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คานา
กรมโยธาธิการและผั งเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกาหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร
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หรือ มยผ. 1101 ถึง 1106 เป็นมาตรฐานว่าด้วยการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของวัสดุหลักที่ใช้ใน
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(4) มยผ. 1104 : มาตรฐานงานไม้
(5) มยผ. 1105 : มาตรฐานงานฐานราก
(6) มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม
โดยได้ออกเป็ น มยผ. 1101 - 52 ถึง มยผ. 1106 - 52 ซึ่ งหน่ วยงานต่าง ๆ ได้นามาตรฐานดังกล่ าว
ไปถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งแพร่ ห ลายเป็ น ต้ น มา โดยช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ก็ ไ ด้ มี ข้ อ คิ ด เห็ น
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มยผ. 1101-64
มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานนี้ ครอบคลุมถึงงานโครงสร้างของอาคารหรื อสิ่ งก่ อสร้ างทัว่ ไป เช่ น บ้าน โรงเรื อน คลังสิ นค้า
ก าแพงกัน ดิ น และอาคารชลประทาน นอกจากแบบหรื อ รายการประกอบแบบเฉพาะงานจะระบุ
เป็ นอย่างอื่น
1.2 งานคอนกรี ตในมาตรฐานนี้ จากัดเฉพาะคอนกรี ตมาตรฐานทัว่ ไป ทั้งประเภทเสริ มเหล็กและไม่เสริ มเหล็ก
สาหรับคอนกรี ตสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น คอนกรี ตมวลเบา คอนกรี ตไหลเข้าแบบง่าย คอนกรี ตกาลังสู ง หรื อ
คอนกรี ตที่ไม่สามารถใช้วิธีการออกแบบส่ วนผสมโดยวิธีธรรมดา มาตรฐานนี้อาจไม่ครอบคลุมสมบัติของ
คอนกรี ตดังกล่าวได้ท้ งั หมด
1.3 มาตรฐานนี้ ระบุไว้เพื่อให้การก่อสร้างอาคารและส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ต อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เป็ นไปตามหลักวิชาการ เกิดความประหยัด มีความมัน่ คงแข็งแรงและความคงทน
1.4 มาตรฐานนี้ ใช้ ห น่ ว ย SI (International System Units) เป็ นหลัก และใช้ ค่ า การแปลงหน่ ว ยของแรง
1 กิโลกรัมแรงเท่ากับ 10 นิวตัน
2. นิยาม
“การทดลองผสม” หมายถึง การทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งปฏิภาคส่ วนผสมของคอนกรี ตที่มีสมบัติตามที่ตอ้ งการ
“คอนกรีต” หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่ วนผสมของวัสดุประสานเช่นปูนซีเมนต์หรื อปูนซีเมนต์ผสมวัสดุ
ปอซโซลาน มวลรวมละเอียดเช่นทราย มวลรวมหยาบเช่นหิ นหรื อกรวด และน้ า โดยมีหรื อไม่มีสารเคมีหรื อแร่
ผสมเพิ่ม
“คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายถึง คอนกรี ตที่มีเหล็กเสริ มฝังภายในโดยที่คอนกรี ตและเหล็กเสริ มทางานร่ วมกัน
ในการต้านทานแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
“คอนกรี ตอัดแรง” หมายถึง คอนกรี ตที่มีการเสริ มเหล็กเสริ มรับแรงดึงสู งหรื อวัสดุเสริ มแรงอื่นๆ ที่ทาให้เกิ ด
หน่วยแรง โดยมีขนาดและการกระจายของหน่วยแรงตามต้องการเพื่อที่จะหักล้างหรื อลดหน่วยแรงดึงในคอนกรี ต
อันเกิดจากน้ าหนักบรรทุก
“มวลรวม” หมายถึง วัสดุที่ใช้ในส่ วนผสมของคอนกรี ตที่มีขนาดเม็ดโตตั้งแต่ 0.075 มิลลิเมตร ขึ้นไป
“มวลรวมหยาบ” หมายถึง วัสดุที่ใช้ในส่ วนผสมของคอนกรี ตที่มีขนาดเม็ดโตกว่า 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป
“มวลรวมละเอีย ด” หมายถึ ง ว่า วัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นส่ ว นผสมของคอนกรี ต ที่ มี ข นาดเม็ดโตตั้ง แต่ 0.075 ถึ ง 4.75
มิลลิเมตร
“มวลรวมที่นากลับมาใช้ ใหม่ ” หมายถึง มวลรวมซึ่ งเป็ นผลมาจากการบดคอนกรี ตเพื่อนาเอามวลรวมในคอนกรี ตนั้น
กลับมาใช้ใหม่
มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

หน้าที่ 1

“วัส ดุ ป ระสาน (Cementitious Materials)” หมายถึ ง ผลิ ต ภัณฑ์ ปู น ซี เมนต์ห รื อปู นซี เ มนต์ผสมแร่ ผสมเพิ่ ม
เมื่อนามาผสมกับน้ าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทาให้แข็งตัว เมื่อผสมกับมวลรวมจะเป็ นคอนกรี ต
“ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นผง ได้จากการบดปูนเม็ดกับแคลเซียมซัลเฟตรู ปใด
รู ปหนึ่งหรื อหลายรู ป และมีคุณลักษณะเป็ นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1
“ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ปอซโซลาน” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมอย่างสม่าเสมอระหว่างปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์กบั ปอซโซลานละเอียด โดยการบดปูนเม็ดของปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์กบั ปอซโซลาน หรื อการผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กบั ปอซโซลานที่บดละเอียด หรื อทั้งการบดและการผสม
“ปูนซี เมนต์ ไฮดรอลิก” หมายถึง ปูนซี เมนต์ที่ก่อตัวและแข็งตัวเนื่องจากทาปฏิกิริยากับน้ า และมีความสามารถ
ทานองเดียวกันนี้เมื่ออยูใ่ นน้ า และมีคุณลักษณะเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594
“ระยะหุ้ม” หมายถึง ความหนาที่นอ้ ยที่สุดระหว่างผิวเหล็กเสริ มหรื อเหล็กโครงสร้างกับผิว ของคอนกรี ต
“แร่ ผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures)” หมายถึง แร่ ที่มีลกั ษณะเป็ นผงละเอียดที่เติมลงไปในส่ วนผสมคอนกรี ต
เพื่อปรับปรุ งความสามารถในการใช้งาน เช่ น เพิ่มกาลัง เพิ่มความทนทาน หรื อทดแทนปริ มาณปูนซี เมนต์ได้
บางส่ วน เป็ นต้น
“สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixtures)” หมายถึง สารเคมีที่ใช้ผสมในคอนกรี ต ไม่ว่าจะผสมในน้ าผสม
คอนกรี ตก่อนการผสมคอนกรี ต หรื อผสมในขณะที่ผสมคอนกรี ต หรื อผสมก่อนการเทคอนกรี ต เพื่อเพิ่มสมบัติ
บางประการของคอนกรี ต เช่น เพิ่มความสามารถในการทางาน เพิ่มกาลัง หน่วงหรื อเร่ งการแข็งตัว เป็ นต้น
“สารผสมเพิ่ม (Admixtures)” หมายถึง สารใดๆ นอกเหนือไปจากวัสดุประสาน น้ าและมวลรวม อันใช้เติมลง
ไปในส่ วนผสมของคอนกรี ตไม่วา่ ก่อนหรื อกาลังผสม เพื่อปรับปรุ งหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพคอนกรี ตให้ได้สมบัติ
ตามที่ตอ้ งการ
“กาลังอัดประลัยของคอนกรีต” หมายถึง กาลังอัดสู งสุ ดตามแกนยาวที่แท่งคอนกรี ตทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มิล ลิ เมตร สู ง 300 มิลลิ เมตร สามารถรั บได้ หากไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่นก าลังอัดดัง กล่ า วใน
มาตรฐานนี้ ให้ใช้กาลังอัดประลัยที่อายุ 28 วันเป็ นเกณฑ์
“เหล็กเสริม” หมายความว่า เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรี ตเพื่อเสริ มกาลังขึ้น
3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงประกอบด้วย
3.1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1103: มาตรฐานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1201: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม
3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1202: มาตรฐานการทดสอบหาความต้านทานต่อการสึ ก
กร่ อนของมวลรวมหยาบโดยใช้เครื่ องทดสอบลอสแองเจลิส
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3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ.1203: มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรี ยเ์ จือปนใน
มวลรวมละเอียด
3.1.6 มาตรฐานกรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง มยผ.1204: มาตรฐานการทดสอบหาค่ า ความหนาแน่ น
สัมพัทธ์ (ความถ่วงจาเพาะ) และค่าการดูดซึมของมวลรวมหยาบ
3.1.7 มาตรฐานกรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง มยผ.1205: มาตรฐานการทดสอบหาค่ า ความหนาแน่ น
สัมพัทธ์ (ความถ่วงจาเพาะ) และค่าการดูดซึมของมวลรวมละเอียด
3.1.8 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1206: มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของมวลรวม
3.1.9 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ.1207: มาตรฐานการทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุร่วน
ในมวลรวม
3.1.10 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ.1208: มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตในหน้างาน
และการเก็บรักษา
3.1.11 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1209: มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรี ต
3.1.12 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1210: มาตรฐานการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต
3.1.13 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1212: มาตรฐานการทดสอบน้ าที่ใช้ในงานคอนกรี ต
3.1.14 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1: ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกาหนดเกณฑ์
คุณภาพ (มาตรฐานบังคับ)
3.1.15 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 213: คอนกรี ตผสมเสร็ จ
3.1.16 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 566: มวลรวมสาหรับผสมคอนกรี ต
3.1.17 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 733: สารเคมีผสมเพิ่มสาหรับคอนกรี ต
3.1.18 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 849: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
3.1.19 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 850: ปอซโซลาน
3.1.20 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2135: เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็ นวัสดุผสมคอนกรี ต
3.1.21 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2919: คอนกรี ตผสมเสร็ จสาหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล
3.1.22 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
3.1.23 ข้อกาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสาหรับโครงสร้างคอนกรี ตของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท. 1014)
3.1.24 มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีกาลังของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศ
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 ยกเว้นกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ ตามข้อ 3.1.1 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15
เล่ม 1 ตามข้อ 3.1.14 หากจะนามาตรฐานอื่นมาใช้นอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 3.1 มาตรฐานดังกล่ าวต้อง
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคารหรื อสภาวิศวกร หรื อจัดทาโดยส่ วนราชการ หรื อจัดทา
โดยสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร
3.3 หากข้อกาหนดในมาตรฐานนี้ ขดั แย้งกับมาตรฐานที่อา้ งถึงในแต่ละส่ วน ให้ถือข้อกาหนดในมาตรฐานนี้เป็ น
สาคัญ แต่อย่างไรก็ตามข้อกาหนดในมาตรฐานนี้จะต้องไม่ขดั กับกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ ตาม
ข้อ 3.1.1 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 ตามข้อ 3.1.14 ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดหลัก
4. ข้ อกาหนดสาหรับวัสดุก่อสร้ าง
4.1 ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้าง แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
4.1.1 ปู น ซี เ มนต์ ปอร์ ตแลนด์ คุ ณ ลั ก ษณะของปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1: ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกาหนดเกณฑ์คุณภาพ ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
4.1.1.1 ประเภท 1 (Type I) เป็ นปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ธ รรมดา ส าหรั บ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างทัว่ ไป
4.1.1.2 ประเภท 2 (Type II) เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ที่ให้ความร้อนปานกลางขณะทาปฏิกิริยา
กับน้ าหรื อเมื่อต้องการความทนซัลเฟตปานกลาง
4.1.1.3 ประเภท 3 (Type III) เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ที่ให้ค่ากาลังอัดสู งได้เร็ ว สาหรับใช้ในงาน
คอนกรี ตที่ตอ้ งการให้รับน้ าหนักเร็ ว หรื องานต้องการถอดแบบเร็ วในช่วงแรก
4.1.1.4 ประเภท 4 (Type IV) เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ที่ให้ความร้อนต่าขณะทาปฏิกิริยากับน้ า
สาหรับใช้ในงานเทคอนกรี ตเป็ นปริ มาณมาก เช่น งานคอนกรี ตหลา (Mass Concrete)
4.1.1.5 ประเภท 5 (Type V) เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตสู ง เช่ น
งานคอนกรี ตสัมผัสน้ าใต้ดินหรื อน้ าเสี ยที่มีปริ มาณซัลเฟตสู ง
ปูนซี เมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ถ้าแบบหรื อรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้กาหนดว่า
เป็ นปูนซีเมนต์ประเภทใด ให้ถือว่าเป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
4.1.2 ปูนซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ปอซโซลาน ใช้สาหรับการก่ อสร้ างโครงสร้ างที่ตอ้ งการสมบัติพิเศษ เช่ น
ต้ อ งการความทนซั ล เฟต สมบั ติ และปริ มาณของปอซโซลานเป็ นให้ ไ ปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 849: มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอซโซลาน
4.1.3 ปู น ซี เ มนต์ ไ ฮดรอลิ ก ใช้ใ นงานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งทั่ว ไปเช่ น เดี ย วกับ ปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์
โดยคุณลักษณะของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกให้เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594
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4.2 มวลรวมละเอียด
4.2.1 มวลรวมละเอียดที่ใช้ ควรเป็ นทรายน้ าจืดหรื อทรายบกที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ ง มีความคงตัวเฉื่ อย
ไม่ทาปฏิกิริยากับด่างในส่ วนผสมคอนกรี ต สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นหรื อสารอื่นเจือปนในปริ มาณที่
จะมีผลกระทบต่อกาลังและความคงทนของคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม
4.2.2 ในกรณี ที่ไม่สามารถหาแหล่งทรายน้ าจืด หรื อทรายบก สามารถใช้ทรายทะเลผสมคอนกรี ตได้ แต่
ต้องทดสอบไม่ให้ปริ มาณคลอไรด์ไอออนเกิ นกว่าร้อยละ 0.02 ของน้ าหนักทรายแห้ง หรื อเกิ นกว่า
ร้อยละ 0.03 ในรู ปของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แต่อย่างไรก็ตาม ปริ มาณคลอไรด์ไอออนรวมใน
คอนกรี ตจะต้องไม่เกินค่าที่กาหนดในตารางที่ 8: ชนิดของงานก่อสร้างและปริ มาณคลอไรด์ไอออนที่
ยอมให้
4.2.3 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้ างควรจะมีค่ามอดุลสั ความละเอียด (Fineness Modulus) ตั้งแต่ 2.15 ถึง 3.45
แต่หากไม่อยูใ่ นช่วงดังกล่าว จะต้องทาการทดลองผสมเพื่อยืนยันความสามารถในการเทได้และกาลัง
ของคอนกรี ต
4.2.4 ทรายที่ใช้ตอ้ งผ่านการทดสอบสมบัติตาม มยผ.1201 ถึง มยผ.1209
4.3 มวลรวมหยาบ
4.3.1 มวลรวมหยาบที่ใช้ตอ้ งเป็ นหิ นหรื อกรวดที่แข็งแกร่ ง ทนทาน ไม่ผุ มีความคงตัวเฉื่ อย ไม่ทาปฏิกิริยา
กับด่างในคอนกรี ต สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นและสารอื่นเจือปนในปริ มาณที่จะมีผลกระทบต่อกาลัง
และความคงทนของคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม
4.3.2 มวลรวมจะต้องมีส่วนคละและรู ปร่ างที่เหมาะสม
4.3.3 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้ตอ้ งเป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดของงานก่อสร้ างและขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ
(ข้อ 4.3.3)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ชนิดของงานก่อสร้ าง
ขนาดใหญ่สุด
40
1) ฐานราก เสา และคาน
40
2) ผนังที่มีความหนาตั้งแต่ 125 มม. ขึ้นไป
25
3) ผนังที่มีความหนาน้อยกว่า 125 มม.
25
4) แผ่นพื้นและครี บ
แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ใหญ่เกินกว่าร้อยละ 20 ของด้านในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ และต้องไม่ใหญ่กว่า
ร้อยละ 75 ของระยะช่องว่าง (Clear Spacing) ระหว่างเหล็กเสริ มแต่ละเส้นหรื อแต่ละมัด
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4.3.4 มวลรวมหยาบที่ใช้ตอ้ งผ่านการทดสอบสมบัติตาม มยผ.1201 ถึง มยผ.1209
4.3.5หากต้องการนามวลรวมที่นากลับมาใช้ใหม่มาใช้เป็ นมวลรวมหยาบสาหรับเป็ นส่ วนผสมในคอนกรี ต
มวลรวมที่นากลับมาใช้ใหม่จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 566: มวลรวม
ผสมคอนกรี ต หรื อ มาตรฐาน ว.ส.ท. 1014: ข้อ ก าหนดมาตรฐานวัส ดุ แ ละการก่ อ สร้ า งส าหรั บ
โครงสร้างคอนกรี ต ว่าด้วยเรื่ องมวลรวมที่นากลับมาใช้ใหม่ (Recycled Aggregate)
4.4 นา้
4.4.1 น้ าที่ใช้ผสมคอนกรี ตให้ใช้น้ าประปา
4.4.2 ในกรณี ที่หาน้ าประปาไม่ได้ น้ าที่ใช้ตอ้ งเป็ นน้ าจืดปราศจากสารที่เป็ นอันตรายต่อคอนกรี ตและเหล็ก
เสริ ม และต้องผ่านการทดสอบสมบัติตาม มยผ.1212: มาตรฐานการทดสอบน้ าที่ใช้ในงานคอนกรี ต
โดยน้ าที่จะนามาใช้ในการผสมคอนกรี ตนั้นจะต้องมีปริ มาณสารเจือปนไม่เกินกว่าที่กาหนดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณสารทีย่ อมให้ ในนา้ สาหรับผสมคอนกรีต
(ข้อที่ 4.4.2)
หน่วยเป็ นส่ วนต่อล้านส่ วน (PPM)
ชื่ อสาร
ปริมาณทีย่ อมให้
1) คลอไรด์
1.1) สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรง หรื องานสะพาน
1.2) สาหรับงานคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ไป
2) ซัลเฟต (SO4)
3) ด่าง (Na2O + 0.658K2O)
4) สารแขวนลอย

