหรือโรงงานท่ีผลิต ถา้เป็นไปได้

ระยะส่งถ่ายแรงควรไดจ้ากการทดสอบส าหรับสภาพหนา้งาน หรือโรงงานท่ีผลิตนั้นๆ  
6.5.2 ในกรณีท่ีไม่ตอ้งการให้เหล็กเสริมอดัแรงเกิดการยึดหน่วงหรือยึดเหน่ียวกบัคอนกรีตท่ีปลายทั้งสอง

ขา้ง อาจท าไดโ้ดยใชท้่อร้อยหรือพนัเทป โดยระยะส่งถ่ายแรงให้คิดจากปลายของส่วนท่ีไม่มีการยึด
หน่วงหรือยดึเหน่ียว 

6.5.3 ในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานการทดสอบส าหรับค านวณระยะส่งถ่ายแรง ระยะส่งถ่ายแรงส าหรับแรงดึง
เร่ิมแรกของเหล็กเสริมอดัแรงไม่เกินร้อยละ 75 ของความตา้นทานแรงดึงของเหล็กเสริมอดัแรงท่ีจุด
คราก เม่ือคอนกรีตท่ีปลายทั้งสองของช้ินส่วนอดัแน่นดี สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

  t
t

ci

K
l

f


  (4) 

 เม่ือ lt คือ  ระยะส่งถ่ายแรง เป็นมิลลิเมตร 

  fci คือ  ก าลงัตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตเม่ือเร่ิมถ่ายแรง เป็นเมกาปาสกาล 

   คือ  เส้นผา่นศูนยก์ลางระบุของเหล็กเสริมอดัแรง เป็นมิลลิเมตร 

  Kt คือ  สัมประสิทธ์ิการส่งถ่ายแรง ข้ึนอยูก่บัประเภทของเหล็กเสริมอดัแรงดงัน้ี 
   (1) ลวดเหล็กแบบธรรมดา แบบมีรอยย  ้า และแบบมีรอยหยกั ใหใ้ชเ้ท่ากบั 600 
  (2) ลวดเหล็กแบบมีรอยหยกัและมีความสูงของรอยหยกัไม่นอ้ยกวา่ 0.15 เท่าของเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง ใหใ้ชเ้ท่ากบั 400 
 (3) ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้นหรือมากกวา่ ใหใ้ชเ้ท่ากบั 240 

6.6  ระยะห่างระหว่างเหลก็เสริมอดัแรง 
ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมอดัแรงในช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรงทุกชนิดจะตอ้งมากเพียงพอท่ีจะให้มวลรวม
ขนาดใหญ่สุดสามารถแทรกผา่นไปไดทุ้กจุดในแบบหล่อเม่ือท าการสั่น 



   มยผ. 1102-64  มาตรฐานงานคอนกรีตอดัแรง หนา้ท่ี 48 

6.6.1 ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน ใหใ้ชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัระยะห่างระหวา่งเหล็กเสริมใน
งานคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1001 – 34 ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาถึงระยะส่งถ่ายแรงให้
เพียงพอตามท่ีกล่าวในขอ้ 6.5 ดว้ย 

6.6.2 ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดภายหลงั 
6.6.2.1 กรณีวางเหล็กเสริมอดัแรงในแนวตรง ระยะห่างระหวา่งท่อร้อยไม่ควรนอ้ยกวา่ค่ามากท่ีสุด

ของค่าดงัต่อไปน้ี 
(1) ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ + 5 มิลลิเมตร 
(2) ขนาดภายในตามแนวด่ิงของท่อร้อย เม่ือพิจารณาระยะห่างในแนวด่ิง 
(3) ขนาดภายในตามแนวราบของท่อร้อย เม่ือพิจารณาระยะห่างในแนวราบ 
ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองสั่นคอนกรีตชนิดหวัจ้ี ควรเผื่อระยะห่างระหว่างท่อร้อยให้เพียงพอ 
เพื่อใหห้วัจ้ีของเคร่ืองสั่นคอนกรีตสอดผา่นเขา้ไปได ้กรณีมีท่อร้อยมากกวา่ 2 ชั้นข้ึนไป ควร
จดัท่อร้อยใหอ้ยูใ่นแนวด่ิงเดียวกนัเท่าท่ีเป็นไปได ้เพื่อความสะดวกในการท างาน 

6.6.2.2 กรณีวางเหล็กเสริมอดัแรงในแนวโคง้ ใหใ้ชร้ะยะห่างระหวา่งท่อร้อยไม่ต ่ากวา่ค่าดงัต่อไปน้ี 
ในการป้องกนัคอนกรีตระหวา่งท่อร้อยไม่ใหแ้ตกร้าว 
(1) ในระนาบของท่อร้อยลวด ให้ใชร้ะยะท่ีมากกวา่ระหวา่งค่าท่ีก าหนดตามตารางท่ี 8 หรือ

ค่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.6.2.1 
(2) ในแนวตั้งฉากกบัระนาบของท่อร้อยลวด ใหใ้ชค้่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.6.2.1 

6.6  ระยะหุ้มเหลก็เสริมอดัแรง 
ระยะหุ้มเหล็กเสริมอดัแรงของงานคอนกรีตอดัแรงทั้งชนิดดึงลวดก่อนและดึงลวดภายหลงั ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

7.  ข้อก าหนดในการก่อสร้าง 

7.1 คอนกรีต 
การท างานคอนกรีต ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
7.2 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
การท างานเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1103: มาตรฐานงาน
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
7.3 เหลก็เสริมอดัแรง 

7.3.1 การติดตั้งเหล็กเสริมอดัแรงและท่อร้อยลวด ใหติ้ดตั้งตามแบบก่อสร้างโดยใหค้ลาดเคล่ือนไดด้งัน้ี 
7.3.1.1 ให้ความคลาดเคล่ือนจากต าแหน่งท่ีก าหนดในแนวราบไม่เกิน 20 มิลลิเมตร และในแนวด่ิง

ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
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7.3.1.1 พื้นท่ีแบกทานระหวา่งสมอยึดกบัคอนกรีตตอ้งตั้งฉากกบัเหล็กเสริมอดัแรง คลาดเคล่ือนได้
ไม่เกิน  1 องศา 

7.3.2 การดึงเหล็กเสริมอดัแรง (Stressing) 

7.3.2.1 การดึงลวดเหล็กและลวดเหล็กตีเกลียว ในกรณีท่ีเป็นแบบดึงเหล็กภายหลงั ถา้ความยาวของ
ลวดเหล็กและลวดเหล็กตีเกลียวยาวเกิน 30 เมตร ให้ดึงทั้งสองปลายและให้ดึงพร้อมๆ กนั 
หากไม่ไดมี้การระบุในแบบรายละเอียดใหท้ าการดึงดว้ยแรงดึงร้อยละ 75 ของแรงดึงประลยั 
และระยะยดืจากการดึงท่ีวดัไดก้บัท่ีค  านวณไวจ้ะผดิพลาดไดไ้ม่เกินร้อยละ  7 หากระยะยืด
ท่ีวดัไดน้อ้ยกว่าร้อยละ 7 ให้ดึงเหล็กเสริมเพื่อเพิ่มระยะยืดได ้แต่ทั้งน้ีแรงดึงจะตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของแรงดึงประลยั ในกรณีท่ีตอ้งการดึงเหล็กปลายเดียวยาวเกินกว่า 30 เมตรตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกรผูค้วบคุมงาน ถา้เป็นแบบดึงเหล็กก่อนใหดึ้งเหล็กปลายเดียวได ้

7.3.2.2 ส่วนยืดของเหล็กเสริมอดัแรงท่ีดึงจะตอ้งไดค้วามยาวตามท่ีได้ระบุไวใันแบบรายละเอียด  
ในระหวา่งการดึงเหล็กเสริมอดัแรงนั้นให้ตรวจสอบความยาวของเหล็กเสริมอดัแรงท่ีดึงยืด
ออกมากบัมาตรวดัแรงอดั (Pressure Gauge) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับดึงเหล็กเสริมอดัแรง
นั้นดว้ย 

7.3.2.3 กรณีเป็นการอดัแรงแบบดึงเหล็กภายหลงั การดึงเหล็กเสริมอดัแรง จะท าไดต่้อเม่ือคอนกรีต
มีก าลงัอดัประลยัไม่ต ่ากวา่ 24 เมกาปาสกาล (240 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

7.3.2.4 การดึงเหล็กเสริมอดัแรงให้ค  านึงถึงล าดบัของการดึงเหล็กเสริมในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเส้น 
รวมถึงผลของการเหน่ียวร้ังกบัช้ินส่วนต่างๆ เช่น การยดึร้ังกบัเสา หรือ ก าแพง เป็นตน้ 

7.3.2.5 เคร่ืองป๊ัมไฮดรอลิกและแม่แรงไฮดรอลิกจะตอ้งท างานใหเ้กิดแรงดึงไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอด
การท างาน และชุดอุปกรณ์จะตอ้งมีรายงานการสอบเทียบ (Calibration and Test Report) มา
แสดงก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์ดงักล่าว โดยใบรายงานตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และตอ้งไดรั้บการ
รับรองจากสถาบนัการศึกษาหรือส่วนราชการท่ีเช่ือถือได ้

7.3.3   การตดัปลายเหล็กเสริมอดัแรง 
กรณีเป็นการอดัแรงแบบดึงเหล็กภายหลงั การตดัปลายเหล็กเสริมอดัแรงให้ตดัดว้ยเคร่ืองตดัใบไฟ
เบอร์ โดยให้เหลือปลายไม่นอ้ยกวา่ 10 มิลลิเมตร หา้มใชเ้ปลวไฟ หรือความร้อนตดัเหล็กเสริมอดัแรง
โดยเด็ดขาด หลงัจากตดัปลายเหล็กเสริมแลว้ให้ปิดสมอยึดดว้ยปูนทรายอตัราส่วนหน่ึงต่อหน่ึงทนัที 
ในกรณีท่ียงัปิดดว้ยปูนทรายไม่ได ้ให้ทาปลายเหล็กเสริมส่วนท่ีสัมผสัอากาศดว้ยสีกนัสนิมหรือวสัดุ
อ่ืนท่ีเหมาะสม 

7.3.4 การดดัโคง้เหล็กเสริมอดัแรง 
7.3.4.1 กรณีเป็นการอดัแรงแบบดึงเหล็กก่อน รัศมีการดดัโคง้จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 เท่าของเส้นผา่น

ศูนยก์ลางของลวดเหล็กกลา้ หรือไม่น้อยกว่า 10 เท่าของลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว และมุมดดั
ตอ้งไม่เกิน 15 องศา 
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7.3.4.2 กรณีเป็นการอดัแรงแบบดึงเหล็กภายหลงั รัศมีการดดัโคง้จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 เท่าของเส้น
ผา่นศูนยก์ลางภายในท่อร้อยลวด หรือมุมดดัตอ้งไม่เกิน 15 องศา ถา้รัศมีการดดัโคง้มีค่านอ้ย
กวา่หรือมุมดดัโคง้มากกวา่ค่าท่ีก าหนด จะตอ้งมีการหาค่าการสูญเสียของการอดัแรงจากการ
ดดัโคง้ดว้ย 

7.4  การอดัน า้ปูน 
กรณีเป็นการอดัแรงแบบดึงเหล็กภายหลังระบบยึดเหน่ียว (Bonded System) ให้อดัน ้ าปูนตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

7.4.1 ก่อนการอดัน ้ าปูนจะตอ้งปิดสมอยึดดว้ยปูนทราย และท าความสะอาดภายในท่อร้อยลวด รวมทั้ง
ตรวจสอบการร่ัวซึมโดยใชน้ ้าอดัฉีดเขา้ไปในท่อ 

7.4.2 ท าการอดัน ้ าปูนเขา้ไปในท่อร้อยลวด ผา่นรูท่ีสมอยึดดา้นหน่ึงจนกระทัง่น ้าปูนไหลออกท่ีปลายสมอ
ยึดอีกดา้นหน่ึง แลว้จึงท าการปิดรูท่ีปลายสมอยึดดา้นทา้ย และให้อดัน ้ าปูนไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เกิด
หน่วยแรงดันประมาณ 0.5 เมกาปาสกาล (5 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) แล้วท าการอุดท่อ
ทางเขา้น ้าปูนโดยไม่ใหสู้ญเสียแรงดนัภายในท่อ 

7.5 การเกบ็ตัวอย่างเหลก็เสริมอดัแรงเพ่ือการทดสอบ 
7.5.1 การเก็บตวัอยา่งลวดเหล็กกลา้ ใหเ้ก็บ 3 ตวัอยา่ง ทุก ๆ  3.0 ตนั  
7.5.2 การเก็บตวัอยา่งลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว ใหเ้ก็บ 3 ตวัอยา่ง ทุก ๆ  3.0 ตนั  
7.5.3 การเก็บตวัอยา่งลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็ (CDR) และเหล็กปลอกเสาเขม็อดัแรง ให้เก็บ 3 ตวัอยา่ง ทุก ๆ 1.0 ตนั 
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(2) มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 95: ลวดเหล็กกลา้ส าหรับคอนกรีตอดัแรง  ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(3) มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 420: ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอดัแรง  ส านักงาน

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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มยผ. 1103-64 
มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีต 

 

1.   ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตน้ี ครอบคลุมถึงงานคอนกรีตทัว่ไปทั้งหมด ยกเวน้งานเหล็กแรงดึงสูงท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างคอนกรีตอดัแรง 

1.2 มาตรฐานน้ีระบุไวเ้พื่อให้การก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช้เหล็กเสริมคอนกรีตเป็นไปตามหลกั
วชิาการ เกิดความประหยดัและปลอดภยั 

1.3 มาตรฐานน้ีใช้หน่วย SI (International System units) เป็นหลัก และใช้ค่าการแปลงหน่วยของแรง 
1 กิโลกรัมแรงเท่ากบั 10 นิวตนั 

2.   นิยาม 

“ก าลงัดึงประลยั (Ultimate Tensile Strength)” หมายถึง หน่วยแรงดึงสูงสุดท่ีวสัดุสามารถรับได ้
“ก าลงัคราก (Yield Strength)” หมายถึง หน่วยแรงดึงท่ีวสัดุเร่ิมยดืโดยไม่ตอ้งเพิ่มแรงดึงข้ึนอีก 
“ความยืด (Elongation)” หมายถึง อตัราส่วนระหว่างความยาวพิกดัท่ีเปล่ียนแปลงจากการยืดตวัต่อความยาว
พิกดัเดิม (เป็นร้อยละ) 
“การทดสอบโดยการดัดโค้งเย็น (Cold Bend Test)” หมายถึง การทดสอบโดยการกดช้ินทดสอบดว้ยหัวกดท่ี
ก่ึงกลางช้ินทดสอบโดยใช้ความเร็วสม ่าเสมอและต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา จนได้มุมดดัโคง้ (Bending Angle) 
ตามท่ีก าหนด 
“ตะแกรง” หมายถึง ตะแกรงลกัษณะเป็นผืนหรือเป็นมว้น ท าข้ึนโดยน าลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็หรือเหล็กเส้น
เสริมคอนกรีตมาเช่ือมแบบความตา้นทานไฟฟ้า (Electrical Resistance Welding) ติดกนัเป็นตะแกรง โดยตา
ตะแกรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือส่ีเหล่ียมผนืผา้ก็ได ้
“ลวดเหลก็กล้าข้ออ้อยดึงเยน็เสริมคอนกรีต” หมายถึง ลวดเหล็กกลา้ท่ีมีบั้งและ/หรือครีบท่ีผวิ เพื่อเสริมก าลงัยึด
ระหวา่งลวดเหล็กกลา้กบัเน้ือคอนกรีต ท าข้ึนโดยการแปรรูปเยน็ (Cold Working) เหล็กลวดท่ีไดจ้ากการรีดร้อน 
เหล็กแท่งท่ีได้จากรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ท (Open-Hearth) หรืออิเล็กทริกเฟอร์เนซ (Electric Furnace) หรือ
เบสิกออกซิเจน (Basic Oxygen) 
“ลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต ่า” หมายถึง เหล็กกลา้คาร์บอนต ่าท่ีน ามาลวดขนาดโดยการดึงเยน็ มีภาคตดัขวางกลม
สม ่าเสมอตลอดความยาวของเส้น 
“ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต” หมายถึง ลวดเหล็กท่ีท าข้ึนโดยการรีดเยน็เหล็กลวดท่ีไดจ้ากการรีดร้อน 
เหล็กแท่งท่ีได้จาเตาหลอมแบบโอเพนฮาร์ท (Open-Hearth) หรืออิเล็กทริกเฟอร์เนซ (Electric Furnace) หรือ
เบสิกออกซิเจน (Basic Oxygen) 
“เหลก็ข้ออ้อย” หมายถึง เหล็กเสริมท่ีมีบั้งและหรือมีครีบท่ีผวิ เพื่อเสริมก าลงัยดึระหวา่งเหล็กเส้นกบัเน้ือคอนกรีต 
“เหลก็เสริม” หมายถึง เหล็กเส้นท่ีใชฝั้งในเน้ือคอนกรีตเพื่อเสริมก าลงัข้ึน  
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3.   มาตรฐานอ้างถึง 

3.1  มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงประกอบดว้ย 
3.1.1   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 20: เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม) 
3.1.2   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 24: เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กขอ้ออ้ย) 
3.1.3   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 737: ตะแกรงเหล็กกลา้เช่ือมติดเสริมคอนกรีต 
3.1.4 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 49: มาตรฐานลวดเช่ือมมีสารพอกหุ้มใช้เช่ือมเหล็กกลา้

ละมุนดว้ยอาร์ก 
3.1.5 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 747: ลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็เสริมคอนกรีต  
3.1.6 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 943: ลวดเหล็กกลา้ขอ้ออ้ยดึงเยน็เสริมคอนกรีต  
3.1.7 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1301/1302-61: มาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพื่อตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว 
3.2  ยกเวน้มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 ตามขอ้ 3.1.1 และ มอก. 24 ตามขอ้ 3.1.2 หากจะน า

มาตรฐานอ่ืนมาใช้นอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 3.1 มาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรือสภาวศิวกร 

3.3  หากข้อก าหนดในมาตรฐานน้ีมีความขดัแยง้กับมาตรฐานท่ีอ้างถึงในแต่ละส่วน ให้ถือข้อก าหนดใน
มาตรฐานน้ีเป็นส าคญั แต่อย่างไรก็ตามขอ้ก าหนดน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 20 ตามขอ้ 3.1.1 และ มอก. 24 ตามขอ้ 3.1.2 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดหลกั 

 

4.   ข้อก าหนดส าหรับเหลก็เสริมคอนกรีต 

4.1  เหลก็เส้นกลม (Round Bar) 
4.1.1 สมบติัทางกลของเหล็กเส้นกลมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1  สมบัติทางกลของเหลก็เส้นกลม 
(ขอ้ 4.1.1) 

 

ช้ันคุณภาพ 
ก าลงัคราก 
เมกาปาสคาล 
(กก./ตร.ซม.) 

ก าลงัดงึประลยั 
เมกาปาสคาล 
(กก./ตร.ซม.) 