500
1,000
3,000
600
50,000

4.5 สารผสมเพิม่
4.5.1 แร่ ผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures) การใช้แร่ ผสมเพิ่มประเภทสารปอซโซลาน เช่ น เถ้าลอย ซิ ลิกา
ฟูม ก่อนนาไปใช้จะต้องมีการตรวจสอบสมบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่ วนประกอบทางเคมี และสมบัติทาง
กายภาพ เป็ นต้น ส่ วนแร่ ผสมเพิ่มอื่นๆ ให้มีการตรวจสภาพสมบัติจาเป็ นที่เกี่ยวข้อง
4.5.1.1 เถ้าลอยจากถ่านหิ น (fly-ash) ที่นามาใช้ผสมคอนกรี ต จะต้องมี สมบัติตามมาตรฐาน มอก.
2135 : เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็ นวัสดุผสมคอนกรี ต
4.5.2 สารเคมีผสมเพิม่ (Chemical Admixtures)
4.5.2.1 สามารถใช้สารเคมีผสมเพิ่มปรับปรุ งสมบัติบางประการของคอนกรี ตได้ เช่น
(1) สารลดน้ า (Water Reducers หรื อ Plasticizers) หรื อสารลดน้ า อย่า งมาก (High-Range
Water Reducers หรื อ Superplasticizers) เพื่อลดปริ มาณน้ าต่อหน่ วยปริ มาตรของคอนกรี ต
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โดยที่ความสามารถในการเทได้ของคอนกรี ตคงเดิม หรื อเพื่อเพิ่มความสามารถในการเท
ได้ของคอนกรี ตโดยคงปริ มาณน้ าต่อหน่วยปริ มาตรของคอนกรี ตไว้
(2) สารเร่ งการแข็งตัว (Accelerators) เพื่อลดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรี ตให้ส้ ันลง
(3) สารหน่วงการแข็งตัว (Retarders) เพื่อยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรี ตให้ยาวนานขึ้น
4.5.2.2 สารกักกระจายฟองอากาศ (Air-Entraining Agent) ต้องมีสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 874 :
สารกักกระจายฟองอากาศสาหรับคอนกรี ต
4.5.2.3 สารเคมีผสมเพิม่ จะต้องมีสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 733 : สารเคมีผสมเพิม่ สาหรับคอนกรี ต
4.5.2.4 สารเคมีผสมเพิ่มสาหรับทาคอนกรี ตไหล ต้องมีสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 985
4.5.2.5 การใช้ส ารเคมี ผ สมเพิ่ม ที่ มี ส่วนประกอบของคลอไรด์อยู่ด้วยนั้น ปริ มาณของคลอไรด์
ไอออนที่ละลายน้ าได้ (Water-Soluble Chloride Ion) ในเนื้ อคอนกรี ตที่มีอายุระหว่าง 28 ถึง
42 วันจะต้องไม่เกินกว่าค่าในตารางที่ 8: ชนิดของงานก่อสร้างและปริ มาณคลอไรด์ไอออน
ที่ยอมให้
4.5.2.6 การใช้สารเคมี ผสมเพิ่มมากกว่า 1 ชนิ ดในส่ วนผสมเดี ยวกันจะต้องคานึ งถึ งผลที่มีต่อกัน
ของสารเคมีผสมเพิ่มแต่ละชนิดด้วย ดังนั้นจึงควรปรึ กษาผูผ้ ลิตหรื อทาการทดลองผสมก่อน
ตัดสิ นใจใช้
4.5.2.7 การใช้ ส ารเคมี ผ สมเพิ่ ม ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งแสดงรายละเอี ย ดส่ ว นประกอบหลัก ทางเคมี
ข้อแนะนาในการใช้ รวมถึงปริ มาณสู งสุ ดที่จะใช้ แต่หากไม่มีรายละเอียดดังกล่าว ผูร้ ับจ้าง
จะต้องทดลองผสมและทดสอบสมบัติต่า งๆ ของคอนกรี ต เช่ น ความสามารถในการเท
กาลังที่ระยะต้น กาลังที่ระยะยาว และความคงทน เป็ นต้น และต้องได้รับการอนุ มตั ิจากผู ้
ว่าจ้างก่อนนาไปใช้
4.6 คอนกรีต คอนกรี ตที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้าง แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
4.6.1 คอนกรี ต ทั่ ว ไป (Normal Concrete) เป็ นคอนกรี ตที่ ไ ด้ จ ากการผสมปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ปอซโซลาน หรื อปูนซี เมนต์ไฮดรอลิกกับมวลรวมและน้ าตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ดว้ ยเครื่ องผสม โดยแบ่งเป็ นชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 และหากไม่มีการกาหนดเป็ นอย่าง
อื่น คอนกรี ตที่ใช้ในโครงสร้างทัว่ ไปให้ใช้ชนิด ค1
4.6.2 คอนกรี ตผสมเสร็ จ (Ready-Mixed Concrete) เป็ นคอนกรี ตที่ได้จากการผสมมาจากโรงงาน หรื อ
โดยรถผสมคอนกรี ตและส่ ง จนถึ ง สถานที่ ก่ อสร้ า ง ซึ่ งได้รั บ การรั บรองการผลิ ต ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม มอก. 213: มาตรฐานคอนกรี ต ผสมเสร็ จ หรื อ มี ข้ ัน ตอนการผลิ ต และ
รายละเอียดเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 213: มาตรฐานคอนกรี ตผสมเสร็ จ
โดยมีวิศวกรระดับไม่นอ้ ยกว่าสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองขั้นตอน
การผลิตนั้น4.6.3
คอนกรีตผสมเสร็จสาหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล เป็ นคอนกรี ตที่ได้จากการ
ผสมมาจากโรงงาน หรื อโดยรถผสมคอนกรี ตและส่ งจนถึงสถานที่ก่อสร้างในสภาพเหลวที่จ่ายไปยัง
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ที่หล่อ และพร้ อมใช้งานได้ทนั ที ใช้สาหรับโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ตอ้ งสัมผัสกับคลอไรด์
ในขณะใช้ง าน เช่ น โครงสร้ า งที่ สัมผัส น้ า ทะเลหรื อน้ า กร่ อย โครงสร้ างที่ สัม ผัส กับ คลื่ นชายฝั่ ง
โครงสร้างที่อยู่ในบริ เวณน้ าขึ้นน้ าลง โครงสร้างที่สัมผัสไอทะเล หรื อโครงสร้างที่สัมผัสกับดินเค็ม
โดยมี สมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2919: คอนกรี ตผสมเสร็ จสาหรับ
สภาพแวดล้อมทางทะเล
ตารางที่ 3 ชนิดของคอนกรีต และค่ าแรงอัดประลัยต่าสุ ด
(ข้อ 4.6.1)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
กาลังอัดประลัยต่าสุ ดของแท่ งคอนกรีตมาตรฐานที่
อายุ 28 วัน
ชนิดของ
คอนกรีต
ลูกบาศก์
ทรงกระบอก
150150150 มม.
 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 เหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต คุณลักษณะให้เป็ นไปตาม มยผ. 1103 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
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5. ข้ อกาหนดในการก่อสร้ าง
ในการก่อสร้างจะต้องมีการควบคุณภาพของคอนกรี ตทุกขั้นตอนเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขั้นตอนการเตรี ยมวัสดุ
การกาหนดส่ วนผสม การผสม การลาเลียง การเท การทาให้แน่น การบ่ม และอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคอนกรี ตที่มี
ความแข็งแรงและคงทนตามที่ตอ้ งการ
ในกรณี ที่แบบและรายละเอียดการก่อสร้างไม่ได้ระบุลกั ษณะความคงทนไว้ และโครงการก่อสร้างอยูใ่ น
พื้นที่หรื อเงื่อนไขที่จะต้องพิจารณาความคงทนของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กให้มีอายุ การใช้งานที่ไม่ตอ้ งการ
ซ่ อมแซมไม่น้อยกว่า 25 ปี ให้พิจารณาลักษณะของความคงทนตามลักษณะงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อม
เป็ นไปตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สมบัติของคอนกรีตทีต่ ้ องคานึงถึงตามลักษณะงานก่อสร้ างและสภาพแวดล้อม
ของโครงสร้ าง

1.

2.

3.

4.
5.

ลักษณะของงานก่อสร้ าง
และสภาพแวดล้อม
งานก่อสร้างที่สัมผัสน้ าจืด
ก) ใต้น้ า
ข) เผชิญวัฏจักร เปี ยกสลับแห้ง
ค) บรรยากาศบริ เวณที่ สั ม ผัส
ละอองน้ าได้
งานก่อสร้างที่สัมผัสน้ ากร่ อย
ก) ใต้น้ า
ข) เผชิญวัฏจักร เปี ยกสลับแห้ง
ค) บรรยากาศบริ เวณที่ สั ม ผัส
ละอองน้ าได้
งานก่อสร้างที่สัมผัสน้ าทะเล
ก) ใต้น้ า
ข) เผชิญวัฏจักร เปี ยกสลับแห้ง
ค) บรรยากาศบริ เวณที่ สั ม ผัส
ละอองน้ าได้
งานก่อสร้างที่สัมผัสน้ าเสี ย
งานก่อสร้างใต้ดิน

ลักษณะของความคงทนทีต่ ้ องพิจารณา
ไม่มี
การเป็ นสนิมของเหล็กเสริ ม
การต้านทานคาร์บอเนชัน่ หรื อการเป็ นสนิมของเหล็กเสริ ม
การต้านทานซัลเฟตและคลอไรด์
การต้านทานคลอไรด์
การต้านทานคาร์บอเนชัน่ หรื อการต้านทานคลอไรด์

การต้านทานซัลเฟตและคลอไรด์
การต้านทานคลอไรด์
การต้านทานคลอไรด์ และการต้านทานคาร์บอเนชัน่
การต้านทานกรดซัลฟุริก และการต้านทานซัลเฟต
การต้านทานซัลเฟต
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) สมบัติของคอนกรีตทีต่ ้ องคานึงถึงตามลักษณะงานก่อสร้ างและสภาพแวดล้อมของโครงสร้ าง
ลักษณะของงานก่อสร้ าง
และสภาพแวดล้อม
6. โครงสร้ า งที่ ติดผิวดิ น (เช่ น ตอม่ อ
คานคอดิน เป็ นต้น)
ก) เผชิญคลอไรด์
ข) ไม่เผชิญคลอไรด์
7. โครงสร้างที่สัมผัสบรรยากาศภายนอก
(เผชิญกับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์)
8. งานก่ อ สร้ า งในบรรยากาศที่ ต้อ ง
ค านึ ง ถึ ง การหดตัว แบบแห้ ง (มี
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ากว่า 100%)
9. งานก่อสร้างคอนกรี ตหลา เช่น เขื่อน
ฐานรากขนาดใหญ่ และโครงสร้ าง
ที่มีความหนามาก
10. ชิ้นส่ วนบางต่อเนื่ องที่มีการยึดรั้ง
11. ลั ก ษ ณะ ข อง งาน คอ นกรี ตที่ มี
อัต ราส่ ว นน้ า ต่ อ วัส ดุ ป ระสานต่ า
หรื อมีความทึบน้ าสู ง
12. งานก่อสร้างที่สัมผัสสารเคมีอื่น

ลักษณะของความคงทนทีต่ ้ องพิจารณา

การเป็ นสนิมของเหล็กเสริ ม และการต้านทานคลอไรด์
การเป็ นสนิมของเหล็กเสริ ม
การต้านทานคาร์บอเนชัน่
การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบแห้ง

การแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ

การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว
การหดตัวแบบออโตจีเนียส

ความสามารถในการต้านสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

หากโครงสร้างคอนกรี ตได้รับการเคลือบผิวในด้านที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อม เช่น เคลือบผิวด้วยอีพอ็ กซี่ ฉาบ
ปูน ติดกระเบื้อง หรื อทาสี โดยมีการบารุ งรักษาวัสดุเคลือบผิวเป็ นอย่างดีในช่วงการใช้งานโครงสร้าง จะทาให้
โครงสร้างคอนกรี ตที่ได้รับการเคลือบผิวนั้น และอยูใ่ นลักษณะงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมที่ 1 ถึงที่ 8 ที่ 11
และที่ 12 มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
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5.1 การเตรียมวัสดุ
5.1.1 ปูนซีเมนต์
5.1.1.1 ปู น ซี เ มนต์ ที่ ใ ช้ต้อ งบรรจุ ถุ ง เรี ย บร้ อ ย หรื อ เป็ นปู น ซี เ มนต์ที่ เ ก็ บ ในภาชนะบรรจุ ข อง
บริ ษทั ผูผ้ ลิต
5.1.1.2 ปูนซีเมนต์บรรจุถุง ต้องเก็บไว้บนพื้นที่ยกสู งกว่าพื้นดินอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ในโรงที่มี
หลังคาคลุม และมีฝากั้นกันฝนได้ดี
5.1.1.3 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์เสื่ อมคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนต์ซ่ ึ งแข็งตัวจับกันเป็ นก้อน เป็ นต้น
5.1.1.4 ปูนซีเมนต์ที่ถูกเก็บไว้นานควรจะได้รับการทดสอบคุณภาพก่อนนาไปใช้
5.1.1.5 ในโครงสร้ างชิ้ นเดียวกัน เช่น เสา คาน พื้น เป็ นต้น ไม่ควรใช้ปูนซี เมนต์ต่างประเภทผสม
คอนกรี ตปนกัน
5.1.2 มวลรวม
5.1.2.1 ทราย หิน หรื อกรวด ต้องกองในลักษณะที่แยกขนาด และป้องกันมิให้ปะปนกัน
5.1.2.2 ในการเก็บหรื อเคลื่อนย้ายมวลรวมต้องไม่ก่อให้เกิดการแยกตัวของขนาด ไม่ให้ส่ิ งสกปรก
เข้าไปปะปน และไม่ให้เกิดการแตกเป็ นชิ้นของมวลรวม
5.1.2.3 มวลรวมต้องไม่แห้งและมีอุณหภูมิสูงจนทาให้อุณหภูมิของคอนกรี ตที่ผลิ ตโดยใช้มวลรวม
ดังกล่าวสู งตามไปด้วย และควรเก็บมวลรวมโดยป้องกันไม่ให้มวลรวมเปี ยกเกินไป
5.1.3 นา้
5.1.3.1 ให้ใช้น้ าประปา แต่ถ้าจาเป็ นต้องใช้น้ าที่ขุ่นมาผสมคอนกรี ตแล้ว ต้องทาน้ าให้ใสก่อนจึง
นามาใช้ไ ด้ โดยอาจปฏิ บ ตั ิ ดัง นี้ ให้ใ ช้ปู นซี เมนต์ 1 ลิ ตร ต่ อ น้ า ขุ่น 200 ลิ ตร ผสมทิ้ ง ไว้
ประมาณ 5 นาที หรื อจนตกตะกอนนอนก้นหมดแล้ว จึงตักเอาน้ าใสมาใช้ได้แต่ท้ งั นี้ น้ า
ต้องผ่านการทดสอบสมบัติตาม มยผ. 1212: มาตรฐานการทดสอบน้ าที่ใช้ในงานคอนกรี ต
5.1.4 สารผสมเพิม่
5.1.4.1 การเก็บสารผสมเพิม่ ต้องระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้ อน
5.1.4.2 ไม่ใช้สารผสมเพิ่มที่มีการเสื่ อมสภาพหรื อมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
5.1.4.3 ควรป้ องกันสารผสมเพิ่มที่เป็ นของเหลวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มากเกินไปอันจะมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารผสมเพิ่ม
5.2 ส่ วนผสมคอนกรีต
5.2.1 ก่อนการใช้งานคอนกรี ตจริ ง ควรทดลองหาส่ วนผสมล่วงหน้า โดยส่ วนผสมที่เหมาะสมให้พิจารณา
จากคุณภาพของวัสดุเป็ นคราวๆ ไป
5.2.2 การเลือกส่ วนผสมให้ถือหลักดังนี้
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5.2.2.1 ในกรณี ที่ไม่ได้มีการทดลองผสมโดยวิศวกร ปริ มาณปูนซี เมนต์สาหรับคอนกรี ตชนิด ค1 ค2
และ ค3 ต้องไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 5
.

ตารางที่ 5 ปริมาณปูนซีเมนต์ ทใี่ ช้ ในส่ วนผสมคอนกรีต
(ข้อ 5.2.2.1)
หน่วยเป็ นกิโลกรัม
ชนิดของ
คอนกรีต

ปริมาณปูนซีเมนต์ ทใี่ ช้
ต่ อคอนกรีต 1 ลบ.ม.

ค1
ค2
ค3

290
300
320

สาหรับกรณี ที่มีการทดลองผสมหรื อเป็ นคอนกรี ตชนิ ดอื่นนอกเหนื อจากตารางที่ 5 ปริ มาณ
ปูนซี เมนต์ที่เหมาะสมจะต้องกาหนดโดยวิศวกรผูอ้ อกแบบส่ วนผสมซึ่ งจะต้องพิจารณา
สมบัติของคอนกรี ตและการใช้งานที่เหมาะสมด้วย และกาลังอัดประลัยที่ใช้ในการออกแบบ
ส่ วนผสมคอนกรี ตให้เป็ นไปตามข้อที่ 5.2.3
5.2.2.2 ปริ มาณน้ าไม่ควรใช้มากเกินไปอันจะทาให้คอนกรี ตมีความแข็งแรงและความคงทนลดลง
หรื อเกิดการเยิม้ หรื อการแยกตัวของส่ วนผสมจนเป็ นปั ญหาต่อการเท ปริ มาณน้ าที่เหมาะสม
จะพิจารณาจากค่ายุบตัวของคอนกรี ตที่ตอ้ งการตามการใช้งานและขนาดของมวลรวมหยาบ
ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry) ตามที่แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปริมาณนา้ ทีเ่ หมาะสมในส่ วนผสมคอนกรีต1)
(ข้อ 5.2.2.2)
หน่วยเป็ นลิตร
ปริมาณนา้ ต่ อคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร
ค่ ายุบตัว (มม.)
75
100
125
150

มวลรวมหยาบขนาด
ใหญ่สุด 20 มม.
180
190
200
210
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มวลรวมหยาบขนาด
ใหญ่สุด 25 มม.
170
180
190
200
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1)

เป็ นปริ มาณน้ าที่ใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ตที่ไม่ได้มีการผสมสารลดน้ าหรื อสารลด
น้ าอย่างมาก หรื อมีการผสมแร่ ผสมเพิ่ม อาจต้องใช้ปริ มาณน้ าที่แตกต่างกัน เพื่อให้
ได้คอนกรี ตที่มีค่ายุบตัวที่ตอ้ งการ
5.2.2.3 กรณี ที่ ต้อ งการให้ ค อนกรี ตมี ค วามคงทน อัต ราส่ ว นน้ าต่ อ วัส ดุ ป ระสาน (Water to
Cementitious Material Ratio, W/CM) โดยน้ า หนัก เมื่ อ พิ จารณาในสภาวะการใช้งานของ
คอนกรี ตควรมีค่าไม่เกินที่กาหนดไว้ในตารางที่ 7
หมายเหตุ

ตารางที่ 7 อัตราส่ วนนา้ ต่ อวัสดุประสานในสภาวะการใช้ งานต่ าง ๆ กัน
(ข้อ 5.2.2.3)
ประเภทคอนกรีตทีต่ ้ องการ
1) คอนกรี ตที่ตอ้ งการความทึบน้ า
2) คอนกรี ตที่ตอ้ งการความต้านทานซัลเฟต
2.1 โซเดียมซัลเฟต
2.1.1 เสี่ ยงต่อซัลเฟตปานกลาง (ปริ มาณซัลเฟตที่ละลายน้ า
ได้ในดิ นตั้งแต่ร้อยละ 0.1ถึง 0.2 หรื อปริ มาณซัลเฟต
ในน้ าตั้งแต่ 150 ถึง 1,500 ppm.)
2.1.2 เสี่ ยงต่อซัลเฟตรุ นแรง (ปริ มาณซัลเฟต ที่ละลาย
น้ าได้ในดินตั้งแต่ร้อยละ 0.2 ถึง 2.0 หรื อ ปริ มาณ
ซัลเฟตในน้ าตั้งแต่ 1,500 ถึง 10,000 ppm.)
2.1.3 เสี่ ย งต่ อ ซัล เฟตรุ น แรงมาก (ปริ ม าณซัล เฟต ที่
ละลายน้ าได้ ใ นดิ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 2.0 หรื อ
ปริ มาณซัลเฟตในน้ ามากกว่า 10,000 ppm.)
2.2 แมกนีเซี่ยมซัลเฟต
2.2.1 เสี่ ย งต่ อซัลเฟตปานกลาง (ปริ ม าณซัล เฟตในน้ า
ตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 ppm.)
2.2.2 เสี่ ยงต่อซัลเฟตรุ นแรง (ปริ มาณซัลเฟตในน้ าตั้งแต่
1,000 ถึง 3,000 ppm.)
2.2.3 เสี่ ยงต่อซัลเฟตรุ นแรงมาก (ปริ มาณซัลเฟตในน้ าตั้งแต่
3,000 ppm. ถึง ค่าอิ่มตัว)
3) คอนกรี ตที่ตอ้ งการความต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์
3.1 กรณี ที่ระยะหุม้ คอนกรี ตได้ตามตารางที่ 13
3.2 กรณี ที่ไม่สามารถทาตามได้ตามข้อ 3.1
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อัตราส่ วนนา้ ต่ อวัสดุประสาน
ทีย่ อมให้
0.50

0.50

0.45

0.40

0.50
0.45
0.40

0.45
0.40
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5.2.2.4 กรณี มีการใช้ทรายทะเลหรื อมีการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่มีส่วนประกอบของคลอไรด์อยูด่ ว้ ย
ปริ มาณคลอไรด์รวมในคอนกรี ตที่เกิดจากส่ วนผสมแต่ละชนิดรวมกันจะต้องมีค่าไม่เกินกว่า
ที่กาหนดดังตารางที่ 8 โดยการทดสอบเพื่อหาปริ มาณของคลอไรด์ไอออนที่ละลายน้ าได้ให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM C 1218/C 1218M : Standard Test Method for Water-Soluble
Chloride in Mortar and Concrete
ตารางที่ 8 ชนิดของงานก่อสร้ างและปริมาณคลอไรด์ ไอออน2) ทีย่ อมให้
(ข้อ 5.2.2.4)
หน่วยเป็ นร้อยละของน้ าหนักวัสดุประสาน
ปริมาณคลอไรด์ ไอออนทีล่ ะลายนา้ ได้
ชนิดของงานก่อสร้ าง
สู งสุ ดในคอนกรีต
คอนกรี ตอัดแรง
0.06
คอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ที่ ขณะใช้ง านมีก ารสัม ผัส กับ คลอ
0.15
ไรด์ เช่น กาแพงกันคลื่น (Sea-Retaining Walls)
คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีสภาพแห้งหรื อขณะใช้งานมีการ
1.00
ป้ องกันความชื้น
การก่อสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กอื่น
0.30
หมายเหตุ 2) เป็ นปริ มาณคลอไรด์ที่มาจากส่ วนผสมคอนกรี ต ไม่ใช่ที่ได้มาจากสภาพแวดล้อม
5.2.3 กาลังอัดประลัยที่ใช้ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต ในการออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ตกาลังอัดที่ใช้ใน
การออกแบบส่ วนผสม ต้องมีการเผื่อจากค่ากาลังอัดประลัยที่กาหนดในแบบก่อสร้างหรื อกาลังอัด
ประลัยที่ตอ้ งการโดยให้ถือหลักดังนี้
5.2.3.1 กรณี มีขอ้ มูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาลังอัดประลัยที่ใช้ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต ต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต กรณีใช้ ข้อมูลค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ข้อ 5.2.3.1)
ชนิดของคอนกรีต
ค1
ค2
ค3

กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต
ไม่ ต่ากว่า
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 1.34s เมกาปาสกาล หรื อ
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 2.33s – 3.45 เมกาปาสกาล โดยให้ใช้ค่าที่มากกว่า
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ตารางที่ 9 (ต่ อ) กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต กรณีใช้ ข้อมูลค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ข้อ 5.2.3.1)
ชนิดของคอนกรีต

กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต
ไม่ ต่ากว่า
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 1.34s เมกาปาสกาล หรื อ
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 2.33s – 3.45 เมกาปาสกาล โดยให้ใช้ค่าที่มากกว่า

ค4
ค4-5
ค5
ค6
ค7
ค8
ค9
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 1.34s เมกาปาสกาล หรื อ
0.90 เท่าของกาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 2.33s เมกาปาสกาล โดยให้ใช้ค่าที่มากกว่า
ค10
ค11
ค12
เมื่อ s หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบกาลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรี ตมาตรฐาน
จานวน 30 ตัวอย่างติดต่อกัน โดยใช้ส่วนผสมคอนกรี ตที่ออกแบบไว้สาหรับกาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ โดยผล
การทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรื อต้องมีการทดสอบเพื่อหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใหม่ทุก ๆ ครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแหล่งวัสดุ (เมกาปาสกาล)
5.2.3.2 กรณี ไม่มีขอ้ มูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาลังอัดประลัยที่ใช้ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต
ต้องไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 กาลังอัดประลัยที่ใช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต กรณีไม่ มีข้อมูลค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ข้อ 5.2.3.2)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)

ชนิดของคอนกรีต
ค1
ค2
ค3
ค4
ค4-5

กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต
ไม่ ต่ากว่า
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 7.0 (70)
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 8.5 (85)
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ตารางที่ 10 (ต่ อ) กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต กรณีไม่ มีข้อมูลค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ข้อ 5.2.3.2)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
กาลังอัดประลัยทีใ่ ช้ ออกแบบส่ วนผสมคอนกรีต
ชนิดของคอนกรีต
ไม่ ต่ากว่า
ค5
กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 8.5 (85)
ค6
ค7
ค8
ค9
1.1 เท่าของกาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ + 5.0 (50)
ค10
ค11
ค12
หมายเหตุ กาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ ให้เป็ นไปตามตารางที่ 3 ชนิดของคอนกรี ต และค่าแรงอัดประลัยต่าสุ ด
5.3 การผสมคอนกรีต
5.3.1 การผสมคอนกรี ตในสถานที่ ก่อสร้ า ง ให้ผสมด้วยเครื่ องผสม และการผสมแต่ล ะครั้ง ให้ผสมต่ อ
ปูนซีเมนต์ 1 หรื อ 2 ถุง
5.3.2 สาหรับเครื่ องผสมที่มีความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร หรื อน้อยกว่า ต้องใช้เวลาผสมนานอย่างน้อย 1½ นาที
และให้เพิม่ ระยะเวลาผสม 15 วินาที ทุก ๆ ความจุที่เพิม่ ขึ้น 0.5 ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์
เมตร
5.3.3 เครื่ องผสมต้องหมุ นด้วยความเร็ วสม่ าเสมอตามที่ ผูผ้ ลิ ตกาหนด อัตราความเร็ ว ที่ ขอบนอกควร
ประมาณ 1 เมตร ต่อวินาที
5.3.4 การนับเวลาที่ใช้ผสมให้เริ่ มนับเมื่อใส่ มวลวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ผสมทั้งหมดลงในเครื่ องผสมแล้ว
5.3.5 จะต้องผสมเนื้ อคอนกรี ตให้มีความสม่าเสมอ เป็ นเนื้ อเดียวกัน มีความข้นเหลวพอเหมาะที่สามารถ
เทและทาให้แน่นได้
5.4 การลาเลียงและการเทคอนกรีต
5.4.1 ต้องตรวจดูแบบหล่อและการวางเหล็กเสริ มว่ามัน่ คง และถูกต้องตามแบบรายละเอียดพร้อมทั้งทา
ความสะอาดให้ปราศจากเศษวัสดุที่อยูใ่ นแบบที่จะเท และอุดรอยรั่วต่างๆ เพื่อมิให้น้ าปูนหนี ออก
เรี ยบร้อยแล้วจึงจะทาการเทคอนกรี ตได้
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5.4.2 การลาเลียงคอนกรี ตต้องทาด้วยความระมัดระวัง โดยใช้วิธีการลาเลียงคอนกรี ตที่เหมาะสม และไม่
ทาให้เกิดการแยกตัวของคอนกรี ต ตามข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
5.4.2.1 เมื่อที่ผสมคอนกรี ตอยู่ในระดับเดียวกับบริ เวณที่ตอ้ งการเทคอนกรี ต ควรใช้วิธีการลาเลียง
โดยคนงาน รถเข็น รถผสมคอนกรี ต สายพานลาเลียง หรื อคอนกรี ตปั๊ ม เป็ นต้น
5.4.2.2 เมื่อที่ผสมคอนกรี ตอยูใ่ นระดับสู งกว่าบริ เวณที่ตอ้ งการเทคอนกรี ต ควรใช้วธิ ี การลาเลียงโดย
ราง สายพานลาเลียง หรื อคอนกรี ตปั๊ ม เป็ นต้น
5.4.2.3 เมื่อที่ผสมคอนกรี ตอยูใ่ นระดับต่ากว่าบริ เวณที่ตอ้ งการเทคอนกรี ต ควรใช้วิธีการลาเลียงโดย
ใช้รอก ใช้ลิฟท์ รถเครน ทาวเวอร์เครน สายพานลาเลียง หรื อคอนกรี ตปั๊ ม เป็ นต้น
5.4.2.4 เมื่อที่ผสมคอนกรี ตอยู่ห่างจากบริ เวณที่ตอ้ งการเทคอนกรี ต ต้องใช้วิธีการลาเลียงโดยรถโม่
ขนคอนกรี ตมาส่ งที่หน่วยงาน และลาเลียงต่อไปสู่ บริ เวณที่ตอ้ งการเทคอนกรี ตด้วยวิธีอื่นที่
เหมาะสม
5.4.3 การเทคอนกรี ตต้องทาด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรี ต
5.4.4 คอนกรี ตที่ผสมแล้วต้องรี บนาไปเทลงในแบบโดยเร็ ว ก่ อนที่คอนกรี ตนั้นจะแข็งตัว (โดยทัว่ ไป
ไม่ควรเกิ น 30 นาที ยกเว้นจะมี การใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่สามารถยืดเวลาการก่ อตัวของคอนกรี ต
ออกไปได้) และต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริ มเคลื่อน หรื อเปลี่ยนไปจากตาแหน่งเดิม
5.4.5 ถ้าหากเทคอนกรี ตในโครงสร้าง ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไม่เสร็ จในรวดเดี ยวแล้ว ต้องหยุดเทคอนกรี ต
ตามที่ผคู ้ วบคุมงานกาหนดหรื อตามตาแหน่ง ดังนี้
5.4.5.1 สาหรับเสา ที่ระดับไม่เกิน 75 มิลลิเมตร ต่าจากท้องคานหัวเสา
5.4.5.2 สาหรั บ คานและแผ่นพื้นที่ ช่วงกลางเมื่อแบ่ ง ช่ วงคานหรื อแผ่นพื้น เป็ นสามส่ วน (Mid –
Third) โดยใช้ไม้ก้ นั ตั้งฉาก
5.4.5.3 ในกรณี ที่คานรองตัดกับคานหลักให้กาหนดรอยต่อให้ห่างจากคานรองออกไปอีกเป็ นระยะ
2 เท่าของความกว้างของคานรองตามรู ปที่ 1
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2B

2B
B
คานหลัก

ตาแหน่ งศู นย์ กลางคานรอง
ตาแหน่ งรอยต่ อ

รู ปที่ 1 การเลื่อนรอยต่ อในการหยุดเทคอนกรีตเมื่อรอยต่ อเดิมตรงกับคานรอง
5.4.5.4 ที่ตาแหน่งรอยต่อ ให้ทาผิวคอนกรี ตให้หยาบ ตามวิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว จนเห็นเม็ดหิ น
โผล่โดยตลอด ปราศจากฝ้าน้ าปูน หรื อเศษหิ น ปูนทราย ที่หลุดร่ วง ล้างผิวที่ทาหยาบนั้น
ด้วยน้ าสะอาดทันที ก่อนเทคอนกรี ตใหม่ให้พรมน้ าที่ผวิ คอนกรี ตให้ช้ืนแต่ไม่เปี ยกโชก
5.4.6 ห้ามเทคอนกรี ตในขณะที่มีฝนตกเว้นแต่จะมีที่ป้องกันฝน
5.5 การทาให้ คอนกรีตแน่ นตัว
เมื่อใช้เครื่ องสั่นสะเทือนชนิดจุ่ม เพื่อทาให้คอนกรี ตแน่นตัวควรปฏิบตั ิ ดังนี้
5.5.1 ให้จุ่ม ปลายขึ้ นลงตรงๆ ช้าๆ การจุ่มต้องจุ่มจนสุ ดชั้นคอนกรี ตที่เทใหม่ และเลยเข้า ไปในชั้นใต้
เล็กน้อย
5.5.2 ให้จุ่มหัวสั่นสะเทือนเป็ นจุด ๆ ระยะห่ างตั้งแต่ 450 ถึง 750 มิลลิ เมตร โดยใช้เวลาจุ่มนาน 5 ถึง 15
วินาที
5.5.3 การถอนหัวสั่นสะเทือนขึ้น ให้ถอนช้าๆ ประมาณ 75 มิลลิเมตรต่อวินาที
5.5.4 ในการจุ่ม ต้องระวังอย่าให้หวั สั่นสะเทือนถูกแบบหล่อและเหล็กเสริ มเพราะจะทาให้แบบหล่อเสี ย
รู ป หรื อเหล็กเสริ มเคลื่อนผิดตาแหน่งได้
5.5.5 ห้ามจุ่มหัวสั่นสะเทือนทิ้งไว้นานเกินไป หรื อจุ่มซ้ าที่บริ เวณเดียวกัน เพราะจะทาให้คอนกรี ตแยกตัว
ห้ามลากไปในเนื้อคอนกรี ตและห้ามใช้เกลี่ยคอนกรี ต
5.6 การบ่ มคอนกรีต
เมื่อเทคอนกรี ตเสร็ จแล้ว ในระหว่างที่คอนกรี ตยังไม่แข็งตัวต้องปกคลุ มมิให้ถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน
และต้องป้ องกันมิให้คอนกรี ตได้รับความสะเทือน การกระแทก หรื อการรับน้ าหนักมากเกิ นไป และเมื่อเสร็ จ
สิ้ นการแต่ง ผิวหน้าและคอนกรี ตเริ่ มแข็งตัวต้องจัดให้มี การบ่ม คอนกรี ตทันที และควรบ่ มต่ อไปจนกระทัง่
คอนกรี ตมีกาลังตามต้องการ
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5.6.1 สาหรับผิวคอนกรี ตที่ไม่สัมผัสกับไม้แบบ หลังเสร็ จสิ้ นการแต่งผิวหน้าและคอนกรี ตเริ่ มแข็งตัวต้อง
จัดให้มีการบ่มคอนกรี ตตามวิธีในข้อ 5.6.3
5.6.2 สาหรับผิวคอนกรี ตที่สัมผัสกับไม้แบบ ต้องรักษาไม้แบบให้มีความชื้นอยูเ่ สมอ จนกระทัง่ ถึงเวลาที่
ถอดไม้แบบ หลังจากนั้นต้องจัดให้มีการบ่มคอนกรี ตตามวิธีในข้อ 5.6.3
5.6.3 การบ่มคอนกรี ตสามารถกระทาได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อหลายวิธีรวมกัน ดังนี้
5.6.3.1 การบ่มแบบเปี ยก เป็ นการทาให้ผิวหน้าของคอนกรี ตที่สัมผัสกับบรรยากาศยังคงมีความ
เปี ยกชื้ นอยู่ กรณี คอนกรี ตที่ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 หรื อปูนซี เมนต์ไฮดรอลิก
ชนิ ดใช้งานทัว่ ไป ต้องบ่มตลอดเวลาต่อเนื่ องกันไม่น้อยกว่า 7 วันหลังจากการเทเสร็ จสิ้ น
และไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน สาหรับกรณี ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 3 ส่ วนคอนกรี ตที่มี
วัสดุปอซโซลานผสมจะต้องบ่มเกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดและปริ มาณของวัสดุปอซ
โซลานที่ใช้วธิ ี การบ่มแบบเปี ยก ได้แก่
(1) การขังน้ า การบ่มโดยวิธีน้ ี เหมาะสาหรับงานคอนกรี ตที่ อยู่ในแนวราบ เช่ น แผ่นพื้น
ดาดฟ้า พื้นสะพาน ถนนทางเท้า เป็ นต้น
(2) การใช้วสั ดุเปี ยกชื้นคลุม เป็ นการนาผ้าใบ ผ้ากระสอบ ฟาง หรื อขี้เลื่อย คลุมให้ทวั่ และ
ฉี ดน้ า ให้ ชุ่ ม อยู่เ สมอ กรณี ที่ ใ ช้ผ า้ ใบ สี ข องผ้าใบควรเป็ นสี ขาวหรื อสี อ่ อน เพราะ
สามารถสะท้อนความร้อนได้ดี หรื อกรณี ใช้ฟางหรื อขี้เลื่อย ความหนาของฟางหรื อ
ขี้ เ ลื่ อ ยไม่ น้อ ยกว่า 150 มิ ล ลิ เ มตร การบ่ ม โดยวิธี น้ ี ใช้ไ ด้ท้ งั กับ โครงสร้ า งที่ อยู่ใ น
แนวราบและแนวดิ่ง
(3) การฉี ดหรื อพรมน้ า การบ่มโดยวิธีน้ ี ใช้ได้ท้ งั สาหรับโครงสร้างที่อยู่ในแนวราบและ
แนวดิ่ง เช่น ผนัง กาแพง พื้น เป็ นต้น
5.6.3.2 การบ่มโดยการป้ องกันการเสี ยน้ าจากเนื้อคอนกรี ต
(1) การใช้ก ระดาษกันน้ า ซึ ม ได้ค ลุ ม กระดาษที่ ใ ช้ควรเป็ นกระดาษเหนี ย วเป็ นชั้น ยึด
ติดกันด้วยกาวประเภทยางมะตอยและเสริ มความเหนี ยวด้วยใยแก้ว การบ่มโดยวิธีน้ ี
เหมาะสาหรับงานคอนกรี ตที่อยูใ่ นแนวราบ
(2) การใช้แผ่นพลาสติกคลุม แผ่นพลาสติกที่ใช้เป็ นแผ่นโพลีเอธี ลิน หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.1
มิลลิเมตร เหมาะสาหรับงานโครงสร้างที่ไม่เน้นความสวยงามของผิว เช่น รางน้ า ถนน
เป็ นต้น
(3) การใช้สารเคมี ทาได้โดยฉี ดพ่นสารเคมีสาหรับการบ่มลงบนผิวหน้าของคอนกรี ตที่
ต้องการบ่มและควรฉีดพ่นซ้ ามากกว่า 1 เที่ยว เพื่อให้แผ่นฟิ ล์มเคลือบผิวหน้าคอนกรี ต
มีความหนาเพียงพอ และควรฉีดพ่นทันทีที่ผวิ หน้าคอนกรี ตเริ่ มแห้ง เพื่อไม่ให้น้ าที่คา้ ง
บนผิวหน้าระเหยจนแห้ง การบ่มโดยวิธีน้ ี จะใช้ได้ต่อเมื่อไม่สามารถบ่มคอนกรี ตแบบ
อื่นได้
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5.6.3.3 การบ่มแบบเร่ งกาลัง
(1) การบ่มด้วยไอน้ าที่ความดันต่า (Low Pressure Steam Curing) อุณหภูมิที่ใช้อยูร่ ะหว่าง
40 ถึง 100 องศาเซลเซี ยส การบ่มโดยวิธีน้ ี เหมาะสาหรับงานก่อสร้างที่ตอ้ งการถอด
แบบเร็ ว หลังจากถอดแบบแล้วให้บ่มคอนกรี ตด้วยความชื้นตามปกติ
(2) การบ่มด้วยไอน้ าที่ความดันสู ง (High Pressure Steam Curing) การบ่มด้วยวิธีน้ ีตอ้ งให้
ความกดดันสู ง และต้องบ่มคอนกรี ตในภาชนะที่ปิดสนิ ท อุณหภูมิที่ใช้จะอยู่ในช่ วง
160 ถึ ง 210 องศาเซลเซี ย ส การบ่ ม โดยวิธี น้ ี เหมาะส าหรั บ งานก่ อ สร้ า งคอนกรี ต
สาเร็ จรู ปที่ตอ้ งการกาลังของคอนกรี ตที่เวลา 24 ชัว่ โมง ให้มีกาลังเท่ากับการบ่มปกติที่
อายุ 28 วัน
5.7 การแต่ งผิวคอนกรีต
5.7.1 เมื่อถอดแบบออกแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรี ตมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น หรื อขรุ ขระก่อนที่จะดาเนินการต่อไปให้
แจ้งผูค้ วบคุมงานตรวจสอบพิจารณาเสี ยก่อน
5.7.2 เมื่อต้องการจะฉาบปู นทับผิวหน้าคอนกรี ต ทาให้ผิวหน้าคอนกรี ตให้ขรุ ขระ ราดน้ าให้ช้ื นแล้วจึง
ฉาบปูน เมื่อฉาบปูนเสร็ จแล้ว ให้มีการป้องกันผิวหน้าแห้ง เป็ นเวลาต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
5.7.3 การฉาบปูนภายในของผิวคอนกรี ตที่จะใช้ขงั น้ า ให้ฉาบปูนขัดมัน ส่ วนผิวคอนกรี ตภายนอกให้ฉาบ
ปูนตกแต่งให้เรี ยบร้อยหรื อตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
5.8 การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ
5.8.1 ในการเทคอนกรี ตต้องทดสอบการยุบตัวของคอนกรี ต (Slump Test) ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราส่ วนผสม
ของน้ ากับปูนซี เมนต์หรื อผูค้ วบคุ มงานเห็ นว่า คอนกรี ตข้นหรื อเหลวเกิ นไป วิธีการทดสอบการ
ยุบตัวของคอนกรี ตให้เป็ นไปตาม มยผ.1209: มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรี ต ค่า
การยุบตัวของคอนกรี ตควรเป็ นไปตามค่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 11 ข้อแนะนาสาหรับค่าการยุบตัว
สาหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้เครื่ องสั่นสะเทือน
ตารางที่ 11 ข้ อแนะนาสาหรับค่ าการยุบตัวสาหรับงานก่อสร้ างชนิดต่ าง ๆ เมื่อใช้ เครื่ องสั่ นสะเทือน
(ข้อ 5.8.1)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ชนิดของงานก่อสร้ าง
1)
2)
3)
4)