ความยืดในช่วง 
ความยาว 5 เท่า 
ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
(ร้อยละ) 

การทดสอบด้วยการดดัโค้งเยน็ 

มุมการดดั 
(องศา) 

เส้นผ่านศูนย์กลางวงดดั 

SR 24 235 (2,350) 385 (3,850) 21 180 
3 เท่าของเสน้ผา่น - 

   ศูนยก์ลางระบุ 
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สมบติัอ่ืนและกรรมวิธีในการทดสอบสมบติัทางกลของเหล็กเส้นกลมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 20: มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม) 

4.1.2 ความคลาดเคล่ือนทีย่อมให้ 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหส้ าหรับมวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลมตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 2 

ตารางที ่2  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับมวลต่อเมตรส าหรับเหลก็เส้นกลม 
(ขอ้ 4.1.2) 

 

ช่ือขนาด 
มวลต่อเมตร 
กโิลกรัม 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับมวลต่อเมตร 

แต่ละเส้น ร้อยละ เฉลีย่ ร้อยละ 

RB 6 
RB 8 
RB 9 
RB 10 
RB 12 
RB 15 
RB 19 
RB 22 
RB 25 
RB 28 
RB 34 

0.222 
0.395 
0.499 
0.616 
0.888 
1.387 
2.226 
2.984 
3.853 
4.834 
7.127 

 10.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 

 5.0 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 
 3.5 

 

4.2  เหลก็ข้ออ้อย (Deformed Bar) 
4.2.1 สมบติัทางกลของเหล็กขอ้ออ้ยตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 3 

ตารางที ่3  สมบัติทางกลของเหลก็ข้ออ้อย 
(ขอ้ 4.2.1) 

 

ช้ัน
คุณภาพ 

ก าลงัคราก 
เมกาปาสคาล 
(กก./ตร.ซม.) 

ก าลงัดงึประลยั 
เมกาปาสคาล 
(กก./ตร.ซม.) 

ความยืดในช่วง 
ความยาว 5 เท่า 

ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 
(ร้อยละ) 

การทดสอบด้วยการดดัโค้งเยน็ 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

มุมการดดั 
(องศา) 

เส้นผ่านศูนย์กลางวงดดั 

SD 30 295 (2,950) 480 (4,800) 17 
ไม่เกิน 16 มม 180 3 เท่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางระบุ 
เกิน 16 มม. 180 4 เท่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางระบุ 

SD 40 390 (3,900) 560 (5,600) 15 ทุกขนาด 180 5 เท่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางระบุ 

SD 50 490 (4,900) 620 (6,200) 13 
ไม่เกิน 25 มม. 90 5 เท่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางระบุ 
เกิน 25 มม. 90 6 เท่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางระบุ    
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สมบติัอ่ืน และกรรมวิธีในการทดสอบสมบติัทางกลของเหล็กข้อออ้ยตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 24 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กขอ้ออ้ย) 

4.2.2 ความคลาดเคล่ือนทีย่อมให้ 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหส้ าหรับมวลต่อเมตรของเหล็กขอ้ออ้ย ตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 4 

ตารางที ่4  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับมวลต่อเมตรของเหลก็ข้ออ้อย 
(ขอ้ 4.2.2) 

 

ช่ือขนาด 
มวลต่อเมตร 
กโิลกรัม 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับมวลต่อเมตร 

แต่ละเส้น ร้อยละ เฉลีย่ ร้อยละ 

DB 6 
DB 8 
DB 10 
DB 12 
DB 16 
DB 20 
DB 22 
DB 25 
DB 28 
DB 32 
DB 36 
DB 40 

0.222 
0.395 
0.616 
0.888 
1.578 
2.466 
2.984 
3.853 
4.834 
6.313 
7.990 
9.865 

 8.0 
 8.0 
 6.0 
 6.0 
 6.0 
 5.0 
 5.0 
 5.0 
 5.0 
 4.0 
 4.0 
 4.0 

 7.0 
 7.0 
 5.0 
 5.0 
 5.0 
 4.0 
 4.0 
 4.0 
 4.0 
 3.5 
 3.5 
 3.5 

 

 
4.3  ลวดเหลก็กล้าดึงเยน็เสริมคอนกรีต 

4.3.1 สมบติัทางกลของลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็เสริมคอนกรีต ตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5  สมบัติทางกลของลวดเหลก็กล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต 
(ขอ้ 4.3.1) 

ความต้านแรงดงึต า่สุด 
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม) 

หน่วยแรงพสูิจน์ต า่สุด ทีค่วามยืดร้อยละ 0.5 
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม) 

 
การลดทอนพื้นทีต่ า่สุด 

 (ร้อยละ) 
550  (5,500) 485  (4,850) 30 

กรณีความต้านทานแรงดึงของลวดเหล็กเกิน 690 เมกาปาสกาล (6,900 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) การลดทอนพื้นท่ีต ่าสุด  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
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4.3.2 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหส้ าหรับเส้นผา่นศูนยก์ลาง และมวลต่อเมตรของลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็เสริม
คอนกรีต ตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 6 

ตารางที ่6  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง และมวลต่อเมตร 
ของลวดเหลก็กล้าดึงเยน็เสริมคอนกรีต 

(ขอ้ 4.3.2) 
สัญลกัษณ์ พื้นทีห่น้าตดัระบุ 

 ตารางมลิลเิมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลาง  

มลิลเิมตร 
CDR 2 3.14 2.0  

 
 
 
 
 
 
 

 0.1 

CDR 2.3 4.16 2.3 
CDR 2.6 5.31 2.6 
CDR 3 7.07 3.0 

CDR 3.3 8.56 3.3 
CDR 3.6 10.18 3.6 
CDR 4 12.57 4.0 

CDR 4.3 14.53 4.3 
CDR 4.6 16.63 4.6 
CDR 5 19.64 5.0 

CDR 5.3 22.07 5.3 
CDR 5.6 24.64 5.6 
CDR 6 28.29 6.0 

CDR 6.5 33.20 6.5 
CDR 7 38.50 7.0 

CDR 7.5 44.20 7.5 
CDR 8 50.29 8.0 

สมบติัอ่ืน และกรรมวิธีในการทดสอบสมบติัทางกลของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีตตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 747 : มาตรฐานลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็เสริมคอนกรีต 
 

4.4  ลวดเหลก็กล้าข้ออ้อยดึงเยน็เสริมคอนกรีต 
4.4.1 สมบติัทางกลของลวดเหล็กกลา้ขอ้ออ้ยดึงเยน็เสริมคอนกรีต ตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 7 

ตารางที ่7  สมบัติทางกลของลวดเหลก็กล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต 
(ขอ้ 4.4.1) 

ความต้านแรงดงึต า่สุด 
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม) 

หน่วยแรงพสูิจน์ต า่สุด ทีค่วามยืดร้อยละ 0.5 
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม) 

585  (5,850) 515  (5,150) 
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4.4.2 สัญลกัษณ์ ขนาด มวล และเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนก าหนดในตารางท่ี 8 
ตารางที ่8  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง และมวลต่อเมตร 

ของลวดเหลก็กล้าข้ออ้อยดึงเยน็เสริมคอนกรีต 
(ขอ้ 4.4.2) 

สัญลกัษณ์ มวลต่อเมตร 
กโิลกรัม 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
มลิลเิมตร 

พื้นทีห่น้าตดั 
ตารางมลิลเิมตร 

CDD 3 0.055 3.0  
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 6.0 

7.07 
CDD 3.5 0.076 3.5 9.62 
CDD 4 0.099 4.0 12.57 

CDD 4.5 0.125 4.5 15.91 
CDD 5 0.154 5.0 19.64 

CDD 5.5 0.186 5.5 23.76 
CDD 6 0.222 6.0 28.28 

CDD 6.5 0.260 6.5 33.19 
CDD 7 0.302 7.0 38.49 

CDD 7.5 0.347 7.5 44.18 
CDD 8 0.396 8.0 50.27 

CDD 8.5 0.446 8.5 56.75 
CDD 9 0.499 9.0 63.63 

สมบติัอ่ืน และกรรมวิธีในการทดสอบสมบติัทางกลของลวดเหล็กกลา้ขอ้ออ้ยดึงเยน็เสริมคอนกรีต
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 943 : มาตรฐานลวดเหล็กกลา้ขอ้ออ้ยดึงเยน็
เสริมคอนกรีต 

 

4.5  ตะแกรงเหลก็กล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Welded Steel Wire Fabric) 
4.5.1 เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ และสมบติัทางกลของเหล็กเส้นกลม เหล็กขอ้ออ้ย ลวดเหล็กกลา้

ดึงเยน็เสริมคอนกรีต และลวดเหล็กกลา้ขอ้ออ้ยดึงเยน็เสริมคอนกรีต ท่ีประกอบเป็นตะแกรง ตอ้งมี
สมบัติตามข้อท่ี 4.1 4.2 4.3 และ 4.4 แล้วแต่กรณี และความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ของตะแกรง
เหล็กกลา้ตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของตะแกรง 
(ขอ้ 4.3.2) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 

มิติ เกณฑ์ความคลาดเคล่ือน 
ความกวา้ง  13 
ความกวา้งเบ็ดเสร็จ  25 
ความยาวเบ็ดเสร็จ  4.0 หรือ  ร้อยละ 1 แลว้แต่คา่ใดจะมากกวา่ 
ระยะห่าง 1)  6 
ส่วนยืน่ 2)  13 

หมายเหตุ 1)  จ  านวนลวดท่ีปรากฏในตะแกรงทั้งผนืหรือทั้งมว้นซ่ึงค านวณโดยใชค้่าระยะห่างเฉล่ีย
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่จ านวนลวดท่ีค านวณโดยใชค้่าระยะห่างระบุ 

 2)   ในกรณีท่ีไม่ก าหนดส่วนยืน่ไว ้ขนาดของส่วนยืน่ตอ้งไม่เกิน 25 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1  ส่วนต่างๆ ของตะแกรงเหลก็กล้าลวดเดี่ยว 
(ขอ้ 4.5) 

 
 
 
 
 

ระยะห่าง 

ความยาวเบด็เสรจ็ 

คว
าม

กว
า้ง

เบ
ด็เ

สร
จ็ 

คว
าม

กว
า้ง

 
สว่

นย
ืน่ 

ลวดยนื 
ลวดขวาง 
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รูปที ่2  ส่วนต่างๆ ของตะแกรงเหลก็กล้าลวดคู่ 
(ขอ้ 4.5) 

 
4.5.2 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุของลวดยนืและลวดขวาง ตอ้งเป็นดงัน้ี  

4.5.2.1 แบบลวดเด่ียว 
dmin ≥ 0.6dmax 
เม่ือ  dmax คือ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุของลวดเส้นใหญ่ 

   dmin คือ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุของลวดเส้นเล็ก 
4.5.2.2 แบบลวดคู่ 

0.7dT ≤ dL ≤ 1.25dT 
เม่ือ  dT คือ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุของลวดขวาง 

dL คือ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระบุของลวดยนื 
4.5.3 แรงเฉือนของจุดเช่ือมเป็นนิวตนั ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของหน่วยแรงพิสูจน์ท่ีจุดครากหน่วยเป็น

เมกาปาสคาล คูณพื้นท่ีหนา้ตดัระบุของลวดเส้นใหญ่หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่าง 

ความยาวเบด็เสรจ็ 

คว
าม

กว
า้ง

เบ
ด็เ

สร
จ็ 

คว
าม

กว
า้ง

 
สว่

นย
ืน่ 

ลวดยนื 
ลวดขวาง 
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4.6 ลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต ่า 
4.6.1 สมบติัทางกลของลวดเหล็กกลา้คาร์บอนต ่า ตอ้งเป็นไปตามตารางท่ี 10 

ตารางที ่10  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนส าหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง มวลต่อมัด มวลต่อขด  
และสมบัติทางกล ของลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต ่า 

(ขอ้ 4.6.1) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

มลิลเิมตร 
เกณฑ์ความคลาดเคล่ือน 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
มลิลเิมตร 

มวลต่อมดัต า่สุด1) 
กโิลกรัม 

มวลต่อขดต า่สุด2) 
กโิลกรัม 

ความต้านแรงดงึ  
นิวตนัต่อตาราง

มลิลเิมตร 
0.45 0.02 20 0.7 ยกเวน้ 
0.55 0.02 20 0.7 ยกเวน้ 
0.70 0.03 20 1.5 ยกเวน้ 
0.80 0.03 20 3.0 ยกเวน้ 
0.90 0.05 20 3.0 ยกเวน้ 
1.00 0.05 40 3.0 ยกเวน้ 
1.20 0.05 40 3.0 ยกเวน้ 
1.40 0.05 40 6.0 ยกเวน้ 
1.60 0.05 40 6.0 ยกเวน้ 
1.80 0.06 40 6.0 590 - 1180 
2.00 0.06 50 6.0 590 - 1180 
2.20 0.08 50 10.0 590 - 1180 
2.50 0.08 50 10.0 540 - 1080 
2.80 0.08 50 10.0 540 - 1080 
3.00 0.08 50 10.0 540 - 1080 
3.50 0.10 50 15.0 440 - 930 
4.00 0.10 50 15.0 440 - 930 
4.50 0.10 50 15.0 440 - 930 
5.00 0.10 50 15.0 390 - 830 
6.00 0.13 50 50.0 390 - 830 
7.50 0.15 100 50.0 390 - 830 
8.00 0.15 100 50.0 390 - 830 

หมายเหตุ 1)  มดั หมายถึง หน่วยแสดงปริมาณของลวดท่ีใชใ้นการซ้ือขาย ซ่ึงอาจจะเป็นลวดขดเดียว  
    หรือ 2 ขดมดัรวมกนัก็ได ้
2)  ขด หมายถึง ลวดเส้นเดียวท่ีน ามามว้นเป็นวง ๆ 
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5.   ข้อก าหนดในการก่อสร้าง  

5.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต  
5.1.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตอ้งเป็นเหล็กเส้นใหม่ท่ีไม่เคยใชง้านมาก่อน และไม่มีรอยแตกร้าว  
5.1.2 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตอ้งมีผิวสะอาดปราศจากน ้ ามนั ดิน โคลน สนิมกร่อน หรือวสัดุใดๆ ท่ีอาจ

เป็นอนัตรายต่อแรงยดึหน่วงหรือยึดเหน่ียว (Bonding) ระหวา่งเหล็กเสริมกบัคอนกรีต  
5.1.3 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจะตอ้งมีขนาดและรูปร่างตามท่ีก าหนดในแบบรายละเอียด 

5.2  การเกบ็วสัดุ  
5.2.1 เหล็กเส้นท่ีน ามาใชใ้นงานก่อสร้าง ควรเก็บไวใ้นท่ีท่ีมีหลงัคาคลุมหรือมีท่ีก าบงัฝน และตอ้งเก็บไว้

เหนือพื้นดิน ไม่นอ้ยกวา่ 200 มิลลิเมตร 
5.2.2 เหล็กเส้นท่ีน ามาใชง้าน ควรแยกกองเก็บตามชนิด ขนาด และก าลงัของเหล็กเส้นโดยมีป้ายบอกชนิด

และขนาดไวอ้ยา่งชดัเจน 
5.3  การดัดเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

5.3.1 การดดัเหล็กเสริมทุกเส้นใหใ้ชว้ธีิดดัโคง้เยน็ ห้ามดดัเหล็กเส้นโดยวธีิเผาให้ร้อน เวน้แต่จะมีการระบุ
ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ทั้งน้ีการดดัจะตอ้งไม่ท าใหเ้หล็กเส้นช ารุดเสียหาย 

5.3.2 การดดัเหล็กคอมา้ ความลาดเอียงของเหล็กคอมา้ นอกจากจะระบุไวใ้นแบบรายละเอียดตอ้งดดัเอียง
เป็นมุม 45 องศาทั้งหมด 

5.3.3 รายละเอียดการดดัและการต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขององคอ์าคารต่างๆ หากไม่ไดมี้การระบุใน
แบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานแลว้ ให้เป็นไปตามรูปรายละเอียดการต่อเหล็กเส้นเสริม
คอนกรีตดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3  การดัดเหลก็คอม้าในคาน 
(ขอ้ 5.3.3) 

 



 

   มยผ. 1103-64  มาตรฐานงานเหลก็เสน้เสริมคอนกรีต หนา้ท่ี 61 

ข 

เกินกวา่ 75 มม. 
ตอ้งต่อดว้ยเหลก็เดือย 

เหลก็เสาบน เหลก็เดือย
(DOWEL) 

ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4  การต่อเหลก็เสาในกรณเีสามีหน้าตัดไม่เท่ากัน 
(ขอ้ 5.3.3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5  กรณีเสามีหน้าตัดไม่เท่ากนัศูนย์ตรงกนั 
(ขอ้ 5.3.3) 

 

 

รูปตดั   2   –  2 

รูปตดั   1   -   1 

ความเอียงสูงสุด 

ระยะทาบต่อ (ก) 

1 1 

ความเอียงสูงสุด 

เสริมพิเศษ 4-ป @75 มม. ศูนยก์ลางถึงศูนยก์ลาง 
(ขนาดของเหลก็ปลอกตอ้งไม่เลก็กวา่ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม)
  

เหลก็เสริมเสาบน เหลก็เสริมเสาล่าง 

1 

6 

ระยะทาบต่อ (ก) - 40  ส าหรับเหลก็เสน้กลม 
 - 30  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-30 
 - 36  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-40 

- 45  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-50 

2 2 

รูปตดั    2   -   2 

1 1 

ก 

เหลก็เดือยจะตอ้งมีขนาดและจ านวนไม่นอ้ยกวา่เหลก็เสาบน  

รูปตดั   1   -   1 

2 2 

ระยะทาบต่อ (ก) - 40  ส าหรับเหลก็เสน้กลม 
 - 30  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-30 
 - 36  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-40 

- 45  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-50 
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รูปตดั   1   -  1 

ความเอียงสูงสุด  

เหลก็เสาล่าง เหลก็เสาบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่6  กรณีเสามีหน้าตัดไม่เท่ากนัศูนย์เยือ้งกนั 
(ขอ้ 5.3.3) 

5.3.4 การงอขอปลายเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
 หากแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ไดร้ะบุการงอขอปลายเหล็กเสริมใหง้อ

ขอโดยวธีิดดัเยน็ และมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
5.3.4.1 ของอของเหล็กเสริมตามยาวใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) ของอเป็นมุมฉากหรือของอ 90 องศา ให้ใช้กบัเหล็กขอ้ออ้ยทุกขนาดและเหล็กเส้น
กลมขนาดตั้งแต่ 15 มิลลิเมตรข้ึนไป การงอขอให้ปลายยืน่จะตอ้งต่อออกไปอีกไม่นอ้ย
กวา่ 12 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กนั้น  

(2) ของอเป็นคร่ึงวงกลมหรือของอ 180 องศา ใหใ้ชก้บัเหล็กเส้นกลมท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 15 
มิลลิเมตร การงอขอให้ปลายยื่นจะตอ้งต่อออกไปอีกไม่น้อยกว่า 4 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของเหล็กนั้น แต่ทั้งน้ีระยะดงักล่าวจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 60 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 

เสริมพิเศษ 4-ป @75 มม. ศูนยก์ลางถึงศูนยก์ลาง                
(ขนาดของเหลก็ปลอกตอ้งไม่เลก็กวา่ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม) 

1 

6 

ก 

ระยะทาบต่อ (ก) - 40  ส าหรับเหลก็เสน้กลม 
 - 30  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-30 
 - 36  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-40 

- 45  ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD-50 
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รูปที่ 7  ของอส าหรับเหลก็เสริมตามยาว 
(ขอ้ 5.3.4.1) 

5.3.4.2 ของอของเหล็กลูกตั้ง (Stirrup) และเหล็กปลอกเด่ียว (Tie) ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 (1)   เหล็กเสริมท่ีมีขนาดตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ลงมาให้ใชข้องอ 135 องศาหรือของอแบบวง

เปิด โดยส่วนปลายยื่นจะตอ้งต่อออกไปอีกไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ของเหล็กนั้น (รูปท่ี 8 (ก) และ (ค)) 

 (2) เหล็กเสริมท่ีมีขนาดไม่มากกวา่ 16 มิลลิเมตร หากไม่ใชข้องอตาม (1) สามารถใชข้องอ
เป็นมุมฉากหรือของอ 90 องศาได ้โดยส่วนปลายยืน่จะตอ้งต่อออกไปอีกไม่นอ้ยกวา่ 6 
เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กนั้น (รูปท่ี 8 (ข)) 

 (3)  เหล็กเสริมท่ีมีขนาดตั้งแต่ 19 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร หากไม่ใช้ของอตาม (1) 
สามารถใชข้องอเป็นมุมฉากหรือของอ 90 องศาได ้โดยส่วนปลายยืน่จะตอ้งต่อออกไป
อีกไม่นอ้ยกวา่ 12 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กนั้น (รูปท่ี 8 (ข)) 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 8  ของอส าหรับเหลก็ลูกตั้งและเหลก็ปลอกเดี่ยว 

(ขอ้ 5.3.4.2 ) 

ของอ 90 องศา ของอ 180 องศา 

12
 d b 

D 
db 

D 

4db และ 60 มม. 
db 

ของอ 135 องศา 

6 db 

D 

135 

6 db ส าหรับ db  16 มม. 