ฐานราก
แผ่นพื้น, คาน, ผนัง ค.ส.ล.
เสา
ครี บ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ
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5.8.2 การเก็บตัวอย่างคอนกรี ตเพื่อนาไปตรวจสอบคุณภาพให้ดาเนินการต่อหน้าผูค้ วบคุมงานและปฏิบตั ิ
ตาม มยผ.1208: มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตในหน้างานและการเก็บรักษา
5.8.3 การเก็บตัวอย่างคอนกรี ตที่ จะทดสอบ ให้เก็บทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรี ต และอย่างน้อยต้องเก็บ
3 ก้อน เพื่อทดสอบกาลังคอนกรี ตเมื่ออายุ 28 วันหรื อตามที่ผอู ้ อกแบบกาหนด โดยใช้วธิ ีการเก็บ ดังนี้
5.8.3.1 เก็บตัวอย่างคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละวันที่มีการเทคอนกรี ต แต่ถา้ คอนกรี ตที่เท
ในวันนั้นมีปริ มาณน้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร และไม่เป็ นไปตามข้อ 5.8.3.2 ข้อ 5.8.3.3 หรื อ
ข้อ 5.8.3.4 จะไม่เก็บตัวอย่างคอนกรี ตก็ได้ แต่ท้ งั นี้ จานวนตัวอย่างคอนกรี ตทั้งหมดจะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าจานวนที่เก็บตามข้อ 5.8.3.5
5.8.3.2 เก็บตัวอย่างคอนกรี ตเมื่อมีการเทคอนกรี ตในแต่ละส่ วนของโครงสร้าง
5.8.3.3 เก็บตัวอย่างคอนกรี ตเมื่อมีการเทคอนกรี ตที่มีกาลังอัดประลัยต่างกัน
5.8.3.4 เก็บตัวอย่างคอนกรี ตทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแหล่งทราย หรื อหิน-กรวด
5.8.3.5 ถ้าไม่ได้มีการกาหนดเป็ นอย่างอื่น ให้เก็บทุกครั้งที่มีการเทคอนกรี ตทุกๆ 50 ลูกบาศก์เมตร
และเศษของ 50 ลูกบาศก์เมตร กรณี เทพื้นและผนังให้เก็บทุก ๆ 250 ตารางเมตร
5.8.4 การเก็บตัวอย่างคอนกรี ตจากลักษณะการผสมต่างๆ ให้กระทา ดังนี้
5.8.4.1 การเก็บจากเครื่ องผสม (โม่) ที่ประจาอยู่ในที่ก่อสร้างให้เก็บตัวอย่างจากช่ วงกลางๆ ของ
ปริ มาณคอนกรี ตที่เทลงในภาชนะรองรับ (กระบะหรื อรถเข็นปูน)
5.8.4.2 การเก็บจากเครื่ องผสมสาหรับเทพื้นถนน ให้เก็บหลังจากเทคอนกรี ตจากเครื่ องผสมลงบน
พื้นที่เตรี ยมไว้ โดยเก็บตัวอย่างคอนกรี ตจากหลายๆ บริ เวณ โดยให้มีปริ มาณมากพอที่จะใช้
เป็ นตัวแทนเพื่อทดสอบได้ ทั้งนี้ตอ้ งระวังไม่ให้มีการปนเปื้ อนของวัสดุอย่างอื่นด้วย
5.8.4.3 การเก็ บ จากเครื่ อ งผสมแบบถัง หมุ น ตั้ง บนรถบรรทุ ก (Ready Mixed Concrete) ให้เ ก็ บ
ตัวอย่างคอนกรี ตอย่างน้อย 3 ช่วง เป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอตลอดเวลาที่ปล่อยคอนกรี ต
จากรถผสมลงสู่ ภาชนะที่รองรับ โดยมีเวลาห่ างกันระหว่างครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายไม่เกิ น
15 นาที
5.9 การพิจารณาผลการทดสอบ
5.9.1 คอนกรี ตที่หล่อแล้วจะยอมรับได้ต่อเมื่อผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรี ตทดลองมาตรฐาน ที่เก็บ
มาเมื่ออายุครบ 28 วันหรื อตามที่ผอู ้ อกแบบกาหนด นั้น เป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
5.9.1.1 กาลังอัดประลัยเฉลี่ยของแท่งคอนกรี ตทั้งสามก้อนต่อเนื่องกันให้ค่าเท่ากับหรื อสู งกว่ากาลัง
อัดประลัยตามชนิดของคอนกรี ตที่ตอ้ งการดัง ที่กาหนดไว้ในข้อ 4.6.1 หรื อกาลังอัดประลัย
ที่กาหนดโดยผูอ้ อกแบบ
5.9.1.2 ก าลัง อัด ประลัย ของแท่ ง คอนกรี ต แต่ ล ะก้อ น จะต่ า กว่า ก าลัง อัด ประลัย ตามชนิ ด ของ
คอนกรี ตที่ ต้องการ ได้ไ ม่เกิ น 3.5 เมกาปาสกาล (35 กิ โลกรั ม แรงต่ อตารางเซนติ เมตร)
สาหรับคอนกรี ตชนิ ดที่มีค่ากาลังอัดประลัยไม่เกิน 35 เมกาปาสกาล (350 กิ โลกรัมแรงต่อ
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ตารางเซนติเมตร) หรื อต่ากว่าได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ากาลังอัดประลัยที่ตอ้ งการ สาหรับ
คอนกรี ตชนิ ดที่มีค่ากาลังอัดประลัยมากกว่า 35 เมกาปาสกาล (350 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)
ส าหรั บ คอนกรี ตที่ ผู ้ออกแบบก าหนดค่ า ก าลัง อัด ประลัย ที่ 28 วัน หากมี ก ารทดสอบก าลัง ของ
คอนกรี ตเมื่ออายุ 7 วัน ค่ากาลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่กาหนด
เมื่ออายุครบ 28 วัน อย่างไรก็ตามการพิจารณาตัดสิ นกาลังคอนกรี ตขั้นสุ ดท้าย ถือเมื่อก้อนคอนกรี ต
อายุครบ 28 วัน เป็ นเกณฑ์
5.9.2 หากปรากฏว่าค่ากาลังอัดประลัยของผลการทดสอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่เป็ นไปตามที่ได้กาหนด
ไว้ในข้อ 5.9.1 จะต้องทาการสกัดหรื อรื้ อส่ วนที่เทคอนกรี ตไปแล้วนั้นออกเสี ยแล้วจัดการหล่อใหม่
โดยใช้คอนกรี ต ซึ่ งมี กาลังอัดประลัยไม่ต่ากว่าที่ตอ้ งการดังที่ กาหนดไว้ในข้อ 4.6.1 หรื อกาลังอัด
ประลัย ที่ ก าหนดโดยผูอ้ อกแบบ หรื อดาเนิ นการตรวจสอบความมัน่ คงแข็ง แรงขององค์อาคาร
ดังต่อไปนี้
5.9.2.1 ดาเนิ นการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้างหรื อการทดสอบเพิ่มเติม หรื อใช้ท้ งั สองส่ วน
ควบคู่กนั ไป แล้วแต่กรณี
5.9.2.2 การทดสอบตัวอย่างที่ได้จากการเจาะโครงสร้ างที่ตอ้ งการตรวจสอบ (Core Test) โดยให้
ดาเนิ นการตาม มยผ. 1210 : มาตรฐานการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต ว่า
ด้วยเรื่ องการทดสอบตัวอย่างที่ได้จากการเจาะ โดยกาลังอัดประลัยของตัวอย่างที่ได้จากการ
เจาะโครงสร้าง เฉลี่ยแล้วต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 85 ของกาลังอัดประลัยที่กาหนดไว้และกาลัง
อัดประลัยของตัวอย่างแต่ละก้อนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของกาลังอัดประลัยที่กาหนดไว้
5.9.2.3 หากผลการทดสอบต่างๆ ในข้อ 5.9.2.1 หรื อ 5.9.2.2 ไม่สามารถเป็ นที่ยุติ หรื อไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิได้ หรื อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้างไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้
จะต้องดาเนิ นการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก (Load Test) ขององค์อาคาร โดยขั้นตอน
และเกณฑ์การทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธี
กาลังของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย (ว.ส.ท. 1008) ว่าด้วยการทดสอบการรับ
น้ าหนักบรรทุกขององค์อาคาร ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกให้ใช้ได้เฉพาะกับ
องค์อาคารที่รับแรงดัด ส่ วนการตรวจสอบองค์อาคารที่รับแรงประเภทอื่น เช่น แรงอัด ควร
เลือกวิธีการตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เหมาะสม
5.9.2.4 ในกรณี ที่ผลการตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงขององค์อาคาร ตามข้อ 5.9.2.1 ถึง 5.9.2.3
แสดงว่า อาคารและส่ วนต่าง ๆ ของอาคารมีเสถียรภาพหรื อความสามารถในการรับน้ าหนัก
บรรทุกไม่เพียงพอ จะต้องดาเนินการแก้ไขหรื อเสริ มกาลังเพื่อให้อาคารและส่ วนต่างๆ ของ
อาคารดังกล่าวมีเสถียรภาพและสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้
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5.9.3 กรณี ที่ตอ้ งการประเมิ นกาลังอัดของคอนกรี ตที่เท โดยการทดสอบแบบไม่ทาลายสามารถอ้างอิง
วิธีการทดสอบตาม มยผ.1502-51 ถึง มยผ.1504-51 แต่ท้ งั นี้หากต้องการทราบค่ากาลังอัดที่แท้จริ ง
สามารถดาเนินการทดสอบตามข้อ 5.9.2.2 ได้
5.9.4 การทดสอบหาค่ากาลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรี ตมาตรฐานนั้น จะต้องดาเนิ นการโดยกรม
โยธาธิ การและผังเมือง หรื อส่ วนราชการอื่นใด หรื อนิติบุคคลซึ่ งมีวิศวกรระดับ สามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร รับรองผลการทดสอบ
5.10 ระยะหุ้ม
การกาหนดระยะหุ ม้ เหล็กเสริ มจะต้องกาหนดให้คอนกรี ตสามารถป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริ มได้ตลอด
อายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรี ต ซึ่งจะต้องพิจารณาจากความคงทนของคอนกรี ตและสภาพแวดล้อมที่
เผชิญ โดยระยะหุ ม้ เหล็กเสริ มน้อยที่สุดสามารถคานวณได้จากสมการต่อไปนี้
(1)
Cmin =  C0
โดยที่ Cmin


C0

คือ ระยะหุม้ น้อยที่สุด
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ระยะหุม้ เหล็กเสริ ม ตามตารางที่ 12
คือ ระยะหุ ม้ เหล็กเสริ มทัว่ ไป ตามตารางที่ 13 และตารางที่ 14
ตารางที่ 12 ค่ าสั มประสิ ทธิ์ระยะหุ้มเหล็กเสริม
(ข้อ 5.10)

ค่ าอัตราส่ วนนา้ ต่ อวัสดุประสาน
มากกว่า 0.65 หรื อคอนกรี ตที่ไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพที่ดี
0.45 – 0.65
ต่ากว่า 0.45

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ระยะหุ้มเหล็กเสริม
1.2
1.0
0.83)

หมายเหตุ 3) ยกเว้นกรณี ที่ระยะหุ ม้ เหล็กเสริ มทัว่ ไปต่ากว่า 20 มม. และกรณี ที่ตอ้ งเผชิญกับสภาวะซัลเฟตตั้งแต่
ระดับปานกลางขึ้นไปให้ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ระยะหุม้ เหล็กเสริ มเท่ากับ 1.0
โดยระยะหุม้ เหล็กเสริ มทัว่ ไปตามงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ในกรณี ที่ไม่ได้มีการกาหนดรายละเอียดไว้ ให้ใช้
ตามตารางที่ 13 และ 14
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1)
2)
3)

4)

ตารางที่ 13 ระยะหุ้มเหล็กเสริมสาหรับการก่อสร้ างคอนกรีตหล่อในที่
(ข้อ 5.10)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ประเภทของงานก่อสร้ าง
ระยะหุ้มต่าสุ ด
คอนกรี ตที่หล่อติดกับดินโดยใช้ดินเป็ นแบบและผิวคอนกรี ตสัมผัส
75
กับดินตลอดเวลาที่ใช้งาน
คอนกรี ตที่สัมผัสดิน หรื อถูกแดดฝน
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มม.
50
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า
40
คอนกรี ตที่ไม่สัมผัสดินหรื อไม่ถูกแดดฝน
ในแผ่นพื้น ผนัง และตง
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มม. ขึ้นไป
40
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. และเล็กกว่า
20
ในคาน
- เหล็กเสริ มหลัก เหล็กลูกตั้ง
30
ในเสา
- เหล็กปลอกเดี่ยวหรื อปลอกเกลียว
35
คอนกรี ตเปลือกบางและพื้นแผ่นพับ
-สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มม. ขึ้นไป
20
-สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า
15
คอนกรี ตที่หล่อในน้ า
100
ตารางที่ 14 ระยะหุ้มเหล็กเสริมสาหรับการก่อสร้ างคอนกรีตหล่อสาเร็จ
(ข้อ 5.10)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร

ประเภทของงานก่อสร้ าง
1) คอนกรี ตที่สัมผัสดิน หรื อถูกแดดฝน
ในแผ่นผนัง
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มม. ขึ้นไป.
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. และเล็กกว่า
ในองค์อาคารชนิดอื่น
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มม. ขึ้นไป
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ถึง 36 มม.
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า
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40
20
50
40
30
หน้าที่ 24

ตารางที่ 14 (ต่ อ) ระยะหุ้มเหล็กเสริมสาหรับการก่ อสร้ างคอนกรีตหล่ อสาเร็จ
(ข้อ 5.10)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ประเภทของงานก่อสร้ าง
2) คอนกรี ตที่ไม่สัมผัสดินหรื อไม่ถูกแดดฝน
ในแผ่นพื้นผนัง และตง
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มม. ขึ้นไป
- สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. และเล็กกว่า
ในคานและเสา
- เหล็กเสริ มหลัก เหล็กลูกตั้งในเสา
- เหล็กลูกตั้ง เหล็กปลอกเดี่ยวหรื อปลอกเกลียว
คอนกรี ตเปลือกบางและพื้นแผ่นพับ
-สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ขึ้นไป
-สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า

ระยะหุ้มต่าสุ ด

35
15
25
30
15
10

ตารางที่ 15 ระยะหุ้มเหล็กเสริมธรรมดา เหล็กเสริมอัดแรง ท่อร้ อยเหล็กเสริมอัดแรง
และอุปกรณ์ ยดึ เหล็กเสริมในงานคอนกรีตอัดแรง
(ข้อ 5.10)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ประเภทของงานก่อสร้ าง
1) คอนกรี ตที่หล่อติดกับดินโดยใช้ดินเป็ นแบบและผิว
คอนกรี ตสัมผัสกับดินตลอดเวลาที่ใช้งาน
2) คอนกรี ตที่สัมผัสดิน หรื อถูกแดดฝน
ในแผ่นพื้นผนัง และตง
ในองค์อาคารชนิดอื่น
3) คอนกรี ตที่ไม่สัมผัสดินหรื อไม่ถูกแดดฝน
ในแผ่นพื้นผนัง และตง
ในคานและเสา
- เหล็กเสริ มหลัก เหล็กลูกตั้งในเสา
-เหล็กปลอกเดี่ยวหรื อปลอกเกลียว
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75

25
38
20
38
25
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ตารางที่ 15 (ต่ อ) ระยะหุ้มเหล็กเสริมธรรมดา เหล็กเสริมอัดแรง ท่อร้ อยเหล็กเสริมอัดแรง
และอุปกรณ์ ยดึ เหล็กเสริมในงานคอนกรีตอัดแรง
(ข้อ 5.10)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ประเภทของงานก่อสร้ าง
ระยะหุ้มต่าสุ ด
คอนกรี ตเปลือกบางและพื้นแผ่นพับ
-สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ขึ้นไป เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระบุ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 20 มม.
-สาหรับเหล็กเสริ มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. และ
10
เล็กกว่า
สาหรับชิ้นส่ วนคอนกรี ตอัดแรงซึ่ งสัมผัสกับดิน บรรยากาศภายนอก หรื อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
และใช้หน่วยแรงดึงที่ยอมให้มากเกินกว่า 1.59√𝑓𝑐 แล้วระยะคอนกรี ตหุม้ ที่นอ้ ยที่สุดจะต้องเพิ่มขึ้น
จากข้อกาหนดอีกร้อยละ 50
ในกรณี ที่ เ ป็ นโครงสร้ า งหลัก ของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 60 (พ.ศ.2549) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระยะหุ ้มเหล็กเสริ มของโครงสร้างหลักของอาคารดังกล่าวเมื่อพิจารณา
ตามสมการที่ 1 ตารางที่ 13 ตารางที่ 14 และตารางที่ 15 แล้วจะต้องไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 15 และใน
กรณี โครงสร้ า งหลัก มี ข นาดระหว่า งขนาดที่ ก าหนดในตารางที่ 15 ให้ค านวณหาความหนาน้อยที่ สุ ด ของ
คอนกรี ตที่หุ้มเหล็กเสริ มโดยวิธีเทียบอัตราส่ วน และหากต้องการให้โครงสร้างหลักมีความหนาของคอนกรี ตที่
หุ ้มเหล็กเสริ มน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 16 จะต้องใช้วสั ดุอื่นหุ ้มเพิ่มเติมหรื อต้องป้ องกันโดยวิธีอื่นเพื่อ
ช่วยทาให้เสาหรื อคานมีอตั ราการทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่าสามชัว่ โมง และตงหรื อพื้นต้องมีอตั ราการทนไฟได้ไม่
น้อยกว่าสองชัว่ โมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
โดยวิธีการทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM E 119 หรื อ ISO 834
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ตารางที่ 16 ระยะหุ้มเหล็กเสริมสาหรับโครงสร้ างหลักให้ สามารถทนไฟได้ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
(ข้อ 5.10)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ชนิดของโครงสร้ างหลัก
1) คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1.1) เสาสี่ เหลี่ยมที่มีดา้ นแคบขนาด 300 มิลลิเมตรขึ้นไป
1.2) เสากลมหรื อเสาตั้งแต่หา้ เหลี่ยมขึ้นไปที่มีรูปทรงใกล้เคียงเสา
กลม ซึ่ งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป
1.3) คานหรื อโครงข้อหมุนคอนกรี ตขนาดกว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตร
ขึ้นไป
1.4) พื้นหนาไม่นอ้ ยกว่า 115 มิลลิเมตร
2) คอนกรี ตอัดแรง
2.1) คานชนิดดึงลวดก่อน
2.2) คานชนิดดึงลวดภายหลัง
ก) กว้าง 200 มิลลิเมตร โดยปลายไม่เหนี่ยวรั้ง(Unrestrained)
ข) กว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยปลายไม่เหนี่ยวรั้ง
(Unrestrained)
ค) กว้าง 200 มิลลิเมตร โดยปลายเหนี่ยวรั้ง(Restrained)
ง) กว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยปลายเหนี่ยวรั้ง
(Restrained)
2.3) พื้นชนิดดึงลวดก่อนที่มีความหนาตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรขึ้นไป
2.4) พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนาตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรขึ้นไป
จ) ขอบไม่เหนี่ยวรั้ง (Unrestrained)
ฉ) ขอบเหนี่ยวรั้ง (Restrained)