12 db ส าหรับ 16 มม.< db  25 มม. 
 

D 

ของอ 90 องศา 

D 6 db 

ของอแบบวงเปิด 
(ก) (ข) (ค) 
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(4) ของอของเหล็กลูกตั้ง (Stirrup) และเหล็กปลอกเด่ียว (Tie) ส าหรับการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรับ
น ้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 
1301/1302-61: มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผน่ดินไหว 

5.3.4.3 เส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเล็กสุดของโคง้การดดัของอ (D) ให้วดัดา้นในของเหล็กเส้นท่ีดดั และ
จะตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 11 ทั้งน้ียกเวน้เหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก
ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่มากกวา่ 16 มิลลิเมตร ให้ใชเ้ส้นผา่นศูนยก์ลางของการดดัขอ
งอไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กนั้น 

ตารางที ่11  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโค้งการดัดของอตามขนาดของเหล็กเสริม 
ฮ(ขอ้ 5.3.4.3) 

 

ขนาดของเหลก็เสริม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กสุดของโค้งการดัดของอ (D) 

6 มม. ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กเสริม 
28 มม. ถึง 36 มม. 8 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กเสริม 

40 มม. 10 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กเสริม 
 

5.4  การจัดเรียงเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต  
5.4.1 ก่อนเทคอนกรีต จะต้องจัดวางเหล็กเสริมให้อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้องตามท่ีก าหนดในแบบ

รายละเอียด โดยมีท่ีรองรับท่ีแข็งแรงและยึดไวแ้น่นหนาเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้เหล็กเสริมเคล่ือนตวั
หรือแอ่นตวัจากต าแหน่งเดิมเกินกวา่ท่ีก าหนดดงัน้ี 
5.4.1.1 เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของความลึกประสิทธิผลและระยะหุ้มเหล็กเสริมขององคอ์าคารรับ

แรงดดั ผนงั และองคอ์าคารรับแรงอดัใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 12 
ตารางที ่12  เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของความลกึประสิทธิผล และระยะหุ้มเหลก็เสริมในโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ 
ฮ(ขอ้ 5.4.1.1) 

 หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ความลกึประสิทธิผล (d) 
เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของ

ความลกึประสิทธิผล 
เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของ

ระยะหุ้มเหลก็เสริม 

d    200 
d   >  200 

 10 
 15 

10 
15 
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หมายเหตุ (1)  ระยะจากผิวของเหล็กเสริมล่างถึงผิวล่างของช้ินส่วนโครงสร้าง ยอมให้
คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5 มม. 

 (2) ระยะหุม้เหล็กเสริมยอมใหค้ลาดเคล่ือนไดต้ามตารางท่ี 12 แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 1/3 
ของระยะหุม้เหล็กเสริมท่ีก าหนดไวใ้นแบบรายละเอียด 

5.4.1.2 ต าแหน่งของอและปลายของเหล็กเสริมให้คลาดเคล่ือนตามยาวไดไ้ม่เกิน  50 มิลลิเมตร 
ยกเวน้ของอและปลายเหล็กเสริมท่ีอยู่บริเวณปลายช้ินส่วนโครงสร้างท่ีไม่ต่อเน่ือง ให้
คลาดเคล่ือนตามยาวไดไ้ม่เกิน 15 มิลลิเมตร 

5.4.2 ไม่ยนิยอมใหเ้ช่ือมเหล็กเสริมท่ีตดักนั ยกเวน้ไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกร 
5.5  การต่อเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

5.5.1 หา้มต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 36 มิลลิเมตร 
5.5.2 เหล็กเสริมในคาน-แผน่พื้น นอกจากท่ีเป็นคานยื่นหรือแผน่พื้นยื่นหรือท่ีระบุไวใ้นแบบรายละเอียด

ตอ้งต่อในต าแหน่งต่อไปน้ี 
(1) เหล็กเสริมล่างของคาน-แผน่พื้น: ใหต่้อตรงบริเวณหวัเสาหรือคานจนถึงระยะ 1/5 ของ

ความยาวช่วงคานหรือช่วงพื้นโดยวดัจากศูนยก์ลาง
จุดรองรับ 

(2)  เหล็กเสริมบนของคาน-แผน่พื้น: ใหต่้อตรงบริเวณกลางคาน-แผน่พื้น 
ส าหรับเหล็กเสริมในเสา หากไม่ระบุในแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ใหต่้อตรงจุดหลงั
พื้น โดยมีรายละเอียดดงัรูปท่ี 3 ถึงรูปท่ี 6 ในกรณีเหล็กเสริมของอาคารท่ีรับแรงแผ่นดินไหวให้
เป็นไปตามมาตรฐานมยผ.1301/1302: มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตา้นทานการ
สั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว 

5.5.3 รอยต่อของเหล็กเสริมแต่ละเส้นท่ีอยูข่า้งเคียง ตอ้งไม่อยูใ่นแนวเดียวกนั และควรเหล่ือมกนัประมาณ 
1.00 เมตร หากไม่จ  าเป็นจริงๆ แลว้ไม่ควรต่อเหล็กเสริม 

5.5.4 การต่อเหล็กเสริมอาจท าไดห้ลายวธีิ คือ 
5.5.4.1 ในการต่อเหล็กเสริมแบบวางทาบเหล่ือมกัน ส าหรับเหล็กเส้นกลมให้วางทาบโดยให้

เหล่ือมกนัมีระยะยาวไม่นอ้ยกวา่ 40 เท่า ของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กเส้นนั้นและปลาย
ของเหล็กท่ีต่อตอ้งดดังอขอไดต้ามขอ้ 5.3.4 ส่วนเหล็กขอ้ออ้ยให้วางทาบกนัโดยมิตอ้งงอขอ 
และมีระยะยาวไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย SD 30 ไม่
นอ้ยกวา่ 36 เท่าส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย SD 40 และไม่นอ้ยกวา่ 45 เท่าส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย SD 50  

5.5.4.2 การต่อโดยวธีิการเช่ือมดว้ยไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามขอ้ 5.6 
5.5.4.3 ในการต่อเหล็กเสริมโดยอุปกรณ์ทางกล ก าลงัของรอยต่อจะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 

ของก าลงัครากของเหล็กเสริมท่ีไดรั้บการต่อนั้น  
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5.6  การเช่ือมต่อเหลก็เส้นเสริมคอนกรีตด้วยไฟฟ้า 
5.6.1 ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ 

5.6.1.1 ไฟฟ้าท่ีใชเ้ช่ือมตอ้งมีก าลงัเพียงพอ การต่อใหเ้ช่ือมแบบต่อชน (Butt Weld) และตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานของการเช่ือมต่อ รอยต่อตอ้งมีแรงตา้นแรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 125 ของ
ก าลงัครากของเหล็กเส้นท่ีค านวณได้ตามตารางท่ี 1 ส าหรับเหล็กเส้นกลม และตารางท่ี 3 
ส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย  

5.6.1.2 ลวด เ ช่ื อ ม ท่ีน า ม า ใ ช้ เ ช่ื อม ให้ ใ ช้ ล ว ด เ ช่ื อม ท่ี มี ส มบั ติ เ ป็ น ไปต ามม าตรฐ าน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 49: มาตรฐานลวดเช่ือมมีสารพอกหุม้ใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ละมุน
ดว้ยอาร์ก 

5.6.1.3 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางลวดเช่ือม  และกระแสไฟฟ้าท่ีใชเ้ช่ือมจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษทัผูผ้ลิตลวดเช่ือมนั้น ๆ ก าหนดไว ้

5.6.2 การต่อเหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อย 
5.6.2.1 การเช่ือมต่อจะตอ้งเป็นไปตามรูปแบบของการต่อในรูปท่ี 9 แบบใดแบบหน่ึง 

รูปที่ 9  รูปแบบของการต่อเหลก็เสริม 
(ขอ้ 5.6.2.1) 

5.6.2.2 ต าแหน่งการต่อเหล็กจะตอ้งไม่ต่อ ณ จุดท่ีเหล็กงอ รอยต่อจะอยู่ห่างจากจุดท่ีเหล็กงออยา่ง
นอ้ย 50 เท่า ของเส้นผา่นศูนยก์ลางเหล็กเส้นนั้น 

5.6.2.3 การต่อเหล็กใหต่้อ ณ ต าแหน่งท่ีเหล็กรับแรงนอ้ยท่ีสุด ในกรณีท่ีไม่สามารถต่อเหล็ก ณ จุด
ท่ีก าหนดดงักล่าวได ้ให้เสริมเหล็กปลอกมากข้ึนจากเดิมเป็นสองเท่า ในระยะห่างจากปลาย
ของเหล็กท่ีเช่ือมแต่ละปลายออกไปอยา่งนอ้ย 15 เท่า ของเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหล็กเส้น
นั้น 

 
 
 
 

(ก)  Single – V – Groove Weld (ข)  Double – V – Groove Weld 

Full Penetration Welds 
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5.6.3 รายละเอยีดการปฏิบัติ 
 การเช่ือมต่อเหล็กใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

5.6.3.1 เหล็กท่ีจะน ามาเช่ือมจะตอ้งตดัปลายใหเ้อียงลาดตามรูปแบบการต่อในรูปท่ี 9  
5.6.3.2 บริเวณปลายเหล็กท่ีตดัก่อนท่ีจะน ามาเช่ือมจะตอ้งขดัให้เรียบและสะอาดปราศจากฝุ่ น สี

น ้ามนั 
5.6.3.3 เหล็กเส้นท่ีจะน ามาเช่ือมต่อกันจะตอ้งวางให้ได้แนวเส้นผ่านศูนย์กลางของกันและกัน 

ขณะท่ีท าการเช่ือมควรวางอยู่บนท่ีรองรับยาวประมาณข้างละ 1 เมตร ห่างจากจุดท่ีจะ
เช่ือมต่อ 

5.6.3.4 การเช่ือมจะตอ้งเช่ือมเป็นชั้นๆ หรือเป็นแนวๆ ตามล าดบัดงัตวัอยา่งท่ีไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 10 
เม่ือเช่ือมเสร็จแต่ละชั้นหรือแต่ละแนว การเช่ือมชั้นต่อไปจะตอ้งเคาะข้ีเหล็กออกให้หมด
ทุกคร้ัง แลว้แปรงใหส้ะอาดเสียก่อน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10  ล าดับการเช่ือม 
(ขอ้ 5.6.3.4) 

5.6.3.5 ระหว่างการเช่ือมแต่ละชั้นให้ปล่อยทิ้งไวใ้นอากาศจนอุณหภูมิลดลงต ่ากว่า 250 องศา
เซลเซียส โดยการวดัท่ีผิวตรงจุดก่ึงกลางความยาวของแนวเช่ือม ห้ามกระท าการใด ๆ 
เพื่อท่ีจะเร่งใหอุ้ณหภูมิลดลง 

5.7 การต่อทาบตะแกรงเหลก็ 
ตะแกรงเหล็กท่ีใชเ้ป็นเหล็กเสริมในแผน่พื้น จะตอ้งมีการต่อทาบ ดงัน้ี 
5.7.1 ควรหลีกเล่ียงการต่อลวดโดยใช้วิธีทาบ ณ บริเวณท่ีมีหน่วยแรงสูงสุด (ต าแหน่งท่ีลวดพื้นรับแรง

เกินกวา่คร่ึงของหน่วยแรงท่ียอมให)้ แต่ถา้จ าเป็นจะตอ้งใชก้ารต่อวิธีน้ี ตอ้งมีระยะทาบของตะแกรง
ไม่นอ้ยกวา่ระยะเรียงของเส้นลวดบวกเพิ่มอีก 5 เซนติเมตร 

 
 
 
 

 

รูปที ่11  ระยะต่อทาบตะแกรงเหลก็ 
(ขอ้ 5.7.1) 

 

5 
4 
3 
2 
1 

6 7 

    6 
7      8 
   10 
 

9 
3 
1 

5 

4 
2 

ระยะทาบ 

5 ซม. 
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5.7.2 การต่อลวดตะแกรงท่ีรับแรงไม่เกินคร่ึงหน่ึงของหน่วยแรงท่ียอมให้จะตอ้งมีระยะทาบไม่น้อยกว่า  
5 เซนติเมตร 

 
 
 

 

รูปที ่12  ระยะต่อทาบตะแกรงเหลก็ 
(ขอ้ 5.7.2) 

 

5.8 การเกบ็ตัวอย่างเหลก็เส้นเพ่ือการทดสอบ  
5.8.1 การเก็บตวัอย่างให้ตัดเหล็กเส้นทุก ๆ ขนาด แต่ละขนาดให้ตดัตัวอย่างยาวไม่น้อยกว่า 1,000 

มิลลิเมตร จากเหล็กเส้น 1 เส้น เพื่อท าการทดสอบสมบติัทางกลตามขอ้ 4.1.1 ขอ้ 4.2.1 หรือ ขอ้ 4.3.1 
แลว้แต่กรณี 

5.8.2 การเก็บตวัอย่าง หากเหล็กเส้นในกองเหล็กเส้นมีจ านวนน้อยกว่า 300 เส้น ให้เก็บอย่างน้อย 3 
ตวัอย่าง โดย 1 ตวัอย่าง เก็บจากเหล็กเส้น 1 เส้นเท่านั้น หากจ านวนเหล็กเส้นในกองเหล็กเส้นเกิน
กวา่ 300 เส้น ให้เก็บเพิ่มเติม 1 ตวัอยา่งต่อจ านวนเหล็กเส้นทุกๆ 100 เส้น หรือเศษของ 100 เส้น ท่ี
เกิน 300 เส้นข้ึนไป 

5.8.3 การเก็บตวัอยา่งตอ้งเก็บจากกองเหล็กเส้นแต่ละผูผ้ลิตท่ีน าเขา้มาใหม่ในสถานท่ีก่อสร้าง 
5.9 การเกบ็ตัวอย่างตะแกรงเหลก็กล้าเพ่ือการทดสอบ  

5.9.1 เก็บตวัอยา่งตะแกรง 1 ผืน ต่อตะแกรง 25,000 ตารางเมตรหรือเศษของ 25,000 ตารางเมตร แลว้ตดั
ตวัอยา่งตามแนวความกวา้งของตะแกรง ลึกเขา้ไป 1 เมตร หรือมีลวดขวางไม่นอ้ยกวา่ 6 เส้น จากนั้น
น าไปตดัเป็นช้ินทดสอบ (ตามรูปท่ี 13) ส าหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเช่ือม และทดสอบแรงดึง  

5.9.2 ส าหรับการทดสอบแรงเฉือนของจุดเช่ือม ให้สุ่มจุดเช่ือมมา 4 จุด ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 13 แต่ละจุดตดั
ให้ลวดขวางยื่นออกจากลวดยืนทั้งสองขา้งประมาณ 25 มิลลิเมตร ส่วนลวดยืนตอ้งยาวพอท่ีหัวจบั
จะยึดไวไ้ดโ้ดยสะดวก และกรณีเป็นตะแกรงลวดคู่จะทดสอบโดยการดึงลวดยนืเพียงเส้นเดียว ส่วน
อีกเส้นใหต้ดัออกจากลวดขวางโดยไม่ใหมี้ผลต่อการทดสอบแรงเฉือนท่ีจุดเช่ือม ดงัแสดงในรูปท่ี 14 

5.9.3 ส าหรับการทดสอบแรงดึง ใหต้ดัลวดเส้นท่ีจะทดสอบทั้งลวดยืนและลวดขวาง ให้มีจุดเช่ือมและอยู่
ระหวา่งจุดเช่ือม อยา่งละ 1 ช้ิน รวม 4 ช้ิน ใหมี้ความยาวเพียงพอท่ีจะน าไปทดสอบ ดงัตวัอยา่งในรูป 
13 กรณีช้ินทดสอบท่ีมีจุดเช่ือม ให้จุดเช่ือมอยูป่ระมาณก่ึงกลางของช้ินทดสอบ และตดัลวดอีกทาง
หน่ึงใหย้ืน่ออกไปจากลวดเส้นทดสอบทั้งสองขา้งประมาณ 25 มิลลิเมตร 

 
 
 

5 ซม. 
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รูปที ่13 ต าแหน่งในการตัดช้ินส่วนทดสอบ 
(ขอ้ 5.8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
รูปที ่14 การเกบ็ตัวอย่างตะแกรงเหลก็กล้าเพ่ือการทดสอบแรงเฉือนของจุดเช่ือม 

(ขอ้ 5.9.2) 
 
 
 
 

5.10 การเกบ็ตัวอย่างลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต ่าเพ่ือการทดสอบ  
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 5.10.1 เก็บตวัอย่างลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต ่า 3 มดั กรณีไม่เกิน 500 มดั และ 5 มดั กรณีเกิน 500 มดั  
โดย 1 มัดจะทดสอบ 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละมัดจะน ามาตัดเป็นช้ินทดสอบความต้านแรงดึง 3 ช้ิน  
เพื่อใชท้ดสอบ 1 ช้ิน และส ารองไว ้2 ช้ิน 

5.11 การพจิารณาผลการทดสอบ  
 ถา้ปรากฏวา่เหล็กเส้นตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบนั้นไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดใหถื้อวา่เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

คร้ังและขนาดท่ีจะน าไปใชง้านนั้นใชไ้ม่ได ้
 

6.   เอกสารอ้างองิ 
 

(1) มาตรฐาน มยธ. 103-2533 มาตรฐานงานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2533 

(2) มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1301/1302-61 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว กรมโยธาธิการและผงัเมือง พ.ศ. 2561 

(3) มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม) ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

(4) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  (เหล็กข้ออ้อย) ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

(5) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก . 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต ่ า  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2535 

(6) มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2549  

(7) มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 747-2531 ลวดเหล็กกลา้ดึงเยน็เสริมคอนกรีต ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2531 

(8) มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 943-2533 ลวดเหล็กกลา้ขอ้ออ้ยดึงเยน็เสริมคอนกรีต ส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2533 
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มยผ. 1104-64 
มาตรฐานงานไม้ 

 

1.   ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานน้ีครอบคลุมเฉพาะไมแ้ปรรูปส าหรับงานก่อสร้างโครงสร้างหลกั ไดแ้ก่ เสา คาน ตง จนัทนั แป 
อเส และอ่ืนๆ ท่ีน าไปใช้ในลักษณะเดียวกนั โดยยกเวน้ ไม้แบบ ไม้บานประตู ไม้ประสานทากาว (Glue-
Laminated Timber) และไมอ้ดัประเภทต่างๆ 
1.2 มาตรฐานน้ีระบุไวเ้พื่อให้การก่อสร้างอาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารไมเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการ เกิด
ความประหยดั ปลอดภยั และคงทน 
1.3 มาตรฐานน้ีใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก และใช้ค่าการแปลงหน่วยของแรง 
1 กิโลกรัมแรงเท่ากบั 10 นิวตนั 

2.   นิยาม 

“กระพี ้(Sapwood)” หมายถึง ส่วนของเน้ือไมซ่ึ้งอยู่ระหว่างเปลือกชั้นในกบัแกน ปกติมีสีจางกว่าแก่นซ่ึงลึก 
เขา้ไป และมกัมีขอบเขตแบ่งกนัเห็นไดช้ดั แต่ไมบ้างชนิดอาจมีกระพี้กบัแก่นแบ่งขอบเขตกนัเห็นไม่ชดัเจนก็ได ้
“ความต้านแรงดัดโค้งสูงสุด (Modulus of Rupture)” หมายถึง ก าลงัตา้นทานการดดัท่ีไดจ้ากการค านวณสูตร
แรงดดัของคานภายใตน้ ้าหนกับรรทุกท่ีท าใหค้านเกิดการวบิติัในลกัษณะการดดั 
“ความต้านแรงอัดขนานเส้ียนสูงสุด” หมายถึง ก าลงัตา้นทานของไมต่้อแรงอดัท่ีขนานกบัแนวแกน หรือความ
ยาวของไม ้ 
“ความทนทานตามธรรมชาติ” หมายถึง ความทนทานของไมท่ี้มีต่อสภาวะธรรมชาติของดินฟ้าอากาศ ซ่ึงไดม้า
จากการทดสอบตามกรรมวธีิของกรมป่าไม ้
“ตา (Knot)” หมายถึง ส่วนของก่ิงท่ีติดอยูใ่นไมแ้ปรรูป 
“ตาหนาม (Spike Knot)” หมายถึง ตาซ่ึงซ่ึงมีลกัษณะปลายแหลมเสียบเขา้ไปสู่ใจของไม ้มกัพบในไมท่ี้ซอย
ตามแนวรัศมี ท าใหก่ิ้งถูกผา่ไปตามแนวยาว 
“บ่า (Wane)” หมายถึง พื้นผิวส่วนกลมเดิมของตน้ไมท่ี้ยงัคงอยูบ่นช้ินไมแ้ปรรูป ปรากฏวา่อยู่ตรงส่วนท่ีควร
เป็นเหล่ียมของไม ้
“ปริมาณความช้ืน” หมายถึง ปริมาณความช้ืนท่ีมีในไม ้คิดเป็นร้อยละของน ้าหนกัไมท่ี้อบแหง้จนน ้าหนกัคงท่ี 
“ไม้เน้ือแข็ง” หมายถึง ไมท่ี้มีความตา้นแรงดดัโคง้สูงสุดมากกว่า 100 เมกาปาสกาล (1,000 กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) ในสภาพท่ีเป็นไมแ้หง้ และมีความทนทานตามธรรมชาติมากกวา่ 6 ปี 
“ไม้เน้ือแข็งปานกลาง” หมายถึง ไมท่ี้มีความตา้นแรงดดัโคง้สูงสุดระหว่าง 60 ถึง 100 เมกาปาสกาล (600 ถึง 
1,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ในสภาพท่ีเป็นไมแ้หง้ และมีความทนทานตามธรรมชาติมากกวา่ 2 ปี 
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“ไม้เน้ืออ่อน” หมายถึง ไมท่ี้มีความตา้นแรงดดัโคง้สูงสุดต ่ากวา่ 60 เมกาปาสกาล (600 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) ในสภาพท่ีเป็นไมแ้หง้ และมีความทนทานตามธรรมชาติต ่ากวา่ 2 ปี 
“รอยปริ (Check)” หมายถึง รอยแยกเล็กๆ ตามแนวเส้ียนและตามแนวรัศมีของไมแ้ปรรูป แต่ไม่ลึกจนถึงดา้น
ตรงกนัขา้มหรือดา้นขา้งเคียง 
“เส้ียนลาด (Sloping Grain)” หมายถึง เส้ียนท่ีไม่ทอดไปตามแนวยาวของไมแ้ปรรูป 

3.   มาตรฐานอ้างถึง 

3.1   มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงประกอบดว้ย 
3.1.1   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1221 ถึง  มยผ. 1227 มาตรฐานการทดสอบงานไม้

ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3.1.2   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมมอก. 421: ไมแ้ปรรูป-ขอ้ก าหนดทัว่ไป  
3.1.3   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมมอก. 424: ไมแ้ปรรูปส าหรับงานก่อสร้างทัว่ไป  
3.1.4   มาตรฐานการอาบน ้ายาของกรมป่าไม ้
3.1.5 มาตรฐานสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์วสท. 1002:  มาตรฐาน

ส าหรับอาคารไม ้
3.2  หากจะน ามาตรฐานอ่ืนมาใช้นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 3.1 มาตรฐานดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรือสภาวศิวกร  
3.3  หากข้อก าหนดในมาตรฐานน้ีมีความขดัแยง้กับมาตรฐานท่ีอ้างถึงในแต่ละส่วน ให้ถือข้อก าหนดใน
มาตรฐานน้ีเป็นส าคญั 
 

4.   ข้อก าหนดส าหรับวสัดุก่อสร้าง  
 

4.1  ชนิดและช้ันคุณภาพของไม้ 
4.1.1 ไมท่ี้ใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัของอาคารตอ้งเป็นไมเ้น้ือแข็งท่ีมีความตา้นแรงดดัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 100 

เมกาปาสกาล (1,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ความตา้นแรงอดัขนานเส้ียนสูงสุดไม่นอ้ย
กวา่ 52 เมกาปาสกาล (520 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ปริมาณความช้ืนร้อยละ 10 ถึง 14 และ
มีความทนทานตามธรรมชาติมากกวา่ 6 ปี ตามผนวก ก  

4.1.2 หากจ าเป็นตอ้งใช้ไมน้อกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นผนวก ก ไมท่ี้ใชต้อ้งมีกลสมบติัและความทนทาน
ตามท่ีระบุในขอ้ 4.1.1 โดยจะตอ้งท าการทดสอบตวัอย่างไมต้ามขนาดและจ านวนท่ีระบุในขอ้ 5 
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

4.1.3 ไมท่ี้มีกลสมบติัตามขอ้ 4.1.1 แต่มีความทนทานตามธรรมชาติระหวา่ง 3 ถึง 6 ปี สามารถให้น ามาใช้
เป็นโครงสร้างหลกัของอาคารได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการอาบน ้ ายาป้องกนัรักษาเน้ือไมต้ามมาตรฐาน
อาบน ้ ายาของกรมป่าไม ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ก่อนน าไปใช ้ตวัอยา่งของไมท่ี้เล่ือนขั้นเป็นไมเ้น้ือ
แขง็ไดโ้ดยการอาบน ้ายาป้องกนัรักษาเน้ือไมแ้สดงไวใ้นผนวก ข.  
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ตารางที ่1 ปริมาณของน า้ยาแห้งทีเ่ข้าไปในเน้ือไม้  
(ขอ้ 4.1.3) 

หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
การก่อสร้าง ยาประเภทน า้มัน ยาประเภทเกลือละลายน า้มัน ยาประเภทเกลือละลายน า้ 

1)  ใชใ้นร่ม   5.6 
2)  ใชก้ลางแจง้ 96.0 4.8 8.0 
3)  ใชท่ี้แฉะช้ืน 128.0 6.4 12.0 
4)  ใชใ้นน ้าจืด 192.0 10.0 16.0 
5)  ใชใ้นน ้าทะเล 320.0  24.0 

 

ทีม่า:  ฝ่ายวจิยัไมช้ั้นพื้นฐาน กองวจิยัผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้“ไมเ้น้ือแขง็ของประเทศไทย” 

4.1.4 ไมท่ี้ใชเ้ป็นส่วนประกอบอ่ืนท่ีมิใช่โครงสร้างหลกั เช่น ไมส้ าหรับท า คร่าวฝา คร่าวเพดาน เป็นตน้ 
ใหใ้ชไ้มเ้น้ือแขง็ปานกลาง หรือไมเ้น้ืออ่อนได ้

4.2  ขนาดของไม้ 
4.2.1 ขนาดของโครงสร้างไมท่ี้ก าหนดในแบบรายละเอียดหรือในรายการเป็นขนาดระบุท่ียงัมิไดแ้ต่งไส

ใหเ้รียบตามท่ีใชเ้รียกกนัอยูใ่นทอ้งตลาด 
4.2.2 ไมต่้างๆ ท่ีน ามาใช้ทั้งโดยไสเรียบหรือไม่ไสเรียบ จะตอ้งมีความหนาหรือความลึกน้อยกวา่ขนาด

ระบุไดไ้ม่เกินค่าในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  ความแคบหรือความกว้างทีย่อมให้น้อยกว่าขนาดระบุ  

(ขอ้ 4.2.2) 
 

ความแคบหรือความกว้างของขนาดระบุ 
ไม้ทีไ่สเรียบก่อนน าไปใช้ 

มิลลเิมตร 
ไม้ทีไ่ม่ไสเรียบก่อนน าไปใช้ 

มิลลเิมตร 

ตั้งแต่ 152 มม. (6 น้ิว) ข้ึนไป 
ตั้งแต่ 76 มม. (3 น้ิว) แต่ไม่เกิน 152 มม. (6 น้ิว) 
ตั้งแต่ 25 มม. (1 น้ิว) แต่ไม่เกิน 76 มม. (3 น้ิว) 
นอ้ยกวา่ 25 มม. (1 น้ิว) 

12.0 
9.0 
7.5 
6.0 

6.0 
6.0 
4.0 
 

 

4.3  ช้ันคุณภาพของไม้  ชั้นคุณภาพของไมส้ าหรับงานโครงสร้าง ประกอบดว้ย 
4.3.1 ไมแ้ปรรูปชั้นหน่ึง คือ ไมท่ี้มีความตา้นแรงอดัหรือตา้นแรงดึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของไมช้นิด

เดียวกนัท่ีปราศจากต าหนิ 
4.3.2 ไมแ้ปรรูปชั้นสอง คือ ไมท่ี้มีความตา้นแรงอดัหรือตา้นแรงดึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของไมช้นิด

เดียวกนัท่ีปราศจากต าหนิ 
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4.3.3 ไมแ้ปรรูปชั้นสาม คือ ไมท่ี้มีความตา้นแรงอดัหรือตา้นแรงดึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของไมช้นิด
เดียวกนัท่ีปราศจากต าหนิ 

 หากแบบและรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ไดก้  าหนด ใหถื้อวา่เป็นไมแ้ปรรูปชั้นสอง 
4.4  เกณฑ์จ ากดัข้อบกพร่องในเน้ือไม้  
ไมต่้างๆ ท่ีน ามาใช้งาน นอกจากจะมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดต่างๆ ดงักล่าวมาแลว้ จะตอ้งมี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑก์ าหนด ดงัต่อไปน้ี 

4.4.1 ตา ขนาดสูงสุดของตาท่ียอมใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3  ขนาดสูงสุดของตาทีย่อมให้ 
(ขอ้ 4.4.1) 

หน่วยเป็นมิลลิเมตร (น้ิว) 
 

หน้าไม้ 

องค์อาคารรับแรงดดั 
องค์อาคารรับแรงอดั 

หน้าแคบ ขอบของหน้ากว้าง ช่วงกลางของหน้ากว้าง 

ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 

76 (3) 
9 

( 3
8 ) 

22 
( 7

8 ) 

32 

(1¼) 

6 

(¼) 

13 

(½) 

18 
( 5

8 ) 
9 

( 3
8 ) 

22 
( 7

8 )  

32 

(1¼) 

9 
( 3

8 ) 
22 

( 7
8 ) 

32 

(1¼) 

102 (4) 
13 

(½) 

28 
(1 1

8 ) 
41 

(1 5
8 ) 

6 

(¼) 

16 
( 5

8 ) 
22 

( 7
8 ) 

13 

(½) 

28 
(1 1

8 ) 
41 

(1 5
8 ) 

13 

(½) 

28 
(1 1

8 ) 
41 

(1 5
8 ) 

127 (5) 
16 

( 5
8 ) 

35 
(1 3

8 ) 
50 
(2) 

9 
( 3

8 ) 

19 

(¾) 

28 
(1 1

8 ) 

13 

(½) 

35 
(1 3

8 ) 
50 
(2) 

13 

(½) 

35 
(1 3

8 ) 
50 
(2) 

152 (6) 
19 

(¾) 

41 
(1 5

8 ) 

57 

(2¼) 

9 
( 3

8 ) 
22 

( 7
8 ) 

32 

(1¼) 

19 

(¾) 

44 

(1¾) 

57 

(2¼) 

19 

(¾) 

44 

(1¾) 

57 

(2¼) 

203 (8) 
19 

(¾) 

48 
(1 7

8 ) 

64 

(2½) 

13 

(½) 

32 

(1¼) 

44 

(1¾) 

25 
(1) 

54 
(2 1

8 ) 
76 
(3) 

25 
(1) 

54 
(2 1

8 ) 
76 
(3) 

254 (10) 
22 

( 7
8 ) 

51 
(2) 

73 
(2 7

8 ) 

13 

(½) 

38 

(1½) 

50 
(2) 

28 
(1 1

8 ) 

70 

(2¾) 

95 

(3¾) 

28 
(1 1

8 ) 

70 

(2¾) 

95 

(3¾) 

305 (12) 25 
(1) 

57 

(2¼) 

76 
(3) 

19 

(¾) 

44 

(1¾) 

64 

(2½) 

32 

(1¼) 

79 
(3 1

8 ) 
111 

(4 3
8 ) 

32 

(1¼) 

79 
(3 1

8 ) 
111 

(4 3
8 ) 

356 (14) 25 
(1) 

60 
(2 3

8 ) 
83 

(3¼) 

19 

(¾) 

44 

(1¾) 

66 
(2 5

8 ) 
34 

(1 3
8 ) 

86 
(3 3

8 ) 
117 

(4 5
8 ) 

34 
(1 3

8 ) 
86 

(3 3
8 ) 

117 
(4 5

8 ) 

406 (16) 25 
(1) 

64 

(2½) 

89 

(3½) 

19 

(¾) 

50 
(2) 

70 

(2¾) 

38 

(1½) 

89 

(3½) 

127 
(5) 

38 

(1½) 

89 

(3½) 

127 
(5) 
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หนา้กวา้ง 

  (2D/3) 
 

D 

 หมายเหตุ   ตาไมท่ี้อยู่บนหนา้กวา้งขององค์อาคารรับแรงดดัจะถือว่าเป็นตาไมท่ี้ขอบของหน้ากวา้ง
ต่อเม่ือจุดศูนยก์ลางของตาดงักล่าวอยูภ่ายในสองในสามของเส้นผ่านศูนยก์ลางตาไมเ้ม่ือ
วดัจากขอบ (รูปท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1  เกณฑ์การจ าแนกตาไม้ทีข่อบของหน้ากว้างขององค์อาคารรับแรงดัด 
(ขอ้ 4.4.1) 

4.4.1.1  ขนาดของตาส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
(1) ขนาดของตาบนหน้าแคบในแต่ละแห่งให้วดัจากความกวา้งระหว่างเส้นตรงท่ีสัมผสั

กบัตาและขนานกบัขอบของช้ินไมน้ั้น (รูปท่ี 2) 
(2) ขนาดของตาบนหนา้กวา้งในแต่ละแห่งให้วดัจากเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเล็กท่ีสุดของตา

นั้น ส าหรับขนาดของตาท่ีขอบของหนา้กวา้งให้ใชก้ารก าหนดขนาดเหมือนกบัตาบน
หนา้แคบ (รูปท่ี 2) 

(3) ขนาดของตาไม้ท่ีมุมตัด (Corner Knot) ให้วดัจากความกวา้งบนหน้าแคบระหว่าง
เส้นตรงท่ีสัมผสักบัตาและขนานกบัขอบของช้ินไมน้ั้น หรือวดัจากเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ท่ีเล็กท่ีสุดของตาบนหนา้กวา้ง แลว้แต่วา่ค่าใดจะใหค้่าท่ีสูงกวา่ (รูปท่ี 2) 

(4) เม่ือแบ่งคานช่วงเด่ียวออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กนั ขนาดสูงสุดของตาไม้ท่ียอมให้มี
ส าหรับช่วงกลางคานนั้นให้เป็นไปตามค่าท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 3 ส่วนช่วงหวัทา้ยของ
คานท่ีเหลืออีกสองส่วนนั้น ขนาดสูงสุดของตาไมท่ี้ยอมให้มีบนหนา้แคบและท่ีขอบ
ของหน้ากวา้งจะแปรผนัเป็นเชิงเส้นกบัระยะห่างจากปลายคาน โดยขนาดท่ียอมให้
ดงักล่าวเม่ือวดัระยะจากปลายคานทั้งส่วนหวัและส่วนทา้ยเป็นระยะหน่ึงในสามของ
ความยาวช่วงคานใหใ้ชค้่าท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 3 และจะเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าท่ีปลายคาน 
ตามรายละเอียดแสดงในรูปท่ี 3 แต่ทั้งน้ีขนาดสูงสุดท่ีเพิ่มข้ึนท่ีต าแหน่งใดๆ ในบริเวณ
ดงักล่าวจะตอ้งมีค่าไม่มากกวา่ขนาดสูงสุดท่ียอมใหข้องตาท่ีก่ึงกลางบนหนา้กวา้ง 
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รูปที ่2  การวดัขนาดตาในองค์อาคารรับแรงดัด 
[ขอ้ 4.4.1.1 (1) ถึง (3)] 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ A = ขนาดสูงสุดของตาท่ียอมใหข้องหนา้แคบตามตารางท่ี 3 
 B = ขนาดสูงสุดของตาท่ียอมใหท่ี้ช่วงกลางของหนา้กวา้งตามตารางท่ี 3 
 C = ขนาดสูงสุดของตาท่ียอมใหท่ี้ขอบของหนา้กวา้งตามตารางท่ี 3 
 L = ความยาวช่วงของคาน 
 T = ความแคบของหนา้ตดั  
 W = ความกวา้งของหนา้ตดั    
 

รูปที ่3  ขนาดสูงสุดของตาที่ยอมให้ในองค์อาคารรับแรงดัด 
[ขอ้ 4.4.1.1 (4)] 

4.4.1.2  ขนาดของตาส าหรับองค์อาคารรับแรงอดั 

ขนาดของตาบนหน้าไมใ้ดๆ ขององค์อาคารรับแรงอดั ในกรณีเป็นตากลม (Round Knot) ให้วดั
จากเส้นผ่านศูนยก์ลางของตา ในกรณีเป็นตารูปวงรี (Oval Knot) ให้วดัจากเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ี
นอ้ยกว่า หรือในกรณีเป็นตาหนาม (Spike Knot) ให้วดัจากเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ีมากท่ีสุดและตั้ง
ฉากกบัความยาวตา ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

 

W 

L 

T C 

C 

C 

A 

B 

B 

A 
A 

 B 

2 A หรือ B 

L3
1 L3

1L3
1

ตาไมท่ี้ขอบของหนา้กวา้ง 
ขอ้ 4.4.1.1 (2) 

D 

ค่าท่ีมากกวา่ระหวา่ง D1 และ D2 
 ขอ้ 4.4.1.1 (1) 

D D1 

D2 

ขอ้4.4.1.1 (3) 

ตาไมท่ี้ช่วงกลางหนา้กวา้ง ขอ้ 4.4.1.1 (2) 
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ตารูปวงรี 

ตาหนาม 

ตากลม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4  การวดัขนาดตาในองค์อาคารรับแรงอัด 
(ขอ้ 4.4.1.2) 

 

4.4.2 เส้ียนลาด ความลาดของเส้ียนตอ้งไม่เกินกวา่ค่าท่ีก าหนดในตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4  ความลาดของเส้ียนที่ยอมให้ 
(ขอ้ 4.4.2) 

 

ช้ันคุณภาพของไม้ 
รับแรงดดั 

หรือแรงดงึขนาน
เส้ียน 

รับแรงอดัขนาน
เส้ียน 

 
 
 
 
 

การวดัความลาดของเส้ียน 

ชั้นหน่ึง 1 ต่อ 20 1 ต่อ 15 
ชั้นสอง 1 ต่อ 15 1 ต่อ 11 
ชั้นสาม 1 ต่อ 11 1 ต่อ 8 

 

4.4.3  รอยปริหรือรอยร้าว รอยปริหรือรอยร้าวท่ีปลายไมจ้ะลึกไดไ้ม่เกินกวา่ค่าดงัน้ี 
(1)  1 ใน 5 ของความแคบไม ้ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นหน่ึง 
(2)  1 ใน 3 ของความแคบไม ้ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสอง 
(3)  1 ใน 2 ของความแคบไม ้ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสาม 