ระยะหุ้มต่าสุ ด
40
40
40
20
75
115
65
50
45
40
40
20

5.11 แบบหล่อ
5.11.1 แบบหล่อต้องทาจากวัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุ ไม่คดงอ เช่น เหล็ก ไม้ เป็ นต้น
5.11.2 ห้ามใช้ดินขุดแทนแบบหล่อในแนวตั้ง เว้นแต่เป็ นงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ไดอะเฟรมวอล์ หรื อ
ได้รับการอนุมตั ิจากผูว้ า่ จ้าง
5.11.3 แบบหล่อต้องเข้าแบบให้สนิ ทเพื่อกันน้ าปูนรั่ว ผิวด้านในของแบบที่ถูกกับคอนกรี ตต้องเรี ยบ ต้อง
ล้างให้สะอาดก่อนลงมือเทคอนกรี ตเสมอ และลบมุมชิ้นส่ วนคอนกรี ตชิ้นส่ วนคอนกรี ตที่เป็ นมุม
แหลม นอกจากจะมีขอ้ กาหนดห้ามไว้
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5.11.4 จัดให้มีช่องว่างเปิ ดชัว่ คราวที่ดา้ นล่างของแบบหล่อคอนกรี ตเสาหรื อผนังเพื่อให้สามารถทาความ
สะอาด หรื อตรวจสอบก่อนการเทคอนกรี ต
5.11.5 ต้องยึดลิ่ ม สาหรั บ ปรั บแต่ งระดับ หรื อระยะของแบบหล่ อให้แน่ นอยู่ก ับ ที่ไ ด้ ภายหลัง จากการ
ตรวจสอบขั้นสุ ดท้ายก่อนการเทคอนกรี ต
5.11.6 แบบหล่ อ และนั่ ง ร้ า นรองรั บ คอนกรี ตเหลวต้ อ งมั่ น คงแข็ ง แรงพอรั บ น้ าหนั ก และทน
แรงสั่นสะเทือนเมื่อใช้เครื่ องสั่นสะเทือนคอนกรี ตได้ โดยไม่ทรุ ดตัวหรื อแอ่นตัวจนเสี ยระดับหรื อ
แนว สาหรับการคานวณความมัน่ คงของแบบหล่อและค้ ายันให้เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
วัสดุและการก่อสร้างสาหรับโครงสร้างคอนกรี ต ว.ส.ท. 1014 ว่าด้วยแบบหล่อคอนกรี ตและค้ ายัน
5.11.7 หากคอนกรี ตที่หล่อเสร็ จแล้วเกิดการเสี ยระดับหรื อแนวหรื อผิดขนาดจนเห็นว่าจะเกิ ดผลเสี ยหาย
อาจต้องทุบทาลายชิ้นส่ วนนั้นทั้งชิ้นแล้วหล่อใหม่ให้ถูกต้อง แต่ท้ งั นี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของวิศวกรผู ้
ควบคุมงาน
5.11.8 แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กาหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรี ตได้รับความ
กระเทือนและให้ถือกาหนดเวลาการถอดแบบตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ประเภทอาคารและระยะเวลาในการถอดแบบหล่อ
(ข้อ 5.11.8)
หน่วยเป็ นวัน
ประเภทองค์ อาคาร
1) แบบข้างคาน กาแพง ฐานราก
2) แบบข้างเสา
3) แบบล่างรองรับพื้น-คาน

ระยะเวลา
2
2
14

4)

4)

หมายเหตุ เมื่อถอดแล้วให้ค้ าตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมไว้อีก 14 วัน
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นในกรณี ที่ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ชนิ ดแข็งตัวเร็ ว ซึ่ งให้ถือกาหนดถอดแบบได้
ทั้งหมดเมื่อคอนกรี ตมีอายุครบ 7 วัน
5.11.9 กรณี ไม่ถอดแบบหล่อตามกาหนดเวลาในข้อ 5.11.8 สามารถถอดแบบหล่อตามค่ากาลังอัดประลัย
ขั้นต่าของคอนกรี ตตามตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ประเภทอาคารและกาลังอัดประลัยขั้นต่าในการถอดแบบหล่อ
(ข้อ 5.11.9)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
ประเภทองค์ อาคาร
1) แบบข้างเสา คาน กาแพง ฐานราก
2) แบบล่างรองรับพื้น-คาน
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5.11.10 การค้ ายันกลับ จะต้องดาเนิ นการให้เร็ วที่สุดภายหลังจากถอดแบบหล่อและค้ ายันแล้ว ค้ ายันที่ใช้
ต้องขันให้แน่นเพื่อรับน้ าหนักโครงสร้างตามที่กาหนดไว้ ค้ ายันนี้ ตอ้ งคงค้างไว้จนกระทัง่ ผลการ
ทดสอบคอนกรี ตถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5.11.11 แบบหล่ อ จะต้อ งมี ข นาดที่ แ น่ น อนและมี พ้ื น ผิว ที่ เ รี ย บพอสมควร ซึ่ งเมื่ อ น ามาหล่ อ ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้ างใดๆ แล้ว ชิ้ นส่ วนโครงสร้ างดังกล่าวต้องมีขนาดคลาดเคลื่ อนจากที่กาหนดในแบบ
ก่อสร้างไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ประเภทของการก่อสร้ างและความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดทีย่ อมให้
(ข้อ 5.11.11)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ประเภทของการก่อสร้ าง
ความคลาดเคลื่อนสู งสุ ด
1) ความคลาดเคลื่อนจากแนวดิ่ง
1.1) แนวหรื อผิวของเสา ตอม่อ กาแพง
ทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร
6
ค่าสู งสุ ดตลอดความสู ง
25
1.2) มุมของเสาที่มองเห็นได้ ร่ อง รอยต่อ และเส้นที่มองเห็นชัด
ทุกๆ ระยะ 3 เมตร
6
ค่าสู งสุ ดตลอดความสู ง
12
2) ความคลาดเคลื่อนจากค่าระดับหรื อจากค่าความลาดเอียงที่ระบุในแบบ
2.1) ท้องพื้น ฝ้าเพดาน ท้องคาน (วัดก่อนถอดค้ ายัน)
ทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร
6
ทุกๆ ระยะช่วงคานหรื อระยะ6.0 เมตร
10
ค่าสู งสุ ดตลอดความยาว
20
2.2) ขอบบนของประตูหน้าต่าง ธรณี ประตู แผงคอนกรี ต ร่ องในแนวราบ
และเส้นที่มองเห็นได้ชดั เจน
ทุกๆระยะช่วงคานหรื อระยะ 6.0 เมตร
6
ค่าสู งสุ ดตลอดความสู ง
12
3) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคาร และตาแหน่งของเสา กาแพงและแผงกั้นต่างๆ
ทุกๆระยะช่วงคานหรื อระยะ 6.0 เมตร
12
ค่าสู งสุ ดตลอดความยาว
25
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4)
5)

6)

7)

ตารางที่ 19 (ต่ อ) ประเภทของการก่อสร้ างและความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดที่ยอมให้
(ข้อ 5.11.11)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ประเภทของการก่อสร้ าง
ความคลาดเคลื่อนสู งสุ ด
6
ความคลาดเคลื่อนของขนาดและตาแหน่งช่องเปิ ดทั้งในพื้นและผนัง
ความคลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสา คาน และความหนาของพื้น กาแพง
ค่าลบ
5
ค่าบวก
10
ฐานราก
6.1) ความคลาดเคลื่อนของขนาดความกว้าง ความยาว
ค่าลบ
12
ค่าบวก
50
ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
6.2) ความคลาดเคลื่อนของตาแหน่งฐานราก
ขนาดฐานรากวัดใน
ทิศทางที่คลาดเคลื่อน แต่
ไม่เกิน 50มม.
6.3) ความคลาดเคลื่อนของขนาดความหนาฐานราก
ค่าลบ
ร้อยละ 5
ค่าบวก
100
บันได
7.1) ความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับขั้นบันไดในบันไดตัวเดียวกัน
ลูกตั้ง
4
ลูกนอน
6
7.2) ความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับขั้นบันไดที่อยูต่ ิดกัน
ลูกตั้ง
ลูกนอน

2
4

5.11.12 ห้า มมิ ใ ห้ ข้ ึ นไปท าการก่ อ สร้ างบนองค์อาคารที่ เ ทคอนกรี ต เสร็ จ แล้วจนกว่า จะพ้น 24 ชั่วโมง
หลังจากเทคอนกรี ตครั้งสุ ดท้ายในแบบหล่อส่ วนนั้น
5.11.13 แบบหล่ อที่ ร้ื อออกแล้ว ก่ อนที่จะนามาใช้ใ หม่จะต้องท าความสะอาดและตกแต่ งให้เรี ย บร้ อย
เสี ยก่อนจึงจะนาไปใช้อีกได้
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6. เอกสารอ้างอิง
(1) มาตรฐาน มยธ. 101-2533 มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก กรมโยธาธิ การ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533
(2) ข้อกาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสาหรับโครงสร้างคอนกรี ต ว.ส.ท. 1014 สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(3) มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีกาลัง ว.ส.ท. 1008 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย
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มยผ. 1102-64
มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานนี้ ครอบคลุมงานคอนกรี ตอัดแรงสาหรับโครงสร้างของอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างทัว่ ไป เช่ น อาคาร
สู ง ไซโล คลังสิ นค้า กาแพงกันดิน และสะพาน เป็ นต้น ทั้งประเภทคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน (PreTensioning) และคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดภายหลัง (Post-Tensioning)
1.2 มาตรฐานนี้ ระบุไว้เพื่อให้การก่อสร้ างอาคารและส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ตอัดแรงเป็ นไปตามหลัก
วิชาการ ประหยัด ปลอดภัย มีความมัน่ คงแข็งแรงและคงทน
1.3 มาตรฐานนี้ ใ ช้หน่ วยสากล SI (International System Units) เป็ นหลัก และใช้ค่า การแปลงหน่ วยของแรง
1 กิโลกรัมแรงเท่ากับ 10 นิวตัน
2. นิยาม
“คอนกรีต” หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่ วนผสมของวัสดุประสานเช่นปูนซีเมนต์ หรื อปูนซีเมนต์ผสมวัสดุ
ปอซโซลาน มวลรวมละเอียดเช่นทราย มวลรวมหยาบเช่นหิ นหรื อกรวด และน้ า โดยมีหรื อไม่มีสารเคมีหรื อแร่
ผสมเพิ่ม
“คอนกรี ตอัดแรง” หมายถึง คอนกรี ตที่มีการเสริ มเหล็กเสริ มรับแรงดึงสู งหรื อวัสดุเสริ มแรงอื่นๆ ที่ทาให้เกิ ด
หน่ วยแรง โดยมี ขนาดและการกระจายของหน่ วยแรงตามต้องการเพื่อที่ จะหักล้า งหรื อลด หน่ วยแรงดึ งใน
คอนกรี ตอันเกิดจากน้ าหนักบรรทุก
“กาลังอัดประลัยของคอนกรี ต” หมายถึง กาลังอัดสู งสุ ดตามแกนยาวที่แท่งคอนกรี ตทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มิล ลิ เมตร สู ง 300 มิลลิ เมตร สามารถรั บได้ หากไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่นก าลังอัดดัง กล่ า วใน
มาตรฐานนี้ ให้ใช้กาลังอัดประลัยที่อายุ 28 วันเป็ นเกณฑ์
“เหล็กเสริม” หมายถึง เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรี ตเพื่อเสริ มกาลังขึ้น
“เหล็กเสริมอัดแรง (Prestressing Steel)” หมายถึง เหล็กเสริ มกาลังสู งที่ใช้ฝังในเนื้ อคอนกรี ตเพื่อการอัดแรง
อาจเป็ นลวดเหล็กกล้า (Wire) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว (Strand) เหล็กเส้นอัดแรง (Bar) ก็ได้
“การสู ญเสี ยของการอัดแรง (Prestressing Losses)” หมายถึง การที่ลวดเหล็กหรื อเหล็กเสริ มที่ใช้อดั แรงชนิ ด
อื่น ๆ สู ญเสี ยหน่วยแรงดึงตามขั้นตอนต่าง ๆ เนื่องจากความโค้งของเหล็กเสริ มอัดแรง การเข้าที่ของลิ่มสมอยึด
การหดตัวอีลาสติก การคืบและหดตัวของคอนกรี ต และการคลายแรงดึงของเหล็กเสริ มอัดแรง
“การคลายแรงดึง (Relaxation)” หมายความว่า การสู ญเสี ยแรงดึงตามระยะเวลาของเหล็กเสริ มอัดแรงที่ถูกดึง
ให้มีระยะยืดคงที่ โดยคิดเป็ นร้อยละของแรงดึงเริ่ มแรกที่ให้กบั เหล็กเสริ มอัดแรง
“ลวดเหล็กกล้า (Wire)” หมายความว่า ลวดเหล็กคาร์บอนสู งที่ทาขึ้นโดยวิธีดึงเย็น
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“ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียว (Strand)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาลวดเหล็กกล้าตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ตี
เกลียวเข้าด้วยกันให้มีระยะช่วงเกลี ยวสม่าเสมอและผ่านกระบวนการคลายหน่วยแรง (Stress-Relieved) ก่อน
ม้วนเป็ นขด
“การคลายหน่ วยแรง (Stress-Relieved)” หมายความว่า กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพของลวดเหล็ กกล้าเพื่อ
สาหรับใช้ในงานคอนกรี ตอัดแรง
“ระยะส่ งถ่ ายแรง (Transmission Length)” หมายความว่า ความยาวของชิ้ นส่ วนที่ตอ้ งใช้ในการถ่ายแรงดึ ง
เริ่ มแรกจากเหล็กเสริ มอัดแรงไปสู่ คอนกรี ต
3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101: มาตรฐานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1106: มาตรฐานงานเสาเข็ม
3.1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15: ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกาหนดเกณฑ์คุณภาพ
(มาตรฐานบังคับ)
3.1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 95: ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรี ตอัดแรง
3.1.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 420: ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรี ตอัดแรง
3.1.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1179: ข้อกาหนดในการทาคอนกรี ตอัดแรง
3.1.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2135: เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็ นวัสดุผสมคอนกรี ต
3.2 ยกเว้นมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม มอก. 15 เล่ ม 1 ตามข้อ 3.1.3 หากจะน ามาตรฐานอื่ นมาใช้
นอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 3.1 มาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคารหรื อ
สภาวิศวกร
3.3 หากข้อกาหนดในมาตรฐานนี้ ขดั แย้งกับมาตรฐานที่อา้ งถึงในแต่ละส่ วน ให้ถือข้อกาหนดในมาตรฐานนี้เป็ น
สาคัญ แต่อย่างไรก็ตามข้อกาหนดนี้ จะต้องไม่ขดั กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 ตาม
ข้อ 3.1.2 ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดหลัก
4. ข้ อกาหนดสาหรับวัสดุก่อสร้ าง
4.1 คอนกรีต
คอนกรี ตที่ใช้ตอ้ งมีกาลังอัดประลัยไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างให้ใช้
ไม่ต่ากว่า 40 เมกาปาสกาล (400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน
และ 32 เมกาปาสกาล (320 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดภายหลัง
ทั้งนี้เมื่อทาการอัดแรง คอนกรี ตต้องมีกาลังอัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่ใช้ในการ
ออกแบบ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 24 เมกาปาสกาล (240 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) วัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรี ต
ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
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4.1.1 ปู น ซี เ มนต์ ให้ใ ช้ปู น ซี เ มนต์ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะเป็ นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรี ต และ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4.1.2 มวลรวมละเอียด ให้ใช้มวลรวมละเอียดที่มีคุณลักษณะเป็ นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรี ต
และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4.1.3 มวลรวมหยาบ ให้ใช้มวลรวมหยาบที่มีคุณลักษณะเป็ นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4.1.4 น้า ให้ใช้น้ าสาหรับผสมคอนกรี ตที่มีคุณลักษณะเป็ นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4.1.5 สารผสมเพิ่ม ให้ใช้สารผสมเพิม่ สาหรับคอนกรี ตที่มีคุณลักษณะเป็ นไปตามมยผ.1101: มาตรฐานงาน
คอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4.2 ลวดเหล็กกล้า
ลวดเหล็กกล้าที่ใช้ในงานคอนกรี ตอัดแรงจะต้องมีความสะอาด ไม่เป็ นสนิ มขุม และมีสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.95: ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรี ตอัดแรง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 ลวดเหล็กกล้าชนิ ดไม่คลายหน่ วยแรง ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พื้นที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตร
และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนมวลต่อเมตรเป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เส้ นผ่ านศู นย์ กลางระบุ พืน้ ที่หน้ าตัดระบุ มวลต่ อเมตรและค่ าลักษณะเฉพาะ
ของลวดเหล็กกล้าชนิดไม่ คลายหน่ วยแรง
(ข้อ 4.2.1)
กาลังดึง
เส้ นผ่าน
พืน้ ทีห่ น้ า
ประลัยระบุ1)
ศูนย์ กลาง
ตัดระบุ
(นิวตันต่ อ
ระบุ
(ตาราง
ตาราง
(มิลลิเมตร)
มิลลิเมตร)
มิลลิเมตร)
2.5
1,960
4.91
2.5
1,860
4.91
3
1,860
7.07
3
1,770
7.07
4
1,770
12.6
4
1,670
12.6
5
1,770
19.6
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มวลต่ อเมตร
เกณฑ์
3)
ค่ าระบุ
ความคลาด
(กรัม)
เคลื่อน
(กรัม)
38.5
 1.25
38.5
 1.25
55.5
 1.5
55.5
 1.5
98.9
 2.0
98.9
 2.0
154
 3.1