 หากต้องการใช้ไม้ท่ีมีรอยปริหรือรอยร้าวเกินกว่าค่าท่ีก าหนด จะต้องด าเนินการทดสอบหรือ
ประเมินทางวศิวกรรมท่ีสามารถแสดงไดว้า่ รอยร้าวดงักล่าวไม่มีผลต่อก าลงัของโครงสร้าง 

  

ทิศทางของเส้นใย 
ขอบของชิ้นไม้ 

ความยาววัดตามแนวแกน 

ระยะเบี่ยงเบนของเสีย้น 

แนวแกนของชิ้นไม้ 

D 

D 

D 

D 
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รูปที ่5  การวดัความลกึของรอยปริหรือรอยร้าว 
(ขอ้ 4.4.3) 

 

4.4.4  บ่า ตอ้งมีขนาดกวา้งไม่เกินกวา่ค่าดงัต่อไปน้ี 
(1)  1 ใน 8 ของความแคบหรือความกวา้งไม ้ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นหน่ึง 
(2)  1 ใน 5 ของความแคบหรือความกวา้งไม ้ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสอง 
(3)  1 ใน 4 ของความแคบหรือความกวา้งไม ้ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสาม 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่6  การวดับ่า 
(ขอ้ 4.4.4) 

K1 และ K2  7/8 ของความแคบ T  ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นหน่ึง 

  4/5 ของความแคบ T  ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสอง 
 3/4 ของความแคบ T  ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสาม 

V1 และ V2  7/8 ของความกวา้ง W  ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นหน่ึง 

  4/5 ของความกวา้ง W ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสอง 
  3/4 ของความกวา้ง W ส าหรับไมแ้ปรรูปชั้นสาม 

T T 

ความลึกของรอยปริหรือรอยร้าวเท่ากบั a ความลึกของรอยปริหรือรอยร้าวเท่ากบั b + c 

คว
าม
กว
า้ง

 

ความแคบ 
a 

b 
c 

ระนาบขวางตามยาว 
(Transverse Longitudinal Plane) 
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4.4.5 กระพี ้ กระพี้ยอมใหมี้ไดส้ าหรับงานก่อสร้างชัว่คราว ถา้เป็นงานก่อสร้างถาวร หนา้ทั้งส่ีของไมแ้ต่
ละหนา้ตอ้งมีส่วนท่ีเป็นแก่นใหเ้ห็นไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 85 และตอ้งท าการอาบน ้ายารักษาเน้ือไม้
เสียก่อน 

4.4.6  การเสียรูป  ขอ้จ ากดัของการเสียรูปให้เป็นไปตามรูปท่ี 7  
 

  

 

 

  

ชนิด ความเสียรูปสูงสุดทีย่อมให้  

แอ่น 
(แนวนอน) 

10 มิลลิเมตร  

แอ่น 
(แนวตั้ง) 

8 มิลลิเมตร  

บิด 1 มิลลิเมตรต่อความกวา้ง 25 มิลลิเมตร  

  

 

 

 

 

รูปที ่7  การเสียรูปสูงสุดทีย่อมให้ในช่วงความยาว 2 เมตร 
(ขอ้ 4.4.6) 

 

5.   การเกบ็และส่งตัวอย่างไม้เพ่ือทดสอบ  

ในการเก็บตวัอย่างไมเ้พื่อการทดสอบ จะตอ้งเก็บอย่างน้อยชนิดละ 3 ท่อน แต่ละท่อนยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
โดยการทดสอบให้เป็นไปตาม มยผ. 1221 ถึง  มยผ. 1227 มาตรฐานการทดสอบงานไมข้องกรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

6.   ข้อก าหนดในการก่อสร้าง  

6.1  ไมท่ี้น ามาใชจ้ะตอ้งมีขนาดและประเภทเป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบเฉพาะงาน 
6.2  ไมท้่อนใดท่ีมีน ้าหนกัเบาผดิปกติ มีรูมอด หรือมีเน้ือผดุว้ยเหตุใดก็ตามใหค้ดัออก หา้มน ามาใช ้
6.3  รอยต่อของโครงสร้างไมส้ามารถใช้ไดท้ั้ง ตะปู สลกัเกลียว แหวนยึดหรืออุปกรณ์ยึดอ่ืนใด โดยท่ีรอยต่อ
ของโครงสร้างหลกัจะตอ้งมีความแขง็แรงสามารถส่งผา่นแรงไดอ้ยา่งปลอดภยั 

2.00 เมตร 
W 

W = ระยะแอ่นแนวนอน  10 มิลลิเมตร  

2.00 เมตร 

X 

X = ระยะแอ่นแนวตั้ง  8 มิลลิเมตร 

2.00 เมตร 

Y 

Y = ระยะบิด  1 มิลลิเมตรต่อความกวา้ง 25 มิลลิเมตร 
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6.4  จุดต่อท่ีใช้สลกัเกลียว รูเจาะน าในไมจ้ะตอ้งให้มีเส้นผ่านศูนยก์ลางใหญ่เพียงพอท่ีจะสามารถสอดสลกั
เกลียวเขา้ไปในรูไดโ้ดยง่าย ขนาดของรูเจาะน าจะตอ้งใหญ่กวา่ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของสลกัเกลียวตั้งแต่ 0.8 
มิลลิเมตร ถึง 1.6 มิลลิเมตร โดยข้ึนอยูก่บัขนาดของเส้นผา่นศูนยก์ลางของสลกัเกลียวท่ีใช ้
6.5  ส าหรับรอยต่อของโครงสร้างท่ีใชส้ลกัเกลียว ระยะเรียง ระยะเคียง และระยะปลายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ส าหรับอาคารไมข้องสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์วา่ดว้ยการต่อองค์อาคาร
โดยตวัยดึตรึงแบบสลกัเกลียว 
6.6  ตงและคานท่ีมีอตัราส่วนความลึกต่อความหนาเท่ากบัหรือเกินกว่า 6 จะตอ้งค ้ายนัดา้นขา้งเป็นระยะๆ ไม่
เกินกวา่ 2.50 เมตร  
6.7  การก่อสร้างในท่ีกลางแจง้ ท่ีแฉะช้ืน ในน ้าจืด หรือน ้าทะเล ใหท้าน ้ายารักษาเน้ือไม ้

7.   เกณฑ์ความคลาดเคล่ือน 

ไมแ้ปรรูปตอ้งมีขนาดสม ่าเสมอ ความแตกต่างของขนาดในมิติท่ีลดลงของไมแ้ปรรูปแผ่นเดียวกนัตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของขนาดท่ีก าหนด ทั้งน้ีโดยวดัหาความแตกต่างจากส่วนท่ีหนาท่ีสุดและบางท่ีสุดหรือส่วนท่ีกวา้ง
ท่ีสุดและแคบท่ีสุด 

8.   เอกสารอ้างองิ 

(1) ASTM D 245-00 Standard Practice for Establishing Structural Grades and Related Allowable Properties 
for Visually Graded Lumber, ASTM International, 2002. 

(2) BS EN 518:1995 Structural timber. Grading. Requirements for Visual Strength Grading Standards, British 
Standards Institution, London, 1995. 

(3) คุณลกัษณะของไมไ้ทย ส่วนพฒันาผลิตผลป่าไม ้ส านกัวิจยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2547 

(4) มาตรฐาน มยธ. 104-2533 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533 
(5) มาตรฐาน วสท. 1002-16:  มาตรฐานส าหรับอาคารไม ้สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ ์พ.ศ. 2517 
(6) ไมเ้น้ือแขง็ของประเทศไทย ฝ่ายวจิยัไมช้ั้นพื้นฐาน กองวิจยัผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พ.ศ. 2528 
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ผนวก ก: บัญชีรายช่ือไม้เน้ือแข็งมาตรฐาน 

ล าดบั ชนิดไม้ ช่ือพฤกษศาสตร์ 
ความแข็งแรงใน
การดดั (MPa) 

ความแข็งแรงอดั
สูงสุด ขนานเส้ียน 

(MPa) 

ความทนทานตาม
ธรรมชาต ิ(ปี) 

1 กะโดน Careya arborea Roxb. 108 51 7 
2 กะพ้ีเขาควาย Dalbergia cultrata Graham 175 60 6.8 
3 กระทงัหนั Calophyllum floribundum 

Hk.f. 
118 64 7.1 

4 กนัเกรา Fagraea fragrans Roxb. 142 64 7.6 
5 ขานาง Homalium tomentosum 

Benth. 
134 66 6.2 

6 เขลง Dialium cochinchinense 
Pierre 

166 90 13.5 

7 เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum 
Craib 

146 69 15 

8 เคี่ยมคะนอง Shorea sericeiflora Fisch. & 
Hutch. 

141 59 14.4 

9 แคทราย Stereospermum neuranthum 
Kurz 

128 64 22.9 

10 ชนั หรือ เตง็ตานี  Shorea thorelii Pierre ex 
Laness. 

131 61 15 

11 ชิงชนั Dalbergia oliveri Gamble 174 126 15 
12 ซาก Erythrophleum teysmannii 

Craib 
189 73 8.8 

13 แดง Xylia kerrii Craib & Hutch. 128 68 15.9 
14 ตะเคียนชนัตาแมว Balanocarpus heimii King 172 74 26.1 
15 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. 115 51 16 
16 ตะเคียนราก Hopea avellanea F. Heim 114 57 6.1 
17 ตะเคียนหิน Hopea ferrea Pierre 157 66 10.5 
18 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib 

& Hutch. 
176 70 8.8 

19 ตะแบกใหญ่ Lagerstroemia calyculata 
Kurz 

119 52 9.4 

20 ตีนนก Vitex spp. 159 69 10.6 
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ล าดบั 
 

ชนิดไม้ 
ช่ือพฤกษศาสตร์ 

ความแข็งแรงใน
การดดั (MPa) 

ความแข็งแรงอดั
สูงสุด ขนานเส้ียน 

(MPa) 

ความทนทานตาม
ธรรมชาต ิ(ปี) 

21 เตง็ Shorea obtusa Wall. 169 71 17.7 
22 บุนนาค Mesue ferred Linn. 224 62 12.4 
23 ประดู่ Pterocarpus spp. 130 70 19.1 
24 พลวง Dipterocarpus tuberculatus 

Roxb. 
127 54 7.1 

25 พะยอม Shorea talura Roxb. 114 66 11.7 
26 พะยงู  Dalbergia cochinchinaensis 

Pierre 
171 117 15 

27 พะวา Garcinia cornea Linn. 121 80 7.7 
28 พนัจ า Vatica cinerea King 192 85 9.9 
29 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. 175 95 15 
30 มะค่าแต ้ Sindora spp. 119 74 10.5 
31 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa Craib 120 63 10.7 
32 มะซาง  Madhuca pierrei H.J. Lam. 111 62 7.6 

33 มะอา้แดง Amoora cucullata Roxb. 74 1)  32 8.5 

34 มงัคะ Cynometra spp. 136 67 11.1 

35 ยมหิน Chukrasia velutina Wight & 
Arn. 

109 51 11.9 

36 รกฟ้า Terminalia alata Heyne 120 56 10.8 

37 รัง Shorea siamensis Miq. 132 61 17.3 

38 เลียงมนั Berrya mollis Wall. 143 62 25.4 

39 สะเดา  Azadirachta indica A. Juss. 147 81 6.0 
40 สะทิต Phoebe spp. 116 56 6 

41 สกั Tectona grandis Linn.f 100 49 19.4 
42 สาธร หรือ ขะเจ๊าะ Millettia leucantha Kurz 148 76 23.4 

43 เสลา Lagerstroemia tomentosa 
Presl 

132 56 14.4 

  

ผนวก ก: บัญชีรายช่ือไม้เน้ือแข็งมาตรฐาน (ต่อ) 
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ล าดบั 
 

ชนิดไม้ 
ช่ือพฤกษศาสตร์ 

ความแข็งแรงใน
การดดั (MPa) 

ความแข็งแรงอดั
สูงสุด ขนานเส้ียน 

(MPa) 

ความทนทานตาม
ธรรมชาต ิ(ปี) 

44 หลุมพอ Intsia bakeri Prain 159 70 17.8 

45 ยางเหียง หรือ เหียง  Dipterocarpus obtusifolius 
Tejsm. Ex Miq. 

117 56 8.8 

46 แอก๊   Shorea glauca King 146 52 7 

 

หมายเหตุ  1) เป็นค่าของไมใ้นสภาพสด ไมแ้หง้จะมีความแขง็แรงในการดดัประมาณ 1.5 เท่าของไมเ้ปียก 

ทีม่า : ส่วนพฒันาผลิตผลป่าไม ้ส านกัวจิยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้“คุณลกัษณะของ
ไมไ้ทย” 

 
  

ผนวก ก: บัญชีรายช่ือไม้เน้ือแข็งมาตรฐาน (ต่อ) 
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ผนวก ข:  บัญชีรายช่ือไม้ทีเ่ล่ือนขั้นเป็นไม้เน้ือแข็งได้โดยการอาบน า้ยาป้องกันรักษาเน้ือไม้ 

ล าดบั ชนิดไม้ ช่ือพฤกษศาสตร์ 
ความต้านแรงดดัสูงสุด 

(MPa) 
ความต้านแรงอดัขนาน
เส้ียนสูงสุด (MPa) 

ความทนทานตาม
ธรรมชาต ิ(ปี) 

1 กระถินณรงค ์ Acacia auriculaeformis Cunn.. 
exBenth. 

109 67 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 

2 กระถินเทพา  Acacia mangium Willd. 107 57 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 

3 กระบกกรัง  Hopea helferi (Dyer) Brandis  114 51 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 

4 กระบก  (Irvingia malayana Oliver)  147 58 4 
5 กะเจียน  Polyalthia spp. 145 67 4.4 
6 ตะคร้อ  Schleichera oleosa  163 56 3.8 
7 ตะเคียนทราย  Shorea gratissima (Wall. Ex 

Kurz) Dyer 
121 55 3.2 

8 ตะบูนด า  Xylocarpus moluccensis 
(Lam.) M. Roem.  

128 56 5.5 

9 ตงัหน  Calophyllum pulcherrimum 
Wall.  

144 67 3 

10 ตานด า หรือด าดง  Diospyros transitoria Bakh.  158 69 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 

11 ทองบ้ึง  Koompassia malaccensis 
Maingay ex Benth.  

189 99 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 

12 พฤกษ ์ Albizzia lebbek (Linn.) Benth.  113 54 5 
13 พิกลุป่า  Mimusops elengi Linn. 162 69 3.9 
14 มะแฟน  Protium serratum Engl.  123 55 4.7 
15 มะหาด  Artocarpus lakoocha Roxb. 110 58 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 

16 ยงู  Dipterocarpus grandifloru 
Blanco 

112 48 3.9 

17 สนประดิพทัธ์  Casuarina junghuhnina Miq. 149 63 4.6 
18 สมอไทย  Terminalia chebula Retz.  113 53 3 
19 สมอพิเภก  Terminalia bellerica (Gaertn.) 

Roxb. 
113 53 4.9 

20 โอบ  Homalium grandiflorum 
Benth. 

167 66 5.6 

21 ฮากเหลือง  Kokoona reflexa Ding Hou  196 103 ยงัไม่แลว้เสร็จ1) 
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หมายเหตุ  1) อยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการของกรมป่าไม ้หากกรมป่าไมร้ะบุวา่ ไมมี้ความทนทานตาม
ธรรมชาติมากกวา่ 6 ปีใหจ้ดัไมด้งักล่าวอยูใ่นผนวก ก 

ทีม่า:  ส่วนพฒันาผลิตผลป่าไม ้ส านกัวจิยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้“คุณลกัษณะของ
ไมไ้ทย” 
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มยผ. 1105-64 
มาตรฐานงานฐานราก 

 

1.   ขอบข่าย 
 

1.1  มาตรฐานน้ีใชก้บังานก่อสร้างฐานรากส าหรับการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทัว่ไป เช่น บา้น โรง เรือน 
คลงัสินคา้ ก าแพงกนัดิน และอาคารชลประทาน เป็นตน้ นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงานท่ีระบุเป็น
อย่างอ่ืนให้ถือในส่วนท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการประกอบแบบเฉพาะงานนั้นเป็นหลกั ส่วนขอ้ความอ่ืนใดท่ีไม่ได้
ระบุไวใ้นรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี  
 

2.   นิยาม 
 

“ดินฐานราก” หมายความวา่ วสัดุธรรมชาติท่ีประกอบเป็นเปลือกโลก เช่น หิน กรวด ทราย ดินเหนียว เป็นตน้ 
ซ่ึงใชร้องรับฐานรากของอาคาร 
“ฐานราก” หมายถึง ส่วนของอาคารท่ีใชถ่้ายน ้าหนกับรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่วนบนลงสู่ดินฐานราก  
“ฐานรากแผ่” หมายความวา่ ฐานรากท่ีถ่ายน ้าหนกับรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่วนบนสู่ดินฐานรากโดยตรง  
“ฐานรากเสาเข็ม” หมายความวา่ ฐานรากท่ีถ่ายน ้าหนกับรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่วนบนผา่นเสาเขม็ลงสู่ดิน
ฐานราก  
“เสาเข็ม” หมายถึง เสาท่ีฝังอยูใ่นดินฐานรากเพื่อใชถ่้ายน ้าหนกับรรทุกจากอาคารสู่ดินฐานราก 
 

3.   มาตรฐานอ้างถึง 
 

3.1  มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงประกอบดว้ย 
3.1.1   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ. 1106: มาตรฐานงานเสาเขม็ 
3.1.2   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ. 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุก

ตามแนวแกนของเสาเขม็ดว้ยวธีิสถิตยศาสตร์ 
3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1252: มาตรฐานการรับน ้ าหนกัของเสาเข็มดว้ยวิธี

พลศาสตร์ 
3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง มยผ. 1253: มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับ

น ้าหนกัของพื้นดิน 
3.2  มาตรฐานอ่ืนใดท่ีจะน ามาใช้นอกเหนือจากมาตรฐานท่ีระบุในข้อ 3.1 จะต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรือสภาวิศวกร หรือจดัท าโดยส่วนราชการ หรือจดัท าโดยสมาคมวิชาชีพท่ีไดรั้บ
การรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
3.3  หากข้อก าหนดในมาตรฐานน้ีมีความขดัแยง้กับมาตรฐานท่ีอ้างถึงในแต่ละส่วน ให้ถือข้อก าหนดใน
มาตรฐานน้ีเป็นส าคญั 
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4.   ข้อก าหนดในการก่อสร้าง  
 

4.1  ฐานรากแผ่ทีไ่ม่ต้องใช้เสาเข็ม  
4.1.1  ฐานรากตอ้งวางอยู่บนดินเดิมเสมอ นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงานท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน 

ความลึกของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็กตอ้งเป็นไปตามแบบรายละเอียด ท่ีได้
ก าหนดไว ้

4.1.2 การก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดบัลึกต่างกนั ตอ้งท าการก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดบัลึกมากท่ีสุดก่อนเสมอ
ไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัฐานรากท่ีมีระดบัต้ืนกวา่พงั ขณะท าฐานรากตวัท่ีอยูลึ่กกวา่ 

4.1.3 ฐานรากท่ีระดบัลึกต่างกนันั้นตอ้งมีระดบัลึกต่างกนัไม่เกินขอ้ก าหนดในรูปท่ี 1 หากแบบรายละเอียด
ก าหนดระดบัต่างกนัของฐานรากเกินขอ้ก าหนดแลว้ ตอ้งสอบถามวิศวกรผูอ้อกแบบและค านวณ 
เพื่อวนิิจฉยัความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึงเสียก่อน จึงจะด าเนินการต่อไปได ้

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนด  
ส าหรับฐานรากวางบนดิน (Soil)  b  ไม่มากกวา่ a/2 
ส าหรับฐานรากวางบนหิน (Rock) b  ไม่มากกวา่ a 
 
รูปที ่1  ข้อก าหนดส าหรับการก่อสร้างฐานรากทีค่วามลกึต่างกนั 

(ขอ้ 4.1.3) 
 

4.1.4 ในการก่อสร้างฐานรากบนพื้นท่ีลาดเอียงนั้น ฐานรากตวัริมท่ีติดกบัพื้นท่ีลาดเอียงนั้น ตอ้งมีระยะ
จากขอบนอกสุดส่วนบนของฐานถึงพื้นท่ีลาดเอียงนั้น (Edge Distance) เป็นไปตามขอ้ก าหนดในรูป
ท่ี 2 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการสึกกร่อนของผวิดินอนัจะเป็นอนัตรายแก่ฐานรากภายหลงั 

 
 
 
 

b 

a 
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ข้อก าหนด 

ส าหรับฐานรากวางบนดิน (Soil)   ระยะ a ไม่นอ้ยกวา่ 1.5B เมตร แต่ทั้งน้ีจะตอ้ง 
  ไม่นอ้ยกวา่ 1.00 เมตร 
 ระยะ b ไม่นอ้ยกวา่  0.60 เมตร 
ส าหรับฐานรากวางบนหิน (Rock)  ระยะ a ไม่นอ้ยกวา่  0.75 เมตร 

 ระยะ b ไม่นอ้ยกวา่  0.30 เมตร 
 

รูปที ่2  ข้อก าหนดส าหรับการก่อสร้างฐานรากบนพืน้ที่ลาดเอยีง 
(ขอ้ 4.1.4) 

หากแบบและรายการละเอียดไดก้ าหนดระยะของขอบฐานรากดงักล่าวไวเ้ป็นอ่ืนแลว้ให้ถือปฏิบติั
ตามแบบและรายการละเอียดท่ีไดก้  าหนดไว ้แต่ตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรูปท่ี 2 

4.1.5 ฐานรากของอาคารท่ีก่อสร้างใกลเ้ชิงลาดทั้งท่ีอยูบ่ริเวณส่วนฐานและส่วนบนของเชิงลาดท่ีมีความ
ลาดเอียง (ระยะในแนวด่ิงต่อระยะในแนวราบ) มากกวา่ 1 ต่อ 3 ให้เป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
4.1.5.1 อาคารท่ีก่อสร้างบริเวณส่วนฐานของเชิงลาดจะตอ้งมีระยะห่างจากปลายเชิงลาดท่ีเพียงพอ

ส าหรับการป้องกนัอาคารจากปัญหาการระบายน ้ าจากเชิงลาด การกดัเซาะ และการวิบติั
บริเวณผิวลาด  (Shallow Failure) หากไม่ได้มีการก าหนดระยะห่างของอาคารในแบบ
รายละเอียดหรือไม่มีวิศวกรรับรองความปลอดภยัตามขอ้ 4.1.5.3 แลว้ ระยะห่างจากปลาย
เชิงลาดให้เป็นไปตามรูปท่ี  3 (ก) ส าหรับกรณีเชิงลาดมีความลาดเอียงมากกว่า 1 ต่อ 1 
ต าแหน่งของปลายเชิงลาดให้สมมุติว่าเป็นจุดตดัระหว่างระนาบในแนวราบท่ีระดบัหลงั
ฐานรากและระนาบท่ีลากสัมผสักบัเชิงลาดท ามุม 45 องศากบัแนวราบ ตามรูปท่ี 3 (ข) และ
ส าหรับกรณีท่ีมีการก่อสร้างก าแพงกนัดินท่ีปลายเชิงลาด ความสูงของเชิงลาดให้วดัจาก
ส่วนบนของก าแพงกนัดินถึงยอดเชิงลาด 

4.1.5.2 ฐานรากของอาคารท่ีก่อสร้างอยูบ่ริเวณส่วนบนของเชิงลาดจะตอ้งวางอยูบ่นชั้นดินท่ีมีความ
มัน่คงแขง็แรง โดยมีระยะฝังลึกและระยะห่างจากยอดเชิงลาดท่ีมากเพียงพอท่ีจะรองรับฐาน
รากทั้งในแนวด่ิงและด้านข้างโดยไม่เกิดการทรุดตวัท่ีเป็นอนัตรายได้ หากไม่ได้มีการ
ก าหนดระยะห่างของฐานรากในแบบรายละเอียดหรือไม่มีวศิวกรรับรองความปลอดภยัตาม

B a 

b 
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ขอ้ 4.1.5.3 แล้ว ระยะห่างจากยอดเชิงลาดให้เป็นไปตามรูปท่ี 3 ส าหรับกรณีท่ีเชิงลาดมี
ความลาดเอียงมากกว่า 1 ต่อ 1 ระยะห่างให้วดัจากระนาบเชิงลาดสมมุติท่ีเอียงเป็นมุม 45 
องศากบัแนวราบโดยฉายจากปลายเชิงลาดข้ึนมา ตามรูปท่ี 3 (ข) โดยในทุกกรณีระยะห่าง
จากเชิงลาดของฐานรากตอ้งเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้เส้นการกระจายแรงตามรูปท่ี 4 ตดักบัผิว
เชิงลาดและฐานรากท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะไม่นอ้ยกวา่ H/2 
แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมากกวา่ 5 เมตร 

ขอบของฐานราก ปลายเชิงลาด ระ
ยะ
 H

 

ระยะไม่นอ้ยกวา่ H/3 
แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมากกวา่ 12.5 เมตร 

ยอดเชิงลาด 

(ก)  กรณเีชิงลาดมีความลาดเอยีงมากกว่า 1 ต่อ 3 แต่น้อยกว่า 1 ต่อ 1 

ระยะไม่นอ้ยกวา่ H/2 แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมากกวา่ 5 เมตร 

ขอบของฐานราก 

(ข)  กรณเีชิงลาดมีความลาดเอยีงมากกว่า 1 ต่อ 1 

ระ
ยะ
 H

 
ระยะไม่นอ้ยกวา่ H/3 

แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมากกวา่ 12.5 เมตร 

45 

45 

ปลายเชิงลาดสมมุติ 

รูปที ่3  ข้อก าหนดส าหรับการก่อสร้างฐานรากใกล้เชิงลาด 
(ขอ้ 4.1.5) 
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รูปที ่4  เส้นการกระจายแรงของการก่อสร้างฐานรากบนเชิงลาด 
 

4.1.5.3  กรณีท่ีการก่อสร้างอาคารท่ีมีระยะห่างจากเชิงลาดต่างไปจากท่ีก าหนดในขอ้ 4.1.5.1 และ 
4.1.5.2 จะตอ้งมีวิศวกรรับรองความปลอดภยัของการก่อสร้างอาคารใกลเ้ชิงลาดดงักล่าว 
โดยการรับรองจะตอ้งพิจารณาถึงเสถียรภาพของความลาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานราก
อาคาร เสถียรภาพของความลาดภายใตแ้รงกระท าจากฐานราก การระบายน ้ า และการกดั
เซาะของวสัดุเชิงลาด 

4.1.6 ในกรณีเม่ือขุดดินเพื่อท าฐานรากลึกไม่ไดร้ะดบัตามรายการหรือแบบรายละเอียด เน่ืองจากขุดถึงชั้น
หินพืดหรือชั้นลูกรังแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) หากเป็นชั้นหินพืด ฐานรากตอ้งฝังอยูใ่นหินพืดลึกไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร (วดัตรงท่ีต้ืนสุด) 

หรือตอ้งวางอยูบ่นชั้นหินท่ีมีคุณภาพดี ไม่ผกุร่อนและมีการยดึฐานรากเขา้กบัชั้นหินพืดดว้ย
เหล็กเดือย (Dowel Bars) โดยทั้งสองกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ฐานรากจะตอ้งวางไดเ้ต็มพื้นท่ี
ฐานรากบนหินพืด และตอ้งปรับหรือสกดัหินท่ีรองรับให้เรียบเพื่อไม่ให้เกิด แรงกระท าเป็น
จุด (Concentrated Load) กระท าต่อฐานราก รวมทั้งพื้นท่ีรองรับฐานรากจะตอ้งอยูใ่นระนาบ
ราบเพื่อไม่ให้เกิดโมเมนตด์ดักระท าต่อเสาตอม่อ และให้ตรวจสอบวา่พื้นท่ีรองรับเป็นชั้น
หินพืดจริงหรือไม่ ซ่ึงอาจตรวจสอบไดโ้ดยการเจาะส ารวจชั้นหินหรือการเจาะรูมีขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 25 มิลลิเมตร ลึกไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร ฐานรากหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 
2 รู ส าหรับกรณีท่ีฐานรากมีความกวา้งเกินกว่า 2.00 เมตร การเจาะส ารวจชั้นหินหรือการ
เจาะรูดงักล่าวจะตอ้งมีความลึกท่ีครอบคลุมถึงระนาบการวิบติั (Failure Surface) ของฐาน
รากท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

45 45 

ฐานรากใหม่ 

ฐานรากท่ีมีอยูแ่ลว้ 

เส้นการกระจายแรง 
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(2) หากเป็นชั้ นลูกรัง ให้ถือปฏิบัติเหมือนชั้ นหินพืดในข้อ (1) ทุกประการ  แต่ทั้ งน้ีก่อน
ด าเนินการก่อสร้างฐานรากให้ทดสอบสมบัติของดินลูกรัง หรือแจ้งวิศวกรผูค้  านวณ
ออกแบบเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่อไป 

ในกรณีเม่ือท าการเจาะชั้นหินพืดหรือชั้นลูกรังแลว้ ปรากฏวา่มีความหนาไม่เพียงพอตามขอ้ (1) และ 
(2) ใหแ้จง้วศิวกรผูค้  านวณออกแบบเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่อไป 

4.1.7 ในกรณีท่ีท าการขุดดินจนถึงระดบัทอ้งฐานรากตามท่ีรายการหรือแบบละเอียดไดก้ าหนดไวใ้ห้แลว้ 
ปรากฏวา่ดินใตฐ้านรากนั้นเป็นดินถมหรือดินธรรมชาติท่ีมีคุณภาพไม่ดีพอ จะตอ้งขุดดินให้ลึกลง
ไปอีกจนถึงชั้นดินท่ีมีสมบติัในการรับน ้ าหนกัได้ตามท่ีแบบหรือรายละเอียดก าหนด และเพื่อให้
ทราบแน่นอนวา่พื้นดินชั้นดงักล่าวจะมีความสามารถในการรับน ้าหนกับรรทุกไดต้ามท่ีรายการหรือ
แบบรายละเอียดก าหนดหรือไม่ จะตอ้งท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน ้าหนกับรรทุก
ของพื้นดินทุกประการ 

4.1.8  การทดสอบความสามารถในการรับน ้าหนกับรรทุกของพื้นดิน ใหเ้ป็นไปตาม มยผ. 1253: มาตรฐาน
การทดสอบความสามารถในการรับน ้าหนกัของพื้นดิน 

4.2  ฐานรากทีต้่องใช้เสาเข็ม  
4.2.1 ความลึกและขนาดของฐานราก และรายละเอียดการเสริมเหล็ก ตอ้งเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ีได้

ก าหนดให ้
4.2.2  การด าเนินการก่อสร้างฐานรากให้ปฏิบติัตามข้อ 4.1.2 และขอ้ 4.1.4 โดยระยะ a ในขอ้ 4.1.4 ให้

ใชไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.00 เมตร 
4.2.3 เสาเขม็ท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพและสมบติัเป็นไปตาม มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเขม็ 
4.2.4  การยก การตอก ให้เป็นไปตาม มยผ. 1106: มาตรฐานงานเสาเข็ม และการทดสอบความสามารถใน

การรับน ้ าหนกับรรทุกของเสาเข็มให้เป็นไปตาม มยผ. 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน ้ าหนกั
บรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มดว้ยวิธีสถิตยศาสตร์ หรือ มยผ.1252: มาตรฐานการรับน ้าหนกัของ
เสาเขม็ ดว้ยวธีิพลศาสตร์ 

4.2.5 เสาเข็มไมแ้ละเสาเข็มเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ จะเป็นเสาเข็มสั้นหรือยาวก็ตาม หวัเสาเข็มตอ้งจม
อยูใ่ตร้ะดบัน ้ าใตดิ้นตลอดเวลา ดงันั้น หากปรากฏวา่เม่ือขดุดินถึงระดบักน้ฐานรากไดต้ามแบบ และ
รายการละเอียดท่ีก าหนดแลว้ยงัไม่ถึงระดบัน ้าใตดิ้น จะตอ้งตอกลงไปอีกหรือตดั เพื่อให้หวัเสาเข็ม
อยูใ่ตร้ะดบัน ้าใตดิ้นตลอดเวลา   

4.2.6 ฐานรากท่ีใช้เสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มตอ้งตอกด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่
อาคารขา้งเคียง การตอกเสาเข็มตอ้งตอกให้เป็นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเป็นแนวๆ หรือเสร็จเป็น
ฐานๆ ไป ห้ามตอกสลบัไปสลบัมา หรือให้ตอกตามล าดบัท่ีก าหนดใน มยผ. 1106: มาตรฐานงาน
เสาเขม็  
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4.2.7 ในกรณีท่ีเสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกส าหรับอาคารเดียวกนั จะตอ้งรายงานให้วิศวกรผู ้
ค  านวณออกแบบหรือวศิวกรผูค้วบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่อไป 

4.2.8 หากมีความจ าเป็นตอ้งถมดินหรือทรายภายในบริเวณท่ีไดต้อกเสาเข็มไวแ้ลว้ การถมตอ้งถมด้วย
ความระมดัระวงัมิให้เสาเข็มช ารุด เอน เอียง หรือหนีศูนยก์ลาง และเพื่อมิให้เกิดปัญหาดงักล่าว ผูรั้บ
จา้งตอ้งถมดินหรือทรายรอบเสาเข็มแต่ละตน้ให้สูงกว่าระดบัอ่ืนๆ เสียก่อน จากนั้นจึงถมบริเวณ
อ่ืนๆ ต่อไป หา้มถมไปทางดา้นเดียว 

4.3  การขุดดินเพ่ือก่อสร้างฐานราก  
4.3.1 ในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ผูรั้บจา้งตอ้งขุดให้ไดข้นาด และระดบัตามแบบและรายละเอียด

พร้อมทั้งป้องกนัมิให้ดินพงัทลายหรือเกิดความเสียหายใดๆ ซ่ึงอาจจะท าไดด้ว้ยการสร้างโครงสร้าง
รับแรงดา้นขา้งหรือขดุดินลดเป็นชั้นๆ ลงไป ดินท่ีขดุตอ้งน าไปกองไวใ้หเ้รียบร้อย  

4.3.2  ใหสู้บน ้ ากน้บ่อออกใหห้มด ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตฐานราก และตลอดเวลาด าเนินการเทคอนกรีตฐาน
ราก 

4.3.3  การกลบดินตอ้งถมดินเป็นชั้น ๆ ชั้นหน่ึงๆ หนาไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยกระทุง้ใหแ้น่นทุกๆ ชั้น 
 

5.   เอกสารอ้างองิ 

(1)   International Code Council. “International Building Code,” Fall Church, VA, 2003. 
(2)  มาตรฐาน มยธ. 105-2533 มาตรฐานงานฐานราก กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533 
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มยผ. 1106-64 
มาตรฐานงานเสาเขม็ 

 

1.   ขอบข่าย 

1.1  มาตรฐานน้ีใชก้บังานเสาเขม็คอนกรีตและเสาเขม็ไมทุ้กประเภท ส าหรับการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง
ทัว่ไป เช่น บา้น โรง เรือน คลงัสินคา้ ก าแพงกนัดิน และอาคารชลประทาน เป็นตน้ นอกจากรายการประกอบ
แบบเฉพาะงานท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ถือในส่วนท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการประกอบแบบเฉพาะงานนั้นเป็นหลกั 
ส่วนขอ้ความอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี  
1.2 มาตรฐานน้ีระบุไวเ้พื่อใหก้ารก่อสร้างงานเสาเขม็เป็นไปตามหลกัวชิาการ เกิดความประหยดัและปลอดภยั 
1.3 มาตรฐานน้ีใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลกั และใช้ค่าการแปลงหน่วยของแรง  
1 กิโลกรัมแรงเท่ากบั 10 นิวตนั 

2.   นิยาม 

“การสูญเสียของการอัดแรง (Losses)” หมายถึง การท่ีลวดเหล็กหรือเหล็กเสริมท่ีใช้อดัแรงชนิดอ่ืนๆ สูญเสีย
หน่วยแรงดึงตามขั้นตอนต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจาก การหดตวัอีลาสติก การคืบและหดตวัของคอนกรีต และการ
คลายแรงดึงของเหล็กเสริมอดัแรง 
“ฐานราก” หมายถึง ส่วนของอาคารท่ีใชถ่้ายน ้าหนกับรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่วนบนลงสู่ดินฐานราก  
“เสาเข็ม” หมายถึง เสาท่ีฝังอยูใ่นดินฐานรากเพื่อใชถ่้ายน ้าหนกับรรทุกจากอาคารสู่ดินฐานราก 
“เสาเข็มเจาะ (Bored Pile)” หมายถึง เสาเข็มท่ีก่อสร้างโดยการขุดหรือเจาะลงไปในชั้นดินโดยอาจใชป้ลอก
เหล็กกนัดินพงัหรือไม่ก็ตาม แลว้หล่อคอนกรีตในหลุมท่ีเจาะแลว้เสร็จ 
“เสาเข็มคอนกรีตหล่อส าเร็จ” หมายถึง เสาเข็มคอนกรีตท่ีหล่อหรือผลิตในโรงงาน หรือท่ีสถานท่ีก่อสร้าง
ก่อนท่ีจะน ามาติดตั้งโดยการตอกหรือฝัง 
“แรงแบกทานทีย่อมให้ของเสาเข็ม” หมายถึง แรงตา้นทานการรับน ้าหนกับรรทุกไดอ้ยา่งปลอดภยัของเสาเขม็  
“หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต” หมายถึง หน่วยแรงอดัสูงสุดตามแกนยาวท่ีแท่งคอนกรีตทรงกระบอกท่ีมี
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร สามารถรับได ้หากไม่ไดร้ะบุเป็นอย่างอ่ืนหน่วยแรงอดั
ดงักล่าวในมาตรฐานน้ี ใหใ้ชห้น่วยแรงอดัประลยัท่ีอาย ุ28 วนัเป็นเกณฑ ์

3.   มาตรฐานอ้างถึง 

3.1  มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงประกอบดว้ย 
3.1.1   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3.1.2   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ. 1102: มาตรฐานงานคอนกรีตอดัแรง 
3.1.3   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ. 1103: มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
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3.1.4   มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุก
ตามแนวแกนของเสาเขม็ดว้ยวธีิสถิตยศาสตร์ 

3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ 1252: มาตรฐานการทดสอบการรับน ้ าหนกัของ
เสาเขม็ดว้ยวธีิพลศาสตร์ 

3.1.6 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มยผ 1551: มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเขม็ดว้ยวธีิ Seismic Integrity Test 

3.1.7   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 395: เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จ 
3.1.8   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 396: เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อส าเร็จ 
3.1.9   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 397: เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวีย่ง 
3.1.10 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 398: เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงแบบแรงเหวีย่ง 
3.1.11 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 399: เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จขนาดสั้น 
3.1.12 มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 1019:  

ขอ้ก าหนดมาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะ 
3.2  หากจะน ามาตรฐานอ่ืนมาใช้นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 3.1 มาตรฐานดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรือสภาวศิวกร  
3.3  หากข้อก าหนดในมาตรฐานน้ีมีความขดัแยง้กับมาตรฐานท่ีอ้างถึงในแต่ละส่วน ให้ถือข้อก าหนดใน
มาตรฐานน้ีเป็นส าคญั 
 

4.   ข้อก าหนดส าหรับวสัดุก่อสร้าง  

4.1  เสาเข็มไม้  
4.1.1 ไมท่ี้น ามาใช้เป็นเสาเข็ม ตอ้งเป็นไมเ้บญจพรรณหรือไมส้นท่ีไดม้าจากตน้ท่ีแข็งแรง และยงัสดอยู่

ขณะท่ีน ามาใชต้อ้งไม่ผหุรือมีราข้ึน ไมท่ี้ผงุ่าย เช่นไมย้างพารา ไมย้คูาลิปตสั เป็นตน้ หา้มน ามาใช ้
4.1.2 เสาเข็มตอ้งทุบหรือถากเปลือกออกอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของพื้นท่ีผิวโดยรอบเสาเข็ม ตาไมต่้าง ๆ 

ตอ้งตดัให้เรียบเสมอผิวของตน้เสาเข็ม ปลายเสาเข็มตอ้งใช้เล่ือยตดัเรียบไดฉ้ากกบัล าตน้ ตาไมใ้น
เสาเข็มตอ้งมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของเส้นผ่านศูนยก์ลางของเสาเข็มตรง
ต าแหน่งท่ีมีตานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 100 มิลลิเมตร 

4.1.3 เสาเข็มตอ้งตรงมากท่ีสุด เสาเข็มท่ีคดจะใช้ไดก้็ต่อเม่ือขึงเชือกจากแนวศูนยก์ลางปลายทั้งสองขา้ง
ของเสาเขม็แลว้เชือกไม่ล ้าออกจากล าตน้ 

4.1.4 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเสาเข็มตามท่ีระบุไวใ้นแบบรายละเอียดนั้น ให้ถือเป็นขนาดเฉล่ียของ
เส้นผา่นศูนยก์ลางของเสาเขม็ท่ีวดัตรงจุดกลางความยาวของเสาเข็ม โดยใชเ้ทปพนัรอบให้ตึง ความ
ยาวท่ีไดถื้อเป็นเส้นรอบวง ซ่ึงเท่ากบั 3.14 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 
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4.2  เสาเข็มคอนกรีตหล่อส าเร็จ 
4.2.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของเสาเขม็คอนกรีตหล่อส าเร็จ 

4.2.1.1 วสัดุต่างๆ ท่ีใช้ในการหล่อเสาเข็ม และส่วนผสมของคอนกรีต ตลอดจนการปฏิบติัตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
(1) คุณลกัษณะของวสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมคอนกรีตและขั้นตอนการปฏิบติัในการก่อสร้าง

ใหเ้ป็นไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(2) คุณลกัษณะของวสัดุท่ีใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตอดัแรงและขั้นตอนการปฏิบติัในการ

ก่อสร้างใหเ้ป็นไปตาม มยผ. 1102: มาตรฐานงานคอนกรีตอดัแรง 
(3) คุณลกัษณะของเหล็กเสริมและขั้นตอนการปฏิบติัในการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มยผ. 