ค่ าลักษณะเฉพาะ2)ต่าสุ ด
แรงดึง
แรงดึงพิสูจน์ รัศมีการดัด
สู งสุ ด4)
ร้ อยละ 0.1
โค้ ง
(กิโลนิวตัน) (กิโลนิวตัน) (มิลลิเมตร)
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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ตารางที่ 1 (ต่ อ) เส้ นผ่ านศูนย์ กลางระบุ พืน้ ที่หน้ าตัดระบุ มวลต่ อเมตรและค่ าลักษณะเฉพาะ
ของลวดเหล็กกล้าชนิดไม่ คลายหน่ วยแรง
(ข้อ 4.2.1)
มวลต่ อเมตร
ค่ าลักษณะเฉพาะ2)ต่าสุ ด
กาลังดึง
เส้ นผ่าน
พืน้ ทีห่ น้ า
ประลัยระบุ1)
เกณฑ์
ศูนย์ กลาง
ตัดระบุ
แรงดึง
แรงดึงพิสูจน์ รัศมีการดัด
(นิวตันต่ อ
ค่ าระบุ3)
ความคลาด
ระบุ
(ตาราง
สู งสุ ด4)
ร้ อยละ 0.1
โค้ ง
ตาราง
(กรัม)
เคลื่อน
(มิลลิเมตร)
มิลลิเมตร)
(กิโลนิวตัน) (กิโลนิวตัน) (มิลลิเมตร)
มิลลิเมตร)
(กรัม)
5
1,670
19.6
154
 3.1
32.7
26.2
15
6
1,770
28.3
222
 3.7
50.1
40.1
15
6
1,670
28.3
222
 3.7
47.3
37.8
15
7
1,670
38.5
302
 4.3
64.3
51.4
20
7
1,570
38.5
302
 4.3
60.4
48.3
20
8
1,570
50.3
395
 5.9
79.0
63.2
20
8
1,470
50.3
395
 5.9
73.9
59.1
20
ที่มา : มอก. 95: ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรี ตอัดแรง
หมายเหตุ 1) กำลังดึงประลัยระบุใช้ ประโยชน์ เพื่อกำรเรี ยกเท่ ำนั้น และคำนวณจำกพืน้ ที่หน้ ำตัดระบุกับค่ ำ
ลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด โดยปั ดเศษถึง 10 นิวตันต่ อตำรำงมิลลิเมตรที่ใกล้ เคียงที่สุด
2) ก ำหนดให้ ใช้ ค่ ำ ลั ก ษณะเฉพำะแรงดึ ง แทนก ำลั ง ดึ ง ประลั ย ระบุ เนื่ อ งจำกเกณฑ์ ค วำม
คลำดเคลื่อนของมวลต่ อควำมยำวมีค่ำน้ อย
3) ค่ ำมวลต่ อควำมยำวคำนวณจำกควำมหนำแน่ นของเหล็กซึ่ งยอมรั บกันเท่ ำกับ 7.85 กรั มต่ อ
ลูกบำศก์ เซนติเมตร
4) เพื่อกำรพิสูจน์ ควำมเหมำะสมของวัสดุ ซึ่ งมีกำรนำไปใช้ เฉพำะงำน (ตัวอย่ ำงเช่ น ไม้ หมอน
รถไฟ เสำเข็ม หรื อถังนำ้ ) กำหนดให้ แรงที่ร้อยละ 1 ของควำมยืดรวมต้ องไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ
80 ของค่ ำลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด
4.2.2 ลวดเหล็กกล้าชนิดคลายหน่วยแรง ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ พื้นที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนมวลต่อเมตรเป็ นไปตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เส้ นผ่ านศู นย์ กลางระบุ พืน้ ที่หน้ าตัดระบุ มวลต่ อเมตรและค่ าลักษณะเฉพาะ
ของลวดเหล็กกล้าชนิดคลายหน่ วยแรง
(ข้อ 4.2.2)
มวลต่ อเมตร
ค่ าลักษณะเฉพาะ2)ต่าสุ ด
กาลังดึง
เส้ นผ่าน
พืน้ ทีห่ น้ า
แรงดึงพิสูจน์
ประลัยระบุ1)
เกณฑ์
แรงดึง
4) 5)
4) 5)
ศูนย์ กลาง
ตัดระบุ
รัศมีการดัด
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
3)
4)
(นิวตันต่ อ
ค่ าระบุ ความคลาด สู งสุ ด
6)
6)
ระบุ
(ตาราง
โค้ ง
0.1
0.2
ตาราง
(กรัม)
เคลื่อน (กิโลนิว
(มิลลิเมตร)
มิลลิเมตร)
(กิโลนิว
(กิโลนิว (มิลลิเมตร)
มิลลิเมตร)
(กรัม)
ตัน)
ตัน)

4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
12.2
12.2
หมายเหตุ

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

2.0
22.3
18.5
19.0
10
 2.0
21.0
17.5
17.9
10
 3.1
34.7
28.8
29.5
15
 3.1
32.7
27.2
27.8
15
 3.7
50.1
41.6
42.6
15
 3.7
47.3
39.3
40.2
15
 4.3
64.3
53.4
54.7
20
 4.3
60.4
50.1
51.3
20
 5.9
84.0
69.7
71.4
20
 5.9
79.0
65.6
67.1
20
 7.2
93.5
74.8
76.7
25
 8.6
123
98.6
101
25
 8.6
115
92.3
94.3
25
 10.5
184
147
151
30
 10.5
172
138
141
30
ที่มำ มอก. 95: ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรี ตอัดแรง
1) กำลังดึงประลัยระบุใช้ ประโยชน์ เพื่อกำรเรี ยกเท่ ำนั้น และคำนวณจำกพืน้ ที่หน้ ำตัดระบุกับค่ ำ
ลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุด โดยปั ดเศษถึง 10 นิวตันต่ อตำรำงมิลลิเมตรที่ใกล้ เคียงที่สุด
2) ก ำหนดให้ ใช้ ค่ ำ ลั ก ษณะเฉพำะแรงดึ ง แทนก ำลั ง ดึ ง ประลั ย ระบุ เนื่ อ งจำกเกณฑ์ ค วำม
คลำดเคลื่อนของมวลต่ อควำมยำวมีค่ำน้ อย
3) ค่ ำมวลต่ อควำมยำวคำนวณจำกควำมหนำแน่ นของเหล็กซึ่ งยอมรั บกันเท่ ำกับ 7.85 กรั มต่ อ
ลูกบำศก์ เซนติเมตร
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98.9
98.9
154
154
222
222
302
302
395
395
499
617
617
918
918

ตัน)
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4) สำหรั บลวดเส้ นผ่ ำนศูนย์ กลำงใหญ่ กว่ ำ 8 มิ ลลิ เมตร ค่ ำลักษณะเฉพำะแรงดึ งที่ร้อยละ 0.1
และร้ อยละ 0.2 จะมีค่ำโดยประมำณเท่ ำกับร้ อยละ 80 และร้ อยละ 82 ของค่ ำลักษณะเฉพำะ
แรงดึงสูงสุดตำมลำดับ
5) มอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) อำจใช้ ค่ำ 205  10 กิโลนิวตันต่ อตำรำงมิลลิเมตร
6) แรงดึ ง พิ สู จ น์ ร้ อยละ 0.1 เป็ นค่ ำ ที่ ใ ช้ ทดสอบ ส่ วนแรงดึ ง พิ สู จ น์ ร้ อยละ 0.2 เป็ นเพี ย ง
ข้ อแนะนำ (ตำม ISO 6934-1) เว้ นแต่ แบบหรื อรำยกำรประกอบแบบจะระบุเป็ นอย่ ำงอื่ น
4.3 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
ลวดเหล็ก กล้าตี เกลี ยวที่ใช้ในงานคอนกรี ตอัดแรงจะต้องมีความสะอาด ไม่เป็ นสนิ มขุม และมี สมบัติเป็ นไป
ตามมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.420: ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรี ตอัดแรงโดยมีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางระบุ พื้นที่หน้าตัดระบุ มวลต่อเมตรและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนมวลต่อเมตรเป็ นไปตามตารางที่ 3

ชนิด 1)

ตารางที่ 3 เส้ นผ่ านศู นย์ กลางระบุ พืน้ ที่หน้ าตัดระบุ มวลต่ อเมตรและค่ าลักษณะเฉพาะ
ของลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
(ข้อ 4.3)
มวลต่ อเมตร
ค่ าลักษณะเฉพาะ2)ต่าสุ ด
กาลังดึง
เส้ นผ่าน
ประลัย พืน้ ทีห่ น้ า
แรงดึงพิสูจน์
เกณฑ์
แรงดึ
ง
3) 4)
ศูนย์ กลาง
ระบุ1)
ตัดระบุ2)
ร้ อยละ4) 5)
2) 3)4) ร้ อยละ
ค่
า
ระบุ
ความคลาด
สู
ง
สุ
ด
5)
ระบุ1)
(นิวตันต่ อ (ตาราง
0.1
0.2
(กรัม)
เคลื่อน
(กิโลนิว
(มิลลิเมตร) ตาราง มิลลิเมตร)
(กิโลนิว
(กิโลนิว
(ร้ อยละ)
ตัน)
มิลลิเมตร)
ตัน)
ตัน)

2 เส้น
2x2.90
3 เส้น
3x2.40
3x2.90
3x3.50

5.8

1,910

13.2

104

25.2

21.4

22.3

5.2

13.2

107

19.8
29.0

155
228

7 เส้น

9.3
9.5
10.8

1,770
1,960
1,910
1,770
1,860
1,720
1,860
1,720

51.6
54.8
69.7

405
432
546

24.0
26.7
37.8
51.2
54.0
88.8
102
120

20.4
22.7
32.1
43.5
45.9
72.8
83.6
98.4

21.1
23.5
33.2
45.0
47.0
75.4
86.6
102

6.2
7.5
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ชนิด 1)

ตารางที่ 3 (ต่ อ) เส้ นผ่ านศูนย์ กลางระบุ พืน้ ที่หน้ าตัดระบุ มวลต่ อเมตรและค่ าลักษณะเฉพาะ
ของลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
(ข้อ 4.3)
มวลต่ อเมตร
ค่ าลักษณะเฉพาะ2)ต่าสุ ด
กาลังดึง
เส้ นผ่าน
ประลัย พืน้ ทีห่ น้ า
แรงดึงพิสูจน์
เกณฑ์
แรงดึง
1)
2)
3) 4)
4) 5)
ศูนย์ กลาง
ระบุ
ตัดระบุ
ร้
อ
ยละ
2) 3)4) ร้ อยละ
ค่ าระบุ ความคลาด สู งสุ ด
5)
ระบุ1)
(นิวตันต่ อ (ตาราง
0.1
0.2
(กรัม)
เคลื่อน
(กิโลนิว
(มิลลิเมตร) ตาราง มิลลิเมตร)
(กิโลนิว
(กิโลนิว
(ร้ อยละ)
ตัน)
มิลลิเมตร)
ตัน)
ตัน)

7 เส้น
อัด
แน่น
19 เส้น

หมายเหตุ

11.1
12.4
12.7
15.2
15.2
12.7
15.2
18.0

1,860
1,720
1,860
1,720
1,860
1,860
1,820
1,700

74.2
92.9
98.7
139
139
112
165
223

17.8
19.3
20.3
21.8

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

208
244
271
313

1)
2)
3)
4)
5)

580
729
774
1,101
1,101
890
1,295
1,750

+4
-2

138
160
184
239
259
209
300
380

113
131
151
196
212
178
255
323

117
136
156
203
220
184
264
334

1,652
387
317
329
1,931
454
372
386
2,149
491
403
417
2,482
567
465
482
ที่มำ มอก. 420: ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรี ตอัดแรง
ชนิด เส้ นผ่ ำนศูนย์ กลำงระบุ และกำลังดึงประลัยระบุใช้ สำหรั บเรี ยกชื่ อเท่ ำนั้น
กำลังดึงประลัยระบุได้ จำกกำรคำนวณค่ ำพืน้ ที่หน้ ำตัดระบุกับค่ ำลักษณะเฉพำะแรงดึงสูงสุ ด
(ดูหมำยเหตุ 5)
ผลทดสอบแต่ ละค่ ำต้ องไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 95 ของค่ ำลักษณะเฉพำะ
ก ำหนดให้ ใช้ ค่ ำ ลั ก ษณะเฉพำะแรงดึ ง แทนก ำลั ง ดึ ง ประลั ย ระบุ เนื่ อ งจำกเกณฑ์ ค วำม
คลำดเคลื่อนของมวลต่ อควำมยำวมีค่ำน้ อย
แรงดึ งพิ สูจน์ ร้อยละ 0.1 เป็ นค่ ำที่กำหนดให้ ใช้ ทดสอบ ส่ วนแรงดึ งพิ สูจน์ ร้อยละ 0.2 เป็ น
เพียงข้ อแนะนำ (ตำม ISO 6934-1) เว้ นแต่ แบบหรื อรำยกำรประกอบแบบจะระบุเป็ นอย่ ำงอื่ น
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4.4 เหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต (Reinforcing Steel)
คุ ณ ลัก ษณะของเหล็ก เส้น เสริ ม คอนกรี ต ที่ใ ช้ใ นงานคอนกรี ต อัด แรงนอกเหนื อ จากเหล็ก เสริ ม อัด แรงให้
เป็ นไปตาม มยผ. 1103: มาตรฐานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
4.5 ท่อร้ อยลวด (Sheathing)
ท่อร้อยลวดต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะคงรู ป ไม่เสี ยหายขณะเทคอนกรี ต สามารถกันน้ าจากภายนอกท่อ
ร้อยลวดไม่ให้เข้ามาทาปฏิกิริยากับเหล็กเสริ มอัดแรงได้ วัสดุที่ใช้ทาท่อร้อยลวดต้องไม่ทาปฏิกิริยากับซี เมนต์
เพสต์ ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตโดยรอบท่อร้อยลวดหรื อน้ าปูนภายในท่อร้อยลวดได้ ใน
กรณี สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิ ดดึงลวดภายหลังที่ผูอ้ อกแบบระบุให้มี การอัดน้ าปูนภายในท่อร้ อยลวด
(Bonded) เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อร้ อยลวดต้องใหญ่กว่าขนาดเหล็กเสริ มอัดแรงไม่นอ้ ยกว่า 6 มิลลิเมตรและ
พื้นที่หน้าตัดภายในท่อร้อยลวดจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่าของพื้นที่หน้าตัดสุ ทธิของเหล็กเสริ มอัดแรง
4.6 นา้ ปูน (Grouting)
น้ าปูนที่ใช้อดั ในท่อร้อยลวดจะต้องมีกาลังอัดเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการถ่ายแรงยึดเหนี่ยวกับเหล็กเสริ มอัด
แรง ต้องมีสมบัติไม่หดตัว ไม่ทาให้ความคงทนของชิ้ นส่ วนคอนกรี ตอัดแรงต่าลง และมีความสามารถในการ
ไหลได้เพียงพอที่จะอัดน้ าปูนเข้าในท่อร้อยลวดจนเต็มได้ ในกรณี ที่ท่อร้อยลวดมีพ้ืนที่หน้าตัดเกินกว่า 4 เท่าของ
เหล็ก เสริ ม อัดแรง สามารถใช้ม วลรวมละเอี ย ดมาเป็ นส่ ว นผสมได้แ ต่ ต้องไม่ มี ส มบัติ ด้อยลงกว่า เดิ ม โดย
ส่ วนผสมที่ใช้จะต้องมีสมบัติเป็ นไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และน้ าปูน
ที่แข็งตัวแล้วต้องมีกาลังอัดไม่นอ้ ยกว่า 17 เมกาปาสกาล (170 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ที่อายุ 7 วัน และ
28 เมกาปาสกาล (280 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ที่อายุ 28 วัน เมื่อทดสอบโดยใช้ตวั อย่างทรงลูกบาศก์
ขนาด 50 มิลลิเมตร
5. ข้ อกาหนดสาหรับอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการก่อสร้ าง
5.1 สมอยึด (Anchorage)
สมอยึดและอุ ปกรณ์ ประกอบต้องสามารถถ่ายแรงได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของแรงดึ งประลัยระบุของเหล็ก
เสริ มอัดแรง และต้องสามารถยึดเหล็กเสริ มอัดแรงไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
5.2 หัวต่ อ (Couple)
หัวต่อต้องสามารถถ่ า ยแรงได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของแรงดึ งประลัยระบุของเหล็กเสริ มอัดแรง และต้อง
สามารถยึดเหล็กเสริ มอัดแรงไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
5.3 อุปกรณ์ ดึงเหล็กเสริมอัดแรง
อุ ป กรณ์ ดึ ง เหล็ ก เสริ ม อัด แรงประกอบด้ว ย เครื่ อ งปั๊ ม ไฮดรอลิ ก (Hydraulic Pump) และแม่ แ รงไฮดรอลิ ก
(Hydraulic Jack) ซึ่ งต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
5.3.1 ต้องจับยึดเหล็กเสริ มอัดแรงได้อย่างปลอดภัยและมัน่ คง
5.3.2 ในกรณี ที่มีการดึงเหล็กเสริ มอัดแรงพร้อมกันตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ต้องสามารถทาให้เกิดหน่ วยแรงดึง
ในลวดเหล็กแต่ละเส้นเท่ากัน
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5.3.3 ต้องสามารถให้แรงดึงตามที่ออกแบบไว้ได้และคงแรงดึงนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ตอ้ งการ
5.3.4 ต้องสามารถควบคุมการเพิ่มแรงดึงอย่างช้าๆ โดยไม่ทาให้เกิดหน่วยแรงทุติยภูมิ (Secondary Stresses)
ซึ่งจะเป็ นอันตรายต่อเหล็กเสริ มอัดแรง สมอยึด หรื อคอนกรี ต
5.4 เครื่ องปั๊มนา้ ปูน
เครื่ องปั๊ มน้ าปูนจะต้องสามารถอัดน้ าปูนเข้าสู่ ท่อร้อยลวดได้อย่างสม่าเสมอและสามารถคงแรงดันของเครื่ องปั๊ ม
น้ าปูนไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่ตอ้ งการ
6. ข้ อกาหนดว่ าด้ วยหน่ วยแรงทีย่ อมให้ และการสู ญเสี ยของการอัดแรง
6.1 หน่ วยแรงอัดทีย่ อมให้ ของคอนกรีต
ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ของคอนกรี ตดังต่อไปนี้
6.1.1 หน่วยแรงอัดในคอนกรี ตชัว่ คราวทันทีที่ถ่ายแรงมาจากเหล็กเสริ มอัดแรงก่อนการสู ญเสี ยของการอัด
แรง ต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของกาลังอัดประลัยของคอนกรี ต
6.1.2 หน่ วยแรงอัดในคอนกรี ตหลังการสู ญเสี ยของการอัดแรง ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของกาลังอัดประลัย
ของคอนกรี ต
6.2 หน่ วยแรงดึงทีย่ อมให้ ของคอนกรีต
ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง ให้ใช้ค่าหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ของคอนกรี ตดังต่อไปนี้
6.2.1 หน่ วยแรงดึ งที่ยอมให้ของคอนกรี ตในขณะที่มีการถ่ายแรงต้องไม่เกิ นค่าที่กาหนดในตารางที่ 4 แต่
ยอมให้เกินกว่าที่กาหนดในตารางที่ 4 ได้ในระยะเวลาสั้นซึ่ งไม่เกิน 48 ชัว่ โมง และค่าดังกล่าวต้องไม่
เกิน 2 เท่าของค่าที่กาหนดในตารางที่ 4 ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
ตารางที่ 4 ค่ าหน่ วยแรงดึงที่ยอมให้ ของคอนกรีตขณะทีม่ ีการถ่ ายแรง
(ข้อ 6.2.1)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.)
หน่ วยแรงดึงทีย่ อมให้ ของคอนกรีตขณะทีม่ ีการถ่ ายแรง
Ut
20
30
40
50

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

โดย Ut คือ ค่ากาลังอัดประลัยระบุของคอนกรี ตเมื่อเริ่ มถ่ายแรง
6.2.2 หน่ วยแรงดึ งที่ยอมให้ของคอนกรี ตเนื่องจากการดัดภายใต้น้ าหนักบรรทุกสู งสุ ดจะต้องไม่เกิ นค่าที่
กาหนดไว้ในตารางที่ 5 ค่าหน่ วยแรงดึงเหล่านี้ ใช้ได้สาหรับชิ้ นส่ วนหรื อโครงสร้างที่ หล่อเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน (Monolithic) แต่ตอ้ งไม่เกิดหน่วยแรงดึงที่รอยต่อของชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป
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หน่ วยแรงดึ ง ที่ ก าหนดในตารางที่ 5 อาจยอมให้มี ค่า เพิ่ ม ขึ้ นอี ก ไม่ เกิ น 1.75 เมกาปาสกาล (17.5
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) โดยต้องมีผลการทดสอบที่แสดงว่าหน่วยแรงดึงที่ใช้ตอ้ งไม่เกิน 3
ใน 4 ของหน่ วยแรงดึ งที่ ได้จากการทดสอบการรับน้ าหนักจนปรากฏรอยร้ าวแรก และใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
6.2.2.1 สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิ ดดึงลวดก่อน ต้องมีค่าหน่ วยแรงอัดของคอนกรี ตที่เกิ ดจาก
การดึงเหล็กเสริ มอัดแรงไม่นอ้ ยกว่า 10 เมกาปาสกาล (100 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
6.2.2.2 เหล็กเสริ มอัดแรงจะต้องกระจายแรงเป็ นอย่างดี ตลอดภาคตัดบริ เวณที่รับแรงดึง
6.2.2.3 สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดภายหลัง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นส่ วนคอนกรี ตที่รับ
แรงดึงจะต้องเสริ มเหล็กเพิ่มเติม
ตารางที่ 5 ค่ าหน่ วยแรงดึงที่ยอมให้ ในคอนกรีตเนื่องมาจากแรงดัด
(ข้อ 6.2.2)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.)
ค่ าสู งสุ ดของหน่ วยแรงดึงที่ยอมให้ เนื่องจากแรงดัด
ลักษณะของแรงกระทา
สาหรับการใช้งานปกติ
สาหรับการขนส่ งหรื อการ
ยกขึ้นหรื อการใช้งานช่วงสั้นๆ

ชนิดดึงลวดก่อน Uw
40
50
60
2.2 (22) 2.5 (25) 2.8 (28)
3.0 (30) 3.4 (34) 3.7 (37)

ชนิดดึงลวดภายหลัง Uw
40
50
60
1.4 (14) 1.5 (15) 1.6 (16)
2.0 (20) 2.2 (22) 2.4 (24)

โดยที่ Uw คือ ค่ากาลังอัดประลัยระบุของคอนกรี ต
6.2.3 หน่ วยแรงดึ งที่ยอมให้ของเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็ จให้เป็ นไปตาม มยผ.1106:
มาตรฐานงานเสาเข็ม
6.3 หน่ วยแรงดึงทีย่ อมให้ ของเหล็กเสริมอัดแรง
ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง ให้ใช้ค่าหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ของเหล็กเสริ มอัดแรงดังต่อไปนี้
6.3.1 หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงขณะดึงต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของกาลังดึงประลัยของเหล็กเสริ มอัด
แรง หรื อร้อยละ 90 ของกาลังคราก แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
6.3.2 หน่ วยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงทันทีที่ถ่ายแรงไปให้คอนกรี ตต้องไม่เกิ นร้อยละ 70 ของกาลังดึ ง
ประลัยของเหล็กเสริ มอัดแรง หรื อร้อยละ 80 ของกาลังคราก แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
6.3.3 หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงชนิดดึงทีหลังที่สมอยึดและหัวต่อทันทีที่ถ่ายแรงจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 70 ของกาลังดึงประลัยของเหล็กเสริ มอัดแรง
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6.4 การสู ญเสี ยของการอัดแรง (Prestressing Losses)
6.4.1 การเสื่ อ มแรงดึ ง ในลวดเหล็ก เนื่ อ งจากการคลายแรงดึ ง (Relaxation) ในการออกแบบชิ้ น ส่ ว น
คอนกรี ตอัดแรง ให้ใช้ค่าการเสื่ อมแรงระยะยาวในการดึงเหล็กเสริ มอัดแรง โดยคานวณจากผลคูณ
ของค่าการคลายแรงดึ งที่ได้จากการทดสอบของลวดเหล็กที่ 1,000 ชัว่ โมงกับตัวประกอบคงที่ของ
การคลายแรงที่กาหนดในตารางที่ 6 วิธีทดสอบหาค่าการคลายแรงให้เป็ นไปตามภาคผนวก ก. ของ
มอก. 1179 เล่ม 3 โดยตัวประกอบค่าคงที่ของการคลายแรงนี้ ได้พิจารณาตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ
คลายแรงดึ ง ของลวดเหล็ ก ตามกาลเวลาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้แ ก่ ผลจากการหดตัว แบบแห้ ง (Drying
Shrinkage) และการคืบ (Creep) ของคอนกรี ต ในกรณี ที่เป็ นงานคอนกรี ตอัดแรงชนิ ดดึงลวดก่อนจะ
รวมถึงผลของการผิดรู ปแบบยืดหยุน่ (Elastic Deformation) ของคอนกรี ตเมื่อเริ่ มถ่ายแรง สาหรับการ
เสื่ อมแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงที่ผิดปกติ (Abnormal Relaxation) ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นในกรณี เช่ น เมื่อ
เหล็กเสริ มอัดแรงมีอุณหภู มิสูงหรื อรับแรงในแนวขวางสู ง ในกรณี น้ ี ให้ยึดถือข้อมูลจากเอกสารซึ่ ง
เป็ นที่ยอมรับหรื อขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็ นพิเศษ
ตารางที่ 6 ตัวประกอบค่ าคงทีข่ องการคลายแรง
(ข้อ 6.4.1)
ชนิดของานคอนกรีตอัดแรง
ชนิดดึงลวดก่อน
ชนิดดึงลวดภายหลัง

ตัวประกอบค่ าคงทีข่ องการคลายแรง
1.5
2.0

6.4.2 การเสื่ อมแรงดึงในลวดเหล็กเนื่ องจากการหดตัวของคอนกรี ต ให้คานวณค่าดังกล่าวจากค่ามอดุลสั
ยืดหยุน่ (Modulus of Elasticity) ของเหล็ก ในกรณี ที่ผผู ้ ลิตลวดเหล็กไม่ได้กาหนดค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ให้
ใช้ค่านี้ เท่ากับ 205  10 จิกะปาสกาล โดยใช้ค่าการหดตัวของคอนกรี ตตามรู ปที่ 1 ค่าการหดตัวของ
คอนกรี ตขึ้นอยูก่ บั ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศและระยะเวลาการหดตัว โดยสดมภ์ขวามือเป็ นค่าการ
หดตัวของคอนกรี ตที่ระยะเวลาการหดตัว 6 เดือน ส่ วนสดมภ์ซ้ายมือเป็ นค่าการหดตัวของคอนกรี ตที่
ระยะเวลาการหดตัว 30 ปี รู ปนี้ สามารถใช้กบั ความหนาของหน้าตัดประสิ ทธิ ผลตั้งแต่ 150 ถึง 600
มิลลิเมตร
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ค่ าการหดตัวของคอนกรีต

ค่ าการหดตัวของคอนกรีต

6

6

อายุ 30 ปี  10
ค่ าความหนาของหน้ าตัด
ประสิ ทธิผล มิลลิเมตร
150

300

อายุ 6 เดือน  10
ค่ าความหนาของหน้ าตัด
ประสิ ทธิผล มิลลิเมตร

600

150

300

200
400
350
300

350
300
250

250

200

200

300
175

87.5

250

150
125

200

100

150

150

150
100

100

50

0

0

0

200

200

200
30

40

50

60

70

80

90

40
35

75.0
62.5
50.0

30
25
20

37.5

50

25.0

25

12.5

5

0

0

0

100

100

100

หดตัว
ยืดตัว

20

45

75
100

50

50

100

600

15
10

100

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยรอบ เป็ นร้อยละ
รู ปที่ 1 ค่ าการหดตัวของคอนกรีต
(ข้อ 6.4.2)
6.4.3 การเสื่ อมแรงดึงเนื่องจากการคืบ (Creep) ของคอนกรี ต ความเครี ยดของคอนกรี ตที่อายุ 30 ปี (CC)
หาได้จากสมการดังนี้
CC = หน่วยแรงอัดของคอนกรี ต  
(1)

Et
เมื่อ Et คือ ค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรี ตเมื่อเริ่ มถ่ายแรง โดยนับอายุเป็ นวัน

 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การคืบของคอนกรี ตที่อายุ 30 ปี หาได้จากรู ปที่ 2
ในรู ป ที่ 2 ได้ร ะบุ ค่ า ความหนาของหน้า ตัด ประสิ ท ธิ ผ ล ในกรณี ที่ เ ป็ นหน้า ตัด สม่ า เสมอ ค่ า นี้
ให้คานวณจาก 2 เท่าของพื้นที่หน้าตัดขวางหารด้วยเส้นรอบรู ป ถ้ามีความจาเป็ นต้องการหาค่าการคืบ
ของคอนกรี ตที่ อายุน้อยกว่า ให้ใช้สมมุติฐานว่าคอนกรี ตมีค่าการคืบคิดเป็ นร้ อยละ 40 60 และ 80
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ของค่าการคืบของคอนกรี ตอายุ 30 ปี ที่ช่วงเวลา 1 เดื อน 6 เดื อน และ 30 เดือนหลังจากเริ่ มถ่ายแรง
ตามลาดับ ทั้งนี้คอนกรี ตต้องอยูภ่ ายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ที่คงที่
ค่ าสั มประสิ ทธิ์การคืบ
ของคอนกรีต 30 ปี
ค่ าความหนาของหน้ าตัด
ประสิ ทธิผล มิลลิเมตร
150
4.0
3.5

300

2.0
1.5

2.5

1

2.5
2.0
1.5
1.0

1.0
0.5

อายุของคอนกรีต
เมื่อเริ่มถ่ ายแรง (วัน)

3.0

3.0
2.5

600

0.5

3

2.0

7
28

1.5

90

1.0

365
0.5

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยรอบ เป็ นร้อยละ
รู ปที่ 2 ค่ าสั มประสิ ทธิ์การคืบของคอนกรีต
(ข้อ 6.4.3)
6.4.4 การสู ญเสี ยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงเนื่องจากแรงเสี ยดทาน
สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดภายหลัง การเคลื่อนตัวของเหล็กเสริ มอัดแรงทาให้เกิดความ
เสี ยดทานระหว่างเหล็กเสริ มอัดแรงและท่อร้อย หรื อตัวคัน่ ต่างๆ ในขณะดึงเหล็กเสริ มอัดแรง ความ
เสี ยดทานนี้ ทาให้เกิดการสู ญเสี ยแรงดึงซึ่ งจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะของตาแหน่ งลวดเหล็กที่ห่างจาก
เครื่ องดึง
นอกจากนี้การสู ญเสี ยแรงดึงเนื่องจากแรงเสี ยดทานในท่อร้อย อาจเกิดจากแนวการวางตัวของท่อร้อย
คลาดเคลื่อนไปจากที่กาหนดไว้โดยไม่ได้ต้ งั ใจ ในทางปฏิบตั ิมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนไป
จากแนวระดับที่กาหนดไม่วา่ แนวของเหล็กเสริ มอัดแรงในท่อร้อยจะเป็ นเส้นตรงหรื อเส้นโค้งหรื อ
ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง ซึ่ งทาให้เกิ ดจุดสัมผัสเพิ่มขึ้นระหว่างเหล็กเสริ มอัดแรงกับผนังของท่อร้อย
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ทั้งหมดนี้ทาให้เกิดการสู ญเสี ยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรง ค่าแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรง (Pjx) ที่ระยะ
x เมตร ห่างจากเครื่ องดึง สามารถคานวณได้จากสมการ
Pjx = Pj e-Kx
(2)
เมื่อ Pj คือ แรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงที่เครื่ องดึง

e คือ ฐานของลอการิ ทึมแบบเนเปี ยร์ (Napierian Logarithms) มีค่าเท่ากับ 2.718
K คือ ค่าคงที่ที่ใช้ในการคานวณการสู ญเสี ยของแรงในเหล็กเสริ มอัดแรงเนื่องจากแรงเสี ยด
ทาน (ขึ้นอยู่กบั ประเภทของท่อร้อยหรื อปลอกหุ ้มและอื่นๆ) ซึ่ งค่า K ต่อความยาว 1
เมตรในสมการ (2) โดยทัว่ ไปต้องไม่นอ้ ยกว่า 33 x 10-4 แต่ถา้ เป็ นท่อหรื อปลอกหุ ้มที่
แข็ ง แรงและยึ ด อย่า งแน่ น หนาและสามารถป้ อ งกัน การเคลื่ อ นตัว ในระหว่ า งเท
คอนกรี ต ให้ใช้ค่า K เท่ากับ 17 x 10-4 สาหรับเหล็กเสริ มอัดแรงเคลือบจารบีร้อยในท่อ
พลาสติ กอาจจะใช้ค่า K เท่า กับ 25 x 10-4 ได้ ส่ วนค่ าอื่ นๆ นอกจากที่ ได้ก ล่ า วมานี้
อาจจะใช้ได้โดยมีผลการทดสอบที่เหมาะสมประกอบ
6.4.5 การสู ญเสี ยแรงดึงเนื่องจากแรงเสี ยดทานทีเ่ กิดขึน้ จากความโค้ งของเหล็กเสริมอัดแรง
ค่าแรงในเหล็กเสริ ม อัดแรง (Pcx) ที่ระยะ x เมตรใดๆ ตามความโค้งที่วดั จากจุดสัมผัส เริ่ มต้นโค้ง
สามารถคานวณจากสมการดังนี้
Pcx =

Pc e-x/R

(3)

เมื่อ Pc คือ แรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงที่จุดสัมผัสเริ่ มต้นโค้งด้านใกล้เครื่ องดึง

e คือ ฐานของลอการิ ทึมแบบเนเปี ยร์ (Napierian Logarithms) มีค่าเท่ากับ 2.718
R คือ รัศมีความโค้งของเหล็กเสริ มอัดแรง เป็ นเมตร
 คือ สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานโดย  มีคา่ ดังต่อไปนี้
= 0.55 สาหรับเหล็กเสริ มอัดแรงในท่อร้อยที่เป็ นคอนกรี ต

=
=
=
=

0.30 สาหรับเหล็กเสริ มอัดแรงในท่อร้อยที่เป็ นเหล็กกล้า
0.25 สาหรับเหล็กเสริ มอัดแรงในท่อร้อยที่เป็ นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
0.20 สาหรับลวดเหล็กไร้สนิมในท่อร้อยที่เป็ นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

0.12 สาหรับลวดเหล็กไร้สนิมในท่อร้อยพลาสติก
6.4.6 การสู ญเสี ยแรงดึงในลวดเหล็กเนื่องจากการเสี ยรู ปแบบยืดหยุ่น (Elastic Deformation) ของคอนกรีต
ให้คานวณหาค่าดังกล่ าวเมื่ อเริ่ มถ่ ายแรง ค่านี้ ข้ ึ นอยู่กบั ค่ามอดุ ลสั ยืดหยุ่นของคอนกรี ต ในกรณี ที่
ไม่ได้ทาการทดสอบหาค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรี ตให้ใช่ค่าที่กาหนดในตารางที่ 7 แทน ในกรณี
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ที่ผูผ้ ลิ ตเหล็กเสริ มอัดแรงไม่ได้กาหนดค่ามอดุลสั ยืดหยุ่น ให้ใช้ค่านี้ เท่ากับ 205,000  10,000 เมกา
ปาสกาล
ตารางที่ 7 ค่ ามอดุลสั ยืดหยุ่นของคอนกรีต
(ข้อ 6.4.6)
หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.)
ชนิดของคอนกรีต

กาลังอัดประลัยต่าสุ ดของแท่ งคอนกรีต
ทรงกระบอก  150300 มม.

ค่ ามอดุลสั ยืดหยุ่นของคอนกรีต 1)

ค4
ค4-5
ค5
ค6
ค7
ค8
ค9
ค10
ค11
ค12

24 (240)
25 (250)
28 (280)
30 (300)
32 (320)
35 (350)
38 (380)
40 (400)
45 (450)
50 (500)

23,0001) (230,000)
23,5001) (235,000)
24,9001) (249,000)
25,8001) (258,000)
26,6001) (266,000)
27,8001) (278,000)
29,0001) (290,000)
29,1003) (291,000)
29,2002) (292,000)
30,4002) (304,000)

หมายเหตุ

1) คำนวณจำกสูตรใน Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-M)
Ec  4,700 f c

(หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล)

2) คำนวณจำกสูตรของ Carrasquillo, Nilson และ Slate
Ec  3,320 f c  6,900

(หน่วยเป็ นเมกาปาสกาล)
3) ค่ ำเฉลี่ยระหว่ ำงช่ วง (Interpolation) ของค่ ำมอดุลัสยืดหยุ่นของคอนกรี ต ค9 และ ค11
6.4.6.1 สาหรับงานคอนกรี ตชนิ ดดึงลวดก่อน ค่าการสู ญเสี ยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงเมื่อเริ่ มถ่าย
แรงให้ ค านวณจากผลคู ณ ของอัต ราส่ ว นมอดุ ล าร์ (Modular Ratio) และค่ า ก าลัง อัด ของ
คอนกรี ต
6.4.6.2 สาหรับงานคอนกรี ตชนิดดึงลวดภายหลัง ถ้ามีการดึงเหล็กเสริ มอัดแรงไม่พร้อมกัน จะทาให้
เกิดการสู ญเสี ยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงในอัตราก้าวหน้าระหว่างการถ่ายแรงเนื่องจากแรง
ดึงที่เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ให้คานวณค่านี้ จากกึ่ งหนึ่ งของผลคูณของอัตราส่ วนมอดุลาร์ และค่า
กาลังอัดของคอนกรี ตหรื อคานวณจากค่าการสู ญเสี ยแรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรงโดยพิจาณา
ถึงลาดับการดึงลวดเหล็กเป็ นสาคัญ
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6.4.7 การสู ญเสี ยแรงดึงทีเ่ กิดจากสมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง (Anchorage Take-Up)
สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดภายหลัง ควรเผือ่ ค่าการสู ญเสี ยแรงดึงที่เกิดจากการเคลื่อนตัว
ของเหล็กเสริ มอัดแรงในสมอยึดเมื่อเกิดการถ่ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับชิ้นส่ วนสั้นๆ ค่าที่เผื่อ
ควรมีการตรวจสอบในขณะก่อสร้างด้วย
6.5 ระยะส่ งถ่ ายแรง (Transmission Length) ในงานคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน
องค์ประกอบที่มีผลต่อระยะส่ งถ่ายแรงมีดงั ต่อไปนี้
(1) การอัดแน่นของคอนกรี ต
(2) ขนาดและประเภทของเหล็กเสริ มอัดแรง
(3) กาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต
(4) การผิดรู ปและสภาพผิวของเหล็กเสริ มอัดแรง
6.5.1 ระยะส่ งถ่ายแรงอาจจะเปลี่ ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั สภาพของหน้างานหรื อโรงงานที่ผลิต ถ้าเป็ นไปได้
ระยะส่ งถ่ายแรงควรได้จากการทดสอบสาหรับสภาพหน้างาน หรื อโรงงานที่ผลิตนั้นๆ
6.5.2 ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการให้เหล็กเสริ มอัดแรงเกิดการยึดหน่วงหรื อยึดเหนี่ยวกับคอนกรี ตที่ปลายทั้งสอง
ข้าง อาจทาได้โดยใช้ท่อร้อยหรื อพันเทป โดยระยะส่ งถ่ายแรงให้คิดจากปลายของส่ วนที่ไม่มีการยึด
หน่วงหรื อยึดเหนี่ยว
6.5.3 ในกรณี ที่ไม่มีหลักฐานการทดสอบสาหรับคานวณระยะส่ งถ่ายแรง ระยะส่ งถ่ายแรงสาหรับแรงดึง
เริ่ มแรกของเหล็กเสริ มอัดแรงไม่เกินร้อยละ 75 ของความต้านทานแรงดึงของเหล็กเสริ มอัดแรงที่จุด
คราก เมื่อคอนกรี ตที่ปลายทั้งสองของชิ้นส่ วนอัดแน่นดี สามารถคานวณได้จากสมการดังนี้
lt 

K t
f ci

(4)