1103: มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 ค่าหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีตตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบหรือรายการประกอบ

แบบ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีไดก้  าหนดไวใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม วา่ดว้ย 
เสาเขม็คอนกรีตประเภทนั้นๆ ตามขอ้ 3.1.7 ถึง 3.1.11 

4.2.1.2 เสาเข็มท่ีน ามาใช้ต้องมีความยาว พื้นท่ีหน้าตดัท่ีกดบนดิน (Projected Area) และ
ความสามารถรับน ้ าหนกับรรทุกปลอดภยัไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบหรือในรายการประกอบ
แบบ 

4.2.1.3 รูปลกัษณ์ภายนอกของเสาเข็มตอ้งเหมือนกนัตลอดความยาวของเสาเข็ม ยกเวน้ส่วนหัว
เสาเข็มท่ีรับตุม้ตอกเสาเข็ม ส าหรับส่วนปลายเสาเข็มในระยะซ่ึงยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของ
ความกวา้งของเสาเขม็ยอมใหส้อบปลายได ้

4.2.1.4 เสาเขม็ท่ีจะน ามาตอกใชง้านจะตอ้งมีหน่วยแรงอดัประลยัตามท่ีก าหนดในแบบหรือรายการ
ประกอบแบบเฉพาะงาน หากตอ้งการน าเสาเข็มมาใช้ก่อนก าหนดให้ทดสอบก าลงัของ
คอนกรีต ซ่ึงก าลังของคอนกรีตท่ีเวลาน ามาใช้นั้นจะตอ้งมีค่าไม่น้อยกว่าหน่วยแรงอดั
ประลยัของคอนกรีต 

4.2.1.5 เสาเข็มตอ้งมีล าตน้ตรง ระยะโก่งท่ีส่วนใดๆ ของเสาเข็ม ถา้วดัระหว่างเส้นตรงท่ีต่อปลาย
ทั้งสองของส่วนโก่งกับผิวด้านใดๆ ก็ตาม ตอ้งไม่เกินความยาวส่วนท่ีโก่งหารด้วยค่าท่ี
ก าหนดในรูปท่ี 1 
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รูปที่1  การวดัระยะโก่งของเสาเข็ม 

(ขอ้ 4.2.1.5) 
 

4.2.1.6 หากเป็นเสาเขม็กลวงหรือเวา้ขา้ง รูกลวงหรือส่วนเวา้ขา้ง ตอ้งไม่ท าให้จุดศูนยถ่์วงของหนา้
ตดัเบ่ียงเบนไปจากศูนยก์ลางของหนา้ตดัเสาเขม็ 

4.2.1.7 เสาเข็มต้องแข็งแรงทนทานต่อการตอกของตุ้มตอกเสาเข็ม และการกระทบกระแทก
ระหว่างการขนส่งได ้และตอ้งมีรูปร่างหนา้ตดัภายนอกเป็นส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม 
หรือมากกวา่ หรือกลม หรือ I หรือท่ีคลา้ยตวั I ซ่ึงมีความหนาของส่วนท่ีบางท่ีสุดไม่นอ้ย
กวา่ 50 มิลลิเมตร หรือ 2 เท่าของระยะหุ้มเหล็กเสริมบวกดว้ยเส้นผา่นศูนยก์ลางหรือความ
หนาของเหล็กเสริมโดยใช้ค่าท่ีมากกว่าเป็นเกณฑ์ ยกเวน้เสาเข็มขนาดเล็กท่ีมีขนาดตั้งแต่ 
150 มิลลิเมตรลงมา  

4.2.1.8 เสาเข็มจะต้องแสดงต าแหน่งจุดยกท่ีชัดเจน หากไม่มีการก าหนดในแบบหรือรายการ
ประกอบแบบใหก้ าหนดจุดยก โดยอาจท าเป็นเคร่ืองหมายหรือฝังหูร้อยหรือท่ีจบัยึดส าหรับ
การยก และต าแหน่งของจุดยกใหเ้ป็นไปตามรูปท่ี 2 แต่ทั้งน้ีหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ยกเสาเขม็จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ 4.2.2.2 หรือ 4.2.3.2 

4.2.1.9 เสาเข็มยอมให้มีรอยร้าวต่อเน่ืองกันได้ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเส้นรอบรูป และต้องท ามุม
ระหว่าง 80 ถึง 90 องศากบัแนวสะเทิน รอยร้าวท่ีเกิดข้ึนแต่ละรอยตอ้งห่างกนัเกินกวา่ 1 
เมตร และความกวา้งของรอยร้าวตอ้งไม่มากกว่า 0.2 มิลลิเมตร แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากวศิวกรผูค้วบคุมงานก่อน ส าหรับโครงการก่อสร้างท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหรือเง่ือนไขท่ี
ตอ้งพิจารณาความคงทนไม่ยนิยอมใหใ้ชเ้สาเขม็ท่ีมีรอยร้าว  

4.2.2 คุณลกัษณะเฉพาะของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จ 

4.2.2.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จตอ้งเป็นไปตามขอ้ 4.2.1 
4.2.2.2 แรงดดัท่ีเกิดจากการยกเสาเขม็ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมเกินกวา่ 120 เมกา

ปาสกาล (1,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เม่ือใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ หรือเกิน
กว่า 150 เมกาปาสกาล (1,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เม่ือใช้เหล็กขอ้ออ้ยท่ีมี
ก าลงัครากนอ้ยกว่า 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) หรือเกิน

ความยาวของ 
ส่วนท่ีโก่ง  L 

ระยะโก่งสูงสุด    L/360 

ระยะโก่งสูงสุด 

ระยะใดๆ 
ความยาวของส่วนท่ีโก่ง  L 

ระยะโก่งสูงสุด 

ระยะโก่งสูงสุด    L/180 
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กว่า 170 เมกาปาสกาล (1,700 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เม่ือใช้เหล็กขอ้ออ้ยท่ีมี
ก าลงัครากตั้งแต่ 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ข้ึนไป และ
หน่วยแรงอดัในคอนกรีตท่ีขณะใชง้านจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอดัประลยั
ของคอนกรีต 

4.2.2.3 เหล็กปลอกจะตอ้งยึดติดกบัเหล็กเสริมตามยาวให้มัน่คง และตอ้งมีปริมาณเป็นร้อยละของ
ปริมาตรคอนกรีตของเสาเขม็ในช่วงนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ตามท่ีก าหนดไวใ้นรูปท่ี 3 

4.2.3 คุณลกัษณะเฉพาะของเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อส าเร็จ 
4.2.3.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อส าเร็จตอ้งเป็นไปตามขอ้ 4.2.1 

ส่วนคุณลกัษณะเฉพาะของเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงประเภทต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุใน
มาตรฐานน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วย เสาเข็มคอนกรีต
ประเภทนั้นๆ ตามขอ้ 3.1.7 ถึง 3.1.11 แลว้แต่กรณี 

4.2.3.2 แรงดดัท่ีเกิดจากการยกเสาเข็มตอ้งไม่ก่อให้เกิดหน่วยแรงดึงในคอนกรีตเกินกว่า 0.5 คูณ
ดว้ยรากท่ีสองของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีต เม่ือหน่วยแรงมีหน่วยเป็นเมกาปาส
กาล (หรือไม่เกินกว่า 1.59 คูณดว้ยรากท่ีสองของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีต เม่ือ
หน่วยแรงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

 ในกรณีท่ีหน่วยแรงดึงมีค่าสูงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งขยายพื้นท่ีหน้าตดัหรือเสริม
เหล็กยึดหน่วงหรือยึดเหน่ียวเพิ่มเติมในส่วนของคอนกรีตท่ีเกิดหน่วยแรงดึง (Tensile 
Zone) เพื่อสามารถรับแรงดึงท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตดงักล่าวไดท้ั้งหมด (อาจจะเป็นเหล็กเสริม
ปกติหรือเหล็กเสริมอดัแรง) โดยท่ีแรงดึงใหค้  านวณจากสมมุติฐานของหนา้ตดัไม่แตกร้าว 
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  แรงปฏิกิริยา  =  wL 
แรงดัดสูงสุด  =  0.125wL2 

0.5L 0.5L 
L 

แรงปฏิกิริยา  =  0.707wL 
แรงดัดสูงสุด  =  0.0429wL2 

0.293L 

L 
0.707L 

แรงปฏิกิริยา  =  0.5wL 
แรงดัดสูงสุด  =  0.125wL2 

L 

(ก)  จุดยกเสาเข็มจ านวน 1 จุด 

(ข)  จุดยกเสาเข็มจ านวน 2 จุด 

แรงปฏิกิริยาท่ีจุดยกเสาเขม็แต่ละจุด  =  0.33wL 
แรงดัดสูงสุด  =  0.0059wL2 

0.138L 
L 

0.138L 0.362L 0.362L 

(ค)  จุดยกเสาเข็มจ านวน 3 จุด 

รูปที ่2 ต าแหน่งจุดยกเสาเข็ม 
(ขอ้ 4.2.1.8) 

 

แรงปฏิกิริยาท่ีจุดยกเสาเขม็แต่ละจุด  =  0.5wL 
แรงดัดสูงสุด  =  0.0214wL2 

0.207L 
L 

0.207L 0.586L 
 

หมายเหตุ  w  =  น ้าหนกัของเสาเขม็รวมผลของแรงกระแทกจากการขนส่ง 
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หมายเหตุ W = ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของรูปตดัขวางทั้งหมดของเสาเขม็ 

รูปที ่3  ปริมาณเหลก็ปลอกต ่าสุดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อส าเร็จ 
(ขอ้ 4.2.2.3) 

 

4.2.3.3 หน่วยแรงอดัท่ียอมให้จากน ้ าหนักบรรทุกใช้งานของเสาเข็มจะต้องไม่เกินกว่าผลต่าง
ระหวา่งร้อยละ 33 ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีตและร้อยละ 27 ของหน่วยแรงอดั
ประสิทธิผลท่ีกระท ากบัคอนกรีตเน่ืองจากการอดัแรง หรือ 

 0.33 0.27a c pcf f    (1) 
เม่ือ a  เป็น หน่วยแรงอดัท่ียอมให้จากน ้ าหนกับรรทุกใช้งานของเสาเข็ม มีหน่วยเป็น    

เมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

 cf
  เป็นหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีต มีหน่วยเป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) 

 pcf  เป็นหน่วยแรงอดัประสิทธิผลท่ีกระท ากบัคอนกรีตเน่ืองจากการอดัแรง มีหน่วย
เป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

4.2.3.4 เหล็กปลอกจะตอ้งยึดติดกบัเหล็กเสริมตามยาวให้มัน่คง และตอ้งมีปริมาณเป็นร้อยละของ
ปริมาตรคอนกรีตของเสาเขม็ในช่วงนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ตามท่ีก าหนดไวใ้นรูปท่ี 4 
  

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.3 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.6 เหลก็ปลอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.15 

W – 50 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่เกิน 300 มิลลิเมตร 

3W 

W 

3W 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.6 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.3 

3W 3W 
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หมายเหตุ W = ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของรูปตดัขวางทั้งหมดของเสาเขม็ 

รูปที ่4  ปริมาณเหลก็ปลอกต ่าสุดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหล่อส าเร็จ 
(ขอ้ 4.2.3.4) 

 

4.3  เสาเข็มเจาะ 
4.3.1 คุณลกัษณะเฉพาะของเสาเข็มเจาะแบบแหง้ 

4.3.1.1 วสัดุต่างๆ ท่ีใช้ในการหล่อเสาเข็ม และส่วนผสมของคอนกรีต ตลอดจนการปฏิบติัตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
(1) คุณลกัษณะของวสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมคอนกรีตและขั้นตอนการปฏิบติัในการก่อสร้าง

ใหเ้ป็นไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(2) คุณลกัษณะของเหล็กเสริมและขั้นตอนการปฏิบติัในการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มยผ. 

1103: มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
4.3.1.2 เสาเขม็ตอ้งมีความยาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง และความสามารถรับน ้ าหนกับรรทุกปลอดภยัได้

ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหรือในรายการประกอบแบบ 
4.3.2 คุณลกัษณะเฉพาะของเสาเข็มเจาะแบบเปียกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์วสท. 1019:  ขอ้ก าหนดมาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างเสาเขม็
เจาะ วา่ดว้ย คุณลกัษณะของเสาเขม็เจาะแบบเปียก 

 

5.   ข้อก าหนดในการก่อสร้าง  

5.1 เสาเข็มไม้ 
5.1.1 เสาเขม็ตอ้งตอกโดยใหป้ลายแหลมลง และหวัเสาเขม็จมอยูใ่ตร้ะดบัน ้าใตดิ้นถาวรทุกตน้ 
5.1.2 เสาเข็มเม่ือน าไปใชใ้นน ้ าทะเลตอ้งอาบน ้ ายารักษาเน้ือไม ้(Creosote Oil) ประมาณ 320 กิโลกรัมต่อ

เน้ือไมห้น่ึงลูกบาศกเ์มตร (20 ปอนดต่์อเน้ือไมห้น่ึงลูกบาศกฟุ์ต) ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัแมลงเจาะไช 
 
 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.2 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 เหลก็ปลอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.08 

W – 50 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่เกิน 300 มิลลิเมตร 

1.5W 

W 

3W 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 

เหลก็ปลอก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.2 

3W 1.5W 
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5.2  เสาเข็มคอนกรีตหล่อส าเร็จ 
5.2.1 เสาเขม็คอนกรีตหล่อส าเร็จดงัต่อไปน้ีไม่อนุญาตใหใ้ชเ้สาเขม็ต่อได ้
 (1)  เสาเขม็ท่ีระบุใหต้อ้งรับแรงดา้นขา้ง 
 (2)  เสาเขม็ท่ีอยูใ่นดินฐานรากท่ีมีความเส่ียงต่อการเล่ือนไถลของดิน (Soil Sliding) 
 (3)  เสาเขม็ท่ีปลายวางอยูบ่นหินท่ีมีความลาดเอียงท่ีมีความเส่ียงต่อการไถลของเขม็ได ้
5.2.2   เสาเข็มท่ีนอกเหนือจากขอ้ 5.2.1 อนุญาตให้ต่อได ้แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 2 ท่อน โดยวิธีเช่ือมดว้ย

ไฟฟ้า และทั้งสองท่อนเม่ือต่อกนัแลว้ตอ้งเป็นเส้นตรงเดียวกนั โดยท่ีขอ้ต่อของเสาเข็มทั้งสองท่อน
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (รูปท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5  รายละเอียดข้อต่อของเสาเข็ม 
(ขอ้ 5.2.2) 

 

5.2.2.1 ขอ้ต่อตอ้งเป็นเหล็กเหนียวและหล่อเป็นส่วนเดียวกนักบัเสาเขม็แต่ละท่อน 
5.2.2.2 ขอ้ต่อตอ้งมีลกัษณะเป็นหมวกครอบปลายหวัเสาเข็มในส่วนท่ีจะต่อกนันั้น หรือมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั และสามารถกนัมิให้คอนกรีตเน้ือเสาเข็มท่ีรองรับขอ้ต่อนั้นแตกในขณะรับ
แรงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม รวมทั้งตอ้งมีขนาดและความหนาเพียงพอท่ีสามารถส่ง
ถ่ายแรงดดัระหวา่งเสาเข็มท่ีต่อไดไ้ม่นอ้ยกวา่ส่วนอ่ืนของเสาเข็ม ขอ้ต่อน้ีให้หล่อยึดติดกบั

แผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (ข้อ 5.2.2.4) 

เหลก็ยึดข้อต่อ (ข้อ 5.2.2.3) 
ก 

รูปตัด ก-ก 
ไม่น้อยกว่า 500 มม.  

(ข)  ข้อต่อของเสาเข็มรูปตัว I หรือคล้ายตัว I 

แผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (ข้อ 5.2.2.4) 

เหลก็ยึดข้อต่อ กรณีเป็นเหลก็เส้น (ข้อ 5.2.2.3) 

(ก)  ข้อต่อของเสาเข็มหน้าตัดส่ีเหลีย่มตัน 

เหลก็ยึดข้อต่อ กรณีเป็นเหลก็แผ่น (ข้อ 5.2.2.3) 
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ตวัเสาเข็ม และตอ้งมีเน้ือท่ีหน้าตดัไม่น้อยกว่าเน้ือท่ีหน้าตดัของเสาเข็มท่ีจุดนั้น แต่จะโต
เกินขนาดภายนอกของเสาเขม็มิได ้ 

5.2.2.3 ตอ้งมีเหล็กยดึขอ้ต่อดงักล่าวให้ติดแน่นกบัท่อนคอนกรีตเสาเข็ม จนสามารถรับแรงดดัไดดี้
ไม่นอ้ยกวา่ส่วนอ่ืนของเสาเขม็ 

5.2.2.4 ความหนาของแผน่เหล็กขอ้ต่อของแต่ละแผน่ เฉพาะส่วนท่ีวางประกบกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 
มิลลิเมตร 

5.2.2.5 พื้นท่ีผิวของข้อต่อส่วนท่ีประกบกันต้องไส กลึง หรือ ฝาน ให้เรียบทั้ งสองข้ึนเพื่อให้
ประกอบกนัแนบสนิท 

5.2.2.6 เสาเข็มในส่วนท่ีชิดกบัขอ้ต่อ ตอ้งไดรั้บการป้องกนัการแตกดว้ยการเสริมเหล็กปลอกเป็น
พิเศษ 

5.3  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตอกเสาเข็มคอนกรีตและวธีิการตอกเสาเข็มคอนกรีต  
5.3.1 ป้ันจัน่ท่ีน ามาใช้ในการตอกเสาเข็มต้องมีความมัน่คงแข็งแรง และมีความกวา้งของฐานป้ันจัน่

พอท่ีจะมีการทรงตวัไดดี้เม่ือยกเสาเข็มข้ึนตั้ง ช้ินส่วนท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นตวัป้ันจัน่ตอ้งไม่คดงอ
หรือแตกร้าว ตะเกียบคู่หนา้ของป้ันจัน่ตอ้งเป็นเส้นตรงและไม่หลวมคลอน 

5.3.2 เคร่ืองยนต์ท่ีใช้กบัป้ันจัน่ตอ้งมีสภาพสมบูรณ์ สามารถให้ก าลงัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ อุปกรณ์ท่ีห้าม
ลอ้ครัทช์และท่ีห้ามการคลายตวัของเชือกลวดตอ้งอยู่ในสภาพท่ีใช้การไดโ้ดยปลอดภยั เชือกลวด
ตอ้งมีขนาดพอเหมาะกบัขนาดของน ้าหนกัเสาเขม็และตุม้ท่ียกและไม่สึกหรอจนส่อให้เห็นวา่จะเกิด
อนัตรายไดโ้ดยง่าย 

5.3.3 พื้นท่ีท่ีรองรับป้ันจัน่ตอ้งเสริมใหแ้ขง็แรงพอท่ีจะรับน ้ าหนกัป้ันจัน่และอุปกรณ์ต่างๆ ได ้โดยขณะท่ี
ตอกเสาเข็มป้ันจัน่ตอ้งไม่โยกคลอนหรือทรุดตวัลงจนท าให้เสียแนวด่ิงของตะเกียบบงัคบัเสาเข็ม
หรือเกิดแรงเบียดเสาเขม็ 

5.3.4 ถ้าใช้หมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มในการตอกเสาเข็มหมวกดงักล่าวตอ้งมีขนาดพอเหมาะกบัหัว
เสาเข็ม คือไม่โตกวา่หวัเสาเข็มเกิน 10 มิลลิเมตร และภายในหมวกให้ใชไ้มเ้น้ืออ่อนรองหวัเสาเข็ม
ไดห้นาไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และเม่ือไมร้องในหมวกแตกยุ่ยจนท าให้ประสิทธิภาพของการตอก
ลดลงตอ้งเปล่ียนไมร้องใหม่ หมวกเหล็กจะตอ้งมีท่ีบงัคบักบัตะเกียบดว้ย 

5.3.5 ตุม้ท่ีใชต้อกเสาเขม็ตอ้งมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของน ้ าหนกัเสาเข็ม แต่ตอ้งหนกัไม่นอ้ยกวา่ 
3 เมตริกตนั 

5.3.6 ก่อนตอกเสาเข็มตอ้งปักหมุดแสดงต าแหน่งของเสาเข็มท่ีจะตอกแต่ละต้นให้ชัดเจน และต้องมี
เคร่ืองบงัคบัเสาเข็มท่ีแข็งแรงพอ เพื่อวา่เม่ือยกเสาเข็มข้ึนตั้งในท่ีบงัคบัเสาเข็ม ปลายเสาเข็มตอ้งอยู่
ตรงศูนยเ์สาเข็มท่ีท าเคร่ืองหมายไว ้โดยเคร่ืองบงัคบัเสาเข็มตอ้งไม่เคล่ือนท่ีหรือหักพงัไปจนกว่า
ปลายเสาเขม็จะจมลงไปในดินแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร 
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5.3.7 การตอกเสาเข็มตอ้งพยายามจดัให้แรงกระทบของตุม้ท่ีมีต่อหัวเสาเข็ม ถ่ายก าลงัไปตามแนวแกน
ของเสาเข็ม หากอุปกรณ์ในการตอกเสาเข็มหลวมคลอนก่อให้เกิดแรงกระทบเสาเข็มเบนออกนอก
แนวเแกนจนเสาเข็มสะบดัคลอนไปในทางราบแลว้ตอ้งหนุนการตอกเสาเข็มทนัที จนกว่าจะมีการ
แกไ้ขสาเหตุท่ีท าใหเ้สาเขม็สะบดัเสียก่อน หากแกไ้ขไม่ไดต้อ้งเปล่ียนป้ันจัน่ทั้งชุด 

5.3.8 เม่ือเสาเขม็จมเสมอระดบัดินแลว้แต่ยงัไม่ไดร้ะดบัใหใ้ชเ้สาส่งวางบนหวัเสาเข็มได ้โดยท่ีเสาส่งตอ้ง
ยาวไม่เกินกวา่ระยะท่ีหวัเสาเข็มจมดินบวกดว้ย 600 มิลลิเมตร ในการใชเ้สาส่งปลายเสาส่วนท่ีวาง
อยูบ่นหวัเสาเขม็ตอ้งมีท่ีบงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนหลุดออกนอกแนวหวัเสาเข็ม ในขณะตอกให้ใชว้สัดุรอง
หัวเสาเข็มด้วยไมเ้น้ืออ่อนหนาไม่เกิน 30 มิลลิเมตร ท่ีบงัคบัเสาส่งตอ้งมัน่คงจนไม่โยกคลอน
ในขณะตอก ในกรณีท่ีความลึกในการส่งต ่ากว่าระดบัหัวเสาเข็มสามารถต่อเสาเข็มดว้ยการหล่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กในท่ี แต่ทั้งน้ีรายละเอียดรอยต่อระหวา่งเสาเข็มหล่อส าเร็จและหล่อในท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการรับรองจากวศิวกร  

5.3.9 การตอกเสาเข็มตอ้งตอกดว้ยความระมดัระวงั รวมทั้งตอ้งจดัท าหาวิธีป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายใด ๆ 
ต่อบุคคลอ่ืนหรือทรัพยสิ์นของอาคารขา้งเคียงอนัเป็นผลกระทบจากการตอกเสาเข็ม เช่น ความ
สั่นสะเทือน การพงัทลายและการเคล่ือนตวัของดิน เป็นตน้  

5.3.10 ในการตอกเสาเข็มถ้าขณะหน่ึงขณะใดปรากฏว่า จ  านวนเสาเข็มท่ีตอกมีการแตกหักเสียหายถึง
จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนเสาเข็มท่ีตอกไปไดใ้นขณะนั้นแลว้ให้ตอกเข็มต่อไปอีก 10 ตน้ หาก
ปรากฏว่าใน 10 ตน้นั้น มีเข็มหักเพิ่มข้ึนอีกให้ถือว่าเข็มนั้นขาดสมบติัตามมาตรฐานน้ีและให้
ด าเนินการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของเสาเข็ม โดยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมหรือการ
ทดสอบ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหย้กเวน้กรณีท่ีมีเสาเข็มเหลือจะตอ้งตอกอีกไม่เกิน 10 ตน้ ในงานนั้นให้
คงใชเ้สาเขม็นั้นต่อไป  

5.3.11 ขณะตอกเสาเขม็ถา้ปรากฏวา่เสาเขม็เกิดรอยแตกร้าวดว้ยเหตุประการใดๆ ซ่ึงสามารถมองเห็นได ้ให้
สกดัส่วนท่ีแตกร้าวออกแลว้หล่อคอนกรีตใหม่ เม่ือคอนกรีตไดก้ าลงัตามท่ีรายการก าหนดแลว้จึงจะ
ท าการตอกต่อไปได้ หรืออนุญาตให้ถอนเสาเข็มตน้ท่ีช ารุดข้ึนแล้วใช้เสาเข็มตน้ใหม่ท่ีดีตอกลง
แทนท่ีได ้หรือท าการตอกแซมโดยให้จุดศูนยก์ลางของฐานรากไม่เปล่ียน ส าหรับกรณีซ่อมแซม
เสาเข็มท่ีปรากฏรอยแตกร้าวดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือซ่อมเสร็จและตอกเสร็จแล้วตอ้งทดสอบความ
สมบูรณ์ของเสาเขม็ (Pile Integrity Test)  

5.3.12 ในขณะตอกเสาเข็มให้ท ารายงานผลการตอกเสาเข็มแต่ละตน้พร้อมทั้งแบบแปลนแสดงต าแหน่ง
เสาเข็มตน้ท่ีท าการตอก เพื่อพิจารณาว่าเสาเข็มตน้นั้นๆ จะสามารถรับน ้ าหนักบรรทุกได้ตามท่ี
ก าหนดหรือไม่ โดยการบนัทึกรายงานผลมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
5.3.12.1 ส าหรับการตอกเสาเขม็ท่ีจมถึงระดบัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้สาส่ง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) ใหขี้ดเคร่ืองหมายทุกระยะ 300 มิลลิเมตร ในช่วงจากโคนเสาเข็มเป็นระยะไม่นอ้ยกวา่
คร่ึงหน่ึงของความยาวเสาเขม็ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร 
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(2) เม่ือยกเสาเข็มตั้ งเข้าท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกระยะท่ีเสาเข็มจมลงไปในดินด้วย
น ้าหนกัของตวัเอง 

(3) ใหบ้นัทึกระยะท่ีเสาเขม็จมลงไปในดินเม่ือวางตุม้น ้าหนกัลงบนเสาเขม็ 
(4) เม่ือตอกเสาเขม็จม ถึงระดบัท่ีท าเคร่ืองหมายไว ้ให้เร่ิมบนัทึกจ านวนคร้ังท่ีตอกต่อการ

จมตวัของเสาเข็มทุกระยะ 300 มิลลิเมตร โดยให้ระยะยกตุม้น ้ าหนักเป็นไปตามท่ี
วศิวกรควบคุมงานก าหนด 

5.3.12.2 ส าหรับการตอกเสาเขม็ท่ีจมถึงระดบัโดยตอ้งใชเ้สาส่ง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) ให้ขีดเคร่ืองหมายทุกระยะ 300 มิลลิเมตร ในช่วง 1.5 เมตรสุดทา้ยของโคนเสาเข็ม 

หรือสุดแทแ้ต่ระยะท่ีตอ้งใชเ้สาส่ง 
(2) ให้ขีดเคร่ืองหมายทุกระยะ 300 มิลลิเมตร ท่ีเสาส่งเป็นระยะเท่ากบัระยะท่ีตอ้งส่ง

เสาเขม็ลงไปในชั้นดินจนถึงระดบัท่ีก าหนด 
(3) ใหบ้นัทึกการจมตวัของเสาเขม็เช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติัในขอ้ 5.3.12.1 (2) (3) และ (4 ) 

5.3.12.3 การบนัทึกรายงานการตอกเสาเขม็ ใหใ้ชแ้บบฟอร์ม บฟ. มยผ. 1106-1 
5.3.13 ในกรณีเม่ือตอกเสาเข็มไปจนสุดความยาวของเสาเข็มตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบรายละเอียดแลว้ แต่

เสาเข็มนั้นคาดวา่ไม่สามารถรับน ้ าหนกับรรทุกโดยปลอดภยัตามท่ีไดก้ าหนด ตอ้งด าเนินการแกไ้ข
เพื่อใหฐ้านรากมีความมัน่คงแขง็แรงตามท่ีก าหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงาน 

5.3.14 ถา้ปรากฏวา่เสาเข็มตอกจมลงไม่ถึงระดบัท่ีระบุไวใ้นแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงาน จะ
เน่ืองจากชั้นดินแข็งหรือ เหตุอ่ืนใด ๆ ก็ตาม ให้รีบแจง้วิศวกรเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 

5.3.15 ล าดบัการตอกกลุ่มเสาเข็มประเภทมีการแทนท่ีดิน (Displacement Piles) ควรเร่ิมจากศูนยก์ลางกลุ่ม
ไปดา้นนอก หรือเร่ิมจากดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง ส าหรับกลุ่มเสาเข็มท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีท่ีมีช่องหรือทาง
เปิด เช่น คลอง หรือล าน ้า ควรตอกเสาเขม็ในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ส าหรับกลุ่มเสาเขม็ท่ีแสดงในรูปท่ี 6 สามารถใชล้ าดบัการตอกไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) ตอกตามหมายเลขท่ีระบุในรูป (ล าดบัการตอกท่ี 1) หรือ 
 (2) ตอกเป็นแถวโดยเร่ิมจากศูนยก์ลางกลุ่มไปดา้นนอก (ล าดบัการตอกท่ี 2) หรือ 
 (3) ตอกเป็นแถวโดยเร่ิมจากดา้นหน่ึงของกลุ่มไปอีกดา้นหน่ึง (ล าดบัการตอกท่ี 3) 
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รูปที ่6  ตัวอย่างล าดับการตอกกลุ่มเสาเข็ม 
(ขอ้ 5.3.15) 

5.4  เสาเข็มเจาะ 
5.4.1 เสาเขม็เจาะแบบแหง้ 

5.4.1.1 การเจาะเสาเขม็จะตอ้งท าตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง และไม่เกิดผลกระทบต่อเสาเข็มตน้ขา้งเคียงท่ี
ท าการก่อสร้างเสร็จ หากไม่มีการก าหนดในแบบรายละเอียด ระยะห่างระหวา่งเสาเข็มตน้
ใหม่กบัเสาเขม็ตน้ท่ีเพิ่งหล่อคอนกรีตแลว้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่นอ้ย
กว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางเสาเข็มตน้ท่ีใหญ่กว่า โดยวดัจากศูนยก์ลางเสาเข็มเป็น
เกณฑ ์ยกเวน้กรณีท่ีเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะห่างมากกวา่ค่าดงักล่าว 

5.4.1.2 ปลอกเหล็กกนัดินพงั (Casing) จะตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีมีคุณภาพ ไม่บิดเบ้ียว มีรูปทรงหนา้ตดั
ท่ีสม ่าเสมอตลอดความยาว ความยาวและความหนาของปลอกเหล็กจะตอ้งเพียงพอในการ
ป้องกนัดินพงัเขา้สู่หลุมเจาะ หรือตามท่ีระบุในแบบรายละเอียด และในบางกรณีจ าเป็นตอ้ง
ใชป้ลอกเหล็กกนัดินพงัตลอดความยาวเสาเขม็ เพื่อใหเ้สาเข็มสามารถรับน ้ าหนกับรรทุกได้
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบรายละเอียด 

5.4.1.3 การใชเ้คร่ืองเขย่าเพื่อกดหรือถอนปลอกเหล็กกนัดินพงัจะตอ้งไม่ท าให้ชั้นดินเสียก าลงัจน
ท าใหค้วามสามารถในการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ลดลง  
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5.4.1.4 ห้ามมิให้มีการใช้เคร่ืองสูบน ้ าในหลุมเจาะ นอกเสียจากหลุมเจาะไดมี้การป้องกนัการซึม
ผา่นของน ้าใตดิ้นโดยการใชป้ลอกเหล็กกนัดินพงั หรือหลุมเจาะดงักล่าวมีเสถียรภาพมัน่คง 
ในการใชเ้คร่ืองสูบน ้าจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนชั้นดินท่ีอยูใ่ตห้รือบริเวณหลุมเจาะ  

5.4.1.5 หลงัจากการเจาะแลว้เสร็จจะตอ้งมีการท าสะอาดกน้หลุมดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อให้กน้หลุม
มีความสะอาดและแหง้ 

5.4.1.6 การเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละตน้ให้เทรวดเดียวให้เสร็จ เพื่อไม่ให้เน้ือคอนกรีตของเสาเข็ม
เกิดความไม่ต่อเน่ือง 

5.4.1.7 ในการถอนปลอกเหล็กกนัดินพงัจะตอ้งกระท าในขณะท่ีคอนกรีตยงัไม่ก่อตวั เพื่อให้มัน่ใจ
ไดว้า่คอนกรีตภายในปลอกเหล็กจะไม่ถูกยกตามข้ึนมากบัการถอนปลอกเหล็ก และในการ
ถอนปลอกเหล็กน้ีจะตอ้งถอนใหอ้ยูใ่นแนวด่ิงตามแนวของเสาเขม็  

5.4.1.8 ในกรณีท่ีเสาเข็มเจาะมีรูปทรงหรือขนาดคลาดเคล่ือนไปจากท่ีก าหนดในแบบหรือรายการ
ประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ท าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Seismic 
Integrity Test หรือวธีิอ่ืนท่ีวศิวกรผูค้วบคุมงานเห็นชอบ 

5.4.1.9 ใหท้ ารายงานผลการก่อสร้างเสาเขม็แต่ละตน้พร้อมทั้งแบบแปลนแสดงต าแหน่งเสาเข็มตน้
ท่ีท าการเจาะ โดยการบนัทึกรายงานการตอกเสาเขม็ ใหใ้ชแ้บบฟอร์ม บฟ. มยผ. 1106-2 

5.4.2 เสาเข็มเจาะแบบเปียก ขอ้ก าหนดในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์วสท. 1019:  ขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะ วา่ดว้ย ขอ้ก าหนดในการก่อสร้างเสาเขม็เจาะแบบเปียก 

5.5.  ความคลาดเคล่ือนทีย่อมให้ 
5.5.1 หากไม่ไดมี้การระบุในแบบรายละเอียด ต าแหน่งเสาเข็มแต่ละตน้ท่ีระดบัตดัหวัเสาเข็มจะยอมให้มี

ค่าเบ่ียงเบนสูงสุดจากศูนยก์ลางท่ีก าหนดไวใ้นแบบรายละเอียดไดไ้ม่เกินกวา่ 50 มิลลิเมตรส าหรับ
ฐานรากท่ีใชเ้ขม็หน่ึงตน้และสองตน้ และไม่เกินกวา่ 75 มิลลิเมตรส าหรับฐานรากท่ีใชเ้ข็มตั้งแต่สาม
ตน้ข้ึนไป แต่ทั้งน้ีค่าเบ่ียงเบนของกลุ่มเสาเข็มในฐานรากจะตอ้งไม่เกินกว่า 50 มิลลิเมตร หากค่า
เบ่ียงเบนมีค่าสูงกว่าค่าดังกล่าวจะต้องมีวิศวกรตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของฐานรากและ
เสาเขม็ท่ีเป็นผลจากการเบ่ียงเบนดงักล่าว และถา้เสาเข็มมีขนาดเกินกวา่ 600 มิลลิเมตร ค่าเบ่ียงเบน
สูงสุดใหเ้ป็นดุลยพินิจของวศิวกรผูค้  านวณออกแบบ 

5.5.2 ความผดิพลาดในแนวด่ิงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ของความยาวเสาเข็ม หากค่าความผิดพลาดมีค่าสูงกวา่
ค่าดงักล่าวจะตอ้งมีวศิวกรตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของฐานรากและเสาเข็มท่ีเป็นผลจากความ
ผดิพลาดดงักล่าว 
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6.   การทดสอบการรับน า้หนักบรรทุกและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม  

6.1  การทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มดว้ยวิธีสถิตศาสตร์ (Static Axial Pile Load 
Test) ให้เป็นไปตาม มยผ 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มดว้ยวิธี
สถิตศาสตร์ 
6.2  การทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มดว้ยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Axial Pile Load 
Test) ใหเ้ป็นไปตาม มยผ 1252: มาตรฐานการทดสอบการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ดว้ยวธีิพลศาสตร์ 
6.3  หากแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ไดร้ะบุรายละเอียดวิธีการทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุก
ไว ้ใหด้ าเนินการทดสอบดว้ยวธีิสถิตยศาสตร์ตามขอ้ 6.1 
6.4  การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ให้เป็นไปตาม มยผ 1551: มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของเสาเขม็ดว้ยวธีิ Seismic Integrity Test 
 

7.   เอกสารอ้างองิ 

(1)   มาตรฐาน มยธ. 106-2533 มาตรฐานงานเสาเขม็ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533 
(2) มาตรฐาน วสท. 1019 ขอ้ก าหนดมาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2546 
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