เมื่อ lt คือ ระยะส่ งถ่ายแรง เป็ นมิลลิเมตร
fci คือ กาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตเมื่อเริ่ มถ่ายแรง เป็ นเมกาปาสกาล
 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของเหล็กเสริ มอัดแรง เป็ นมิลลิเมตร
Kt คือ สัมประสิ ทธิ์ การส่ งถ่ายแรง ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของเหล็กเสริ มอัดแรงดังนี้
(1) ลวดเหล็กแบบธรรมดา แบบมีรอยย้า และแบบมีรอยหยัก ให้ใช้เท่ากับ 600
(2) ลวดเหล็กแบบมีรอยหยักและมีความสู งของรอยหยักไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เท่าของเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ให้ใช้เท่ากับ 400
(3) ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้นหรื อมากกว่า ให้ใช้เท่ากับ 240
6.6 ระยะห่ างระหว่างเหล็กเสริมอัดแรง
ระยะห่ างระหว่างเหล็กเสริ มอัดแรงในชิ้ นส่ วนคอนกรี ตอัดแรงทุกชนิ ดจะต้องมากเพียงพอที่จะให้มวลรวม
ขนาดใหญ่สุดสามารถแทรกผ่านไปได้ทุกจุดในแบบหล่อเมื่อทาการสั่น
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6.6.1 สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน ให้ใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเหล็กเสริ มใน
งานคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1001 – 34 ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงระยะส่ งถ่ายแรงให้
เพียงพอตามที่กล่าวในข้อ 6.5 ด้วย
6.6.2 สาหรับงานคอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดภายหลัง
6.6.2.1 กรณี วางเหล็กเสริ มอัดแรงในแนวตรง ระยะห่ างระหว่างท่อร้อยไม่ควรน้อยกว่าค่ามากที่สุด
ของค่าดังต่อไปนี้
(1) ขนาดโตสุ ดของมวลรวมหยาบ + 5 มิลลิเมตร
(2) ขนาดภายในตามแนวดิ่งของท่อร้อย เมื่อพิจารณาระยะห่างในแนวดิ่ง
(3) ขนาดภายในตามแนวราบของท่อร้อย เมื่อพิจารณาระยะห่างในแนวราบ
ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องสั่นคอนกรี ตชนิดหัวจี้ ควรเผื่อระยะห่ างระหว่างท่อร้อยให้เพียงพอ
เพื่อให้หวั จี้ของเครื่ องสั่นคอนกรี ตสอดผ่านเข้าไปได้ กรณี มีท่อร้อยมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป ควร
จัดท่อร้อยให้อยูใ่ นแนวดิ่งเดียวกันเท่าที่เป็ นไปได้ เพื่อความสะดวกในการทางาน
6.6.2.2 กรณี วางเหล็กเสริ มอัดแรงในแนวโค้ง ให้ใช้ระยะห่างระหว่างท่อร้อยไม่ต่ากว่าค่าดังต่อไปนี้
ในการป้ องกันคอนกรี ตระหว่างท่อร้อยไม่ให้แตกร้าว
(1) ในระนาบของท่อร้อยลวด ให้ใช้ระยะที่มากกว่าระหว่างค่าที่กาหนดตามตารางที่ 8 หรื อ
ค่าที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6.2.1
(2) ในแนวตั้งฉากกับระนาบของท่อร้อยลวด ให้ใช้ค่าที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6.2.1
6.6 ระยะหุ้มเหล็กเสริมอัดแรง
ระยะหุ ้มเหล็กเสริ มอัดแรงของงานคอนกรี ตอัดแรงทั้งชนิ ดดึ ง ลวดก่ อนและดึ งลวดภายหลัง ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7. ข้ อกาหนดในการก่อสร้ าง
7.1 คอนกรีต
การทางานคอนกรี ต ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7.2 เหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
การทางานเหล็กเสริ มคอนกรี ต ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ. 1103: มาตรฐานงาน
เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
7.3 เหล็กเสริมอัดแรง
7.3.1 การติดตั้งเหล็กเสริ มอัดแรงและท่อร้อยลวด ให้ติดตั้งตามแบบก่อสร้างโดยให้คลาดเคลื่อนได้ดงั นี้
7.3.1.1 ให้ความคลาดเคลื่อนจากตาแหน่ งที่กาหนดในแนวราบไม่เกิ น 20 มิลลิเมตร และในแนวดิ่ ง
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
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7.3.1.1 พื้นที่แบกทานระหว่างสมอยึดกับคอนกรี ตต้องตั้งฉากกับเหล็กเสริ มอัดแรง คลาดเคลื่อนได้
ไม่เกิน  1 องศา
7.3.2 การดึงเหล็กเสริ มอัดแรง (Stressing)
7.3.2.1 การดึงลวดเหล็กและลวดเหล็กตีเกลียว ในกรณี ที่เป็ นแบบดึงเหล็กภายหลัง ถ้าความยาวของ
ลวดเหล็กและลวดเหล็กตีเกลียวยาวเกิ น 30 เมตร ให้ดึงทั้งสองปลายและให้ดึงพร้อมๆ กัน
หากไม่ได้มีการระบุในแบบรายละเอียดให้ทาการดึงด้วยแรงดึงร้อยละ 75 ของแรงดึงประลัย
และระยะยืดจากการดึงที่วดั ได้กบั ที่คานวณไว้จะผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ  7 หากระยะยืด
ที่วดั ได้นอ้ ยกว่าร้ อยละ 7 ให้ดึงเหล็กเสริ มเพื่อเพิ่มระยะยืดได้ แต่ท้ งั นี้ แรงดึงจะต้องไม่เกิ น
ร้อยละ 80 ของแรงดึงประลัย ในกรณี ที่ตอ้ งการดึงเหล็กปลายเดียวยาวเกินกว่า 30 เมตรต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ถ้าเป็ นแบบดึงเหล็กก่อนให้ดึงเหล็กปลายเดียวได้
7.3.2.2 ส่ วนยืดของเหล็กเสริ มอัดแรงที่ดึงจะต้องได้ความยาวตามที่ได้ระบุไวัในแบบรายละเอียด
ในระหว่างการดึงเหล็กเสริ มอัดแรงนั้นให้ตรวจสอบความยาวของเหล็กเสริ มอัดแรงที่ดึงยืด
ออกมากับมาตรวัดแรงอัด (Pressure Gauge) ของเครื่ องมือที่ใช้สาหรับดึงเหล็กเสริ มอัดแรง
นั้นด้วย
7.3.2.3 กรณี เป็ นการอัดแรงแบบดึงเหล็กภายหลัง การดึงเหล็กเสริ มอัดแรง จะทาได้ต่อเมื่อคอนกรี ต
มีกาลังอัดประลัยไม่ต่ากว่า 24 เมกาปาสกาล (240 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
7.3.2.4 การดึงเหล็กเสริ มอัดแรงให้คานึงถึงลาดับของการดึงเหล็กเสริ มในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละเส้น
รวมถึงผลของการเหนี่ยวรั้งกับชิ้นส่ วนต่างๆ เช่น การยึดรั้งกับเสา หรื อ กาแพง เป็ นต้น
7.3.2.5 เครื่ องปั๊ มไฮดรอลิกและแม่แรงไฮดรอลิกจะต้องทางานให้เกิดแรงดึงได้อย่างสม่าเสมอตลอด
การทางาน และชุ ดอุปกรณ์จะต้องมีรายงานการสอบเทียบ (Calibration and Test Report) มา
แสดงก่อนใช้ชุดอุปกรณ์ดงั กล่าว โดยใบรายงานต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และต้องได้รับการ
รับรองจากสถาบันการศึกษาหรื อส่ วนราชการที่เชื่อถือได้
7.3.3 การตัดปลายเหล็กเสริ มอัดแรง
กรณี เป็ นการอัดแรงแบบดึ งเหล็กภายหลัง การตัดปลายเหล็กเสริ มอัดแรงให้ตดั ด้วยเครื่ องตัดใบไฟ
เบอร์ โดยให้เหลือปลายไม่นอ้ ยกว่า 10 มิลลิเมตร ห้ามใช้เปลวไฟ หรื อความร้อนตัดเหล็กเสริ มอัดแรง
โดยเด็ดขาด หลังจากตัดปลายเหล็กเสริ มแล้วให้ปิดสมอยึดด้วยปูนทรายอัตราส่ วนหนึ่ งต่อหนึ่งทันที
ในกรณี ที่ยงั ปิ ดด้วยปูนทรายไม่ได้ ให้ทาปลายเหล็กเสริ มส่ วนที่สัมผัสอากาศด้วยสี กนั สนิมหรื อวัสดุ
อื่นที่เหมาะสม
7.3.4 การดัดโค้งเหล็กเสริ มอัดแรง
7.3.4.1 กรณี เป็ นการอัดแรงแบบดึงเหล็กก่อน รัศมีการดัดโค้งจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของลวดเหล็กกล้า หรื อไม่น้อยกว่า 10 เท่าของลวดเหล็กกล้าตีเกลียว และมุมดัด
ต้องไม่เกิน 15 องศา
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7.3.4.2 กรณี เป็ นการอัดแรงแบบดึงเหล็กภายหลัง รัศมีการดัดโค้งจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 เท่าของเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายในท่อร้อยลวด หรื อมุมดัดต้องไม่เกิน 15 องศา ถ้ารัศมีการดัดโค้งมีค่าน้อย
กว่าหรื อมุมดัดโค้งมากกว่าค่าที่กาหนด จะต้องมีการหาค่าการสู ญเสี ยของการอัดแรงจากการ
ดัดโค้งด้วย
7.4 การอัดนา้ ปูน
กรณี เป็ นการอัด แรงแบบดึ ง เหล็ ก ภายหลัง ระบบยึด เหนี่ ย ว (Bonded System) ให้อดั น้ า ปู นตามรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
7.4.1 ก่อนการอัดน้ าปู นจะต้องปิ ดสมอยึดด้วยปูนทราย และทาความสะอาดภายในท่อร้ อยลวด รวมทั้ง
ตรวจสอบการรั่วซึ มโดยใช้น้ าอัดฉีดเข้าไปในท่อ
7.4.2 ทาการอัดน้ าปูนเข้าไปในท่อร้อยลวด ผ่านรู ที่สมอยึดด้านหนึ่ งจนกระทัง่ น้ าปูนไหลออกที่ปลายสมอ
ยึดอีกด้านหนึ่ ง แล้วจึงทาการปิ ดรู ที่ปลายสมอยึดด้านท้าย และให้อดั น้ าปูนไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เกิ ด
หน่ วยแรงดันประมาณ 0.5 เมกาปาสกาล (5 กิ โลกรั มแรงต่อตารางเซนติ เมตร) แล้วท าการอุดท่ อ
ทางเข้าน้ าปูนโดยไม่ให้สูญเสี ยแรงดันภายในท่อ
7.5 การเก็บตัวอย่างเหล็กเสริมอัดแรงเพื่อการทดสอบ
7.5.1 การเก็บตัวอย่างลวดเหล็กกล้า ให้เก็บ 3 ตัวอย่าง ทุก ๆ 3.0 ตัน
7.5.2 การเก็บตัวอย่างลวดเหล็กกล้าตีเกลียว ให้เก็บ 3 ตัวอย่าง ทุก ๆ 3.0 ตัน
7.5.3 การเก็บตัวอย่างลวดเหล็กกล้าดึงเย็น (CDR) และเหล็กปลอกเสาเข็มอัดแรง ให้เก็บ 3 ตัวอย่าง ทุก ๆ 1.0 ตัน
8. เอกสารอ้างอิง
(1) มาตรฐาน มยธ. 102-2533 มาตรฐานงานคอนกรี ตอัดแรง กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533
(2) มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 95: ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรี ตอัดแรง สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 420: ลวดเหล็กกล้าตีเกลี ยวสาหรับคอนกรี ตอัดแรง สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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มยผ. 1103-64
มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานงานเหล็กเสริ มคอนกรี ตนี้ ครอบคลุมถึงงานคอนกรี ตทัว่ ไปทั้งหมด ยกเว้นงานเหล็กแรงดึงสู งที่
ใช้ในการก่อสร้างคอนกรี ตอัดแรง
1.2 มาตรฐานนี้ ระบุ ไว้เพื่อให้การก่ อสร้ างงานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ใช้เหล็กเสริ มคอนกรี ต เป็ นไปตามหลัก
วิชาการ เกิดความประหยัดและปลอดภัย
1.3 มาตรฐานนี้ ใช้ ห น่ ว ย SI (International System units) เป็ นหลัก และใช้ ค่ า การแปลงหน่ ว ยของแรง
1 กิโลกรัมแรงเท่ากับ 10 นิวตัน
2. นิยาม
“กาลังดึงประลัย (Ultimate Tensile Strength)” หมายถึง หน่วยแรงดึงสู งสุ ดที่วสั ดุสามารถรับได้
“กาลังคราก (Yield Strength)” หมายถึง หน่วยแรงดึงที่วสั ดุเริ่ มยืดโดยไม่ตอ้ งเพิ่มแรงดึงขึ้นอีก
“ความยืด (Elongation)” หมายถึง อัตราส่ วนระหว่างความยาวพิกดั ที่เปลี่ยนแปลงจากการยืดตัวต่อความยาว
พิกดั เดิม (เป็ นร้อยละ)
“การทดสอบโดยการดัดโค้ งเย็น (Cold Bend Test)” หมายถึง การทดสอบโดยการกดชิ้ นทดสอบด้วยหัวกดที่
กึ่ งกลางชิ้ นทดสอบโดยใช้ความเร็ วสม่ าเสมอและต่อเนื่ องกันตลอดเวลา จนได้มุมดัดโค้ง (Bending Angle)
ตามที่กาหนด
“ตะแกรง” หมายถึ ง ตะแกรงลักษณะเป็ นผืนหรื อเป็ นม้วน ทาขึ้นโดยนาลวดเหล็กกล้าดึ งเย็นหรื อเหล็กเส้น
เสริ มคอนกรี ตมาเชื่ อมแบบความต้านทานไฟฟ้ า (Electrical Resistance Welding) ติดกันเป็ นตะแกรง โดยตา
ตะแกรงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อสี่ เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้
“ลวดเหล็กกล้าข้ ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต” หมายถึง ลวดเหล็กกล้าที่มีบ้ งั และ/หรื อครี บที่ผวิ เพื่อเสริ มกาลังยึด
ระหว่างลวดเหล็กกล้ากับเนื้ อคอนกรี ต ทาขึ้นโดยการแปรรู ปเย็น (Cold Working) เหล็กลวดที่ได้จากการรี ดร้อน
เหล็ก แท่ งที่ ได้จากรรมวิธี แบบโอเพนฮาร์ ท (Open-Hearth) หรื ออิเล็ก ทริ กเฟอร์ เนซ (Electric Furnace) หรื อ
เบสิ กออกซิเจน (Basic Oxygen)
“ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนต่า” หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอนต่าที่นามาลวดขนาดโดยการดึงเย็น มีภาคตัดขวางกลม
สม่าเสมอตลอดความยาวของเส้น
“ลวดเหล็กกล้ าดึงเย็นเสริมคอนกรีต ” หมายถึง ลวดเหล็กที่ทาขึ้นโดยการรี ดเย็นเหล็กลวดที่ได้จากการรี ดร้อน
เหล็กแท่งที่ ได้จาเตาหลอมแบบโอเพนฮาร์ ท (Open-Hearth) หรื ออิเล็กทริ กเฟอร์ เนซ (Electric Furnace) หรื อ
เบสิ กออกซิเจน (Basic Oxygen)
“เหล็กข้ ออ้อย” หมายถึง เหล็กเสริ มที่มีบ้ งั และหรื อมีครี บที่ผวิ เพื่อเสริ มกาลังยึดระหว่างเหล็กเส้นกับเนื้ อคอนกรี ต
“เหล็กเสริม” หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรี ตเพื่อเสริ มกาลังขึ้น
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3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20: เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต (เหล็กเส้นกลม)
3.1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24: เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต (เหล็กข้ออ้อย)
3.1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 737: ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริ มคอนกรี ต
3.1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 49: มาตรฐานลวดเชื่อมมีสารพอกหุ ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้า
ละมุนด้วยอาร์ก
3.1.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 747: ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต
3.1.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 943: ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต
3.1.7 มาตรฐานกรมโยธาธิ ก ารและผังเมื อง มยผ. 1301/1302-61: มาตรฐานประกอบการออกแบบ
อาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
3.2 ยกเว้น มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 ตามข้อ 3.1.1 และ มอก. 24 ตามข้อ 3.1.2 หากจะนา
มาตรฐานอื่ น มาใช้ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3.1 มาตรฐานดัง กล่ า วต้อ งได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรื อสภาวิศวกร
3.3 หากข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ มี ค วามขัด แย้ง กับ มาตรฐานที่ อ้า งถึ ง ในแต่ ล ะส่ วน ให้ถื อ ข้อ ก าหนดใน
มาตรฐานนี้ เป็ นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามข้อกาหนดนี้ จะต้องไม่ขดั กับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 20 ตามข้อ 3.1.1 และ มอก. 24 ตามข้อ 3.1.2 ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดหลัก
4. ข้ อกาหนดสาหรับเหล็กเสริมคอนกรีต
4.1 เหล็กเส้ นกลม (Round Bar)
4.1.1 สมบัติทางกลของเหล็กเส้นกลมต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าที่กาหนดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของเหล็กเส้ นกลม
(ข้อ 4.1.1)

ชั้นคุณภาพ

SR 24

กาลังคราก
เมกาปาสคาล
(กก./ตร.ซม.)

235 (2,350)

กาลังดึงประลัย
เมกาปาสคาล
(กก./ตร.ซม.)

385 (3,850)
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ความยืดในช่ วง
ความยาว 5 เท่ า
ของเส้ นผ่าน
ศู นย์ กลาง
(ร้ อยละ)
21

การทดสอบด้ วยการดัดโค้ งเย็น
มุมการดัด
(องศา)

เส้ นผ่านศู นย์ กลางวงดัด

180

3 เท่าของเส้นผ่าน ศูนย์กลางระบุ
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สมบัติอื่นและกรรมวิธีในการทดสอบสมบัติทางกลของเหล็ก เส้นกลมต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20: มาตรฐานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต (เหล็กเส้นกลม)
4.1.2 ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สาหรับมวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลมต้องเป็ นไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับมวลต่ อเมตรสาหรับเหล็กเส้ นกลม
(ข้อ 4.1.2)
ชื่ อขนาด

มวลต่ อเมตร
กิโลกรัม

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

เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับมวลต่ อเมตร
แต่ ละเส้ น ร้ อยละ
เฉลีย่ ร้ อยละ
 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 เหล็กข้ ออ้อย (Deformed Bar)
4.2.1 สมบัติทางกลของเหล็กข้ออ้อยต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าที่กาหนดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สมบัติทางกลของเหล็กข้ ออ้ อย
(ข้อ 4.2.1)
ชั้น
คุณภาพ

กาลังคราก
เมกาปาสคาล
(กก./ตร.ซม.)

กาลังดึงประลัย
เมกาปาสคาล
(กก./ตร.ซม.)

ความยืดในช่ วง
ความยาว 5 เท่ า
ของเส้ นผ่านศูนย์ กลาง
(ร้ อยละ)

SD 30

295 (2,950)

480 (4,800)

17

SD 40

390 (3,900)

560 (5,600)

15

SD 50

490 (4,900)

620 (6,200)

13
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การทดสอบด้ วยการดัดโค้ งเย็น
เส้ นผ่าน
ศู นย์ กลาง

มุมการดัด
(องศา)

เส้ นผ่านศู นย์ กลางวงดัด

ไม่เกิน 16 มม
เกิน 16 มม.
ทุกขนาด
ไม่เกิน 25 มม.
เกิน 25 มม.

180
180
180
90
90

3 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
4 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
5 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
5 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
6 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
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สมบัติอื่น และกรรมวิธีในการทดสอบสมบัติทางกลของเหล็ก ข้ออ้อยต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต (เหล็กข้ออ้อย)
4.2.2 ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สาหรับมวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อย ต้องเป็ นไปตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับมวลต่ อเมตรของเหล็กข้ ออ้อย
(ข้อ 4.2.2)
ชื่ อขนาด

มวลต่ อเมตร
กิโลกรัม

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

เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับมวลต่ อเมตร
แต่ ละเส้ น ร้ อยละ

เฉลีย่ ร้ อยละ

 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 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
4.3.1 สมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต ต้องเป็ นไปตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
(ข้อ 4.3.1)
ความต้ านแรงดึงตา่ สุ ด
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม)

หน่ วยแรงพิสูจน์ ตา่ สุ ด ทีค่ วามยืดร้ อยละ 0.5
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม)

550 (5,500)

485 (4,850)

การลดทอนพื้นทีต่ า่ สุ ด
(ร้ อยละ)
30

กรณี ค วามต้า นทานแรงดึ ง ของลวดเหล็กเกิ น 690 เมกาปาสกาล (6,900 กิ โลกรั ม แรงต่ อตาราง
เซนติเมตร) การลดทอนพื้นที่ต่าสุ ด ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
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4.3.2 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สาหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง และมวลต่อเมตรของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริ ม
คอนกรี ต ต้องเป็ นไปตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับเส้ นผ่านศูนย์กลาง และมวลต่ อเมตร
ของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
(ข้อ 4.3.2)
สัญลักษณ์
CDR 2
CDR 2.3
CDR 2.6
CDR 3
CDR 3.3
CDR 3.6
CDR 4
CDR 4.3
CDR 4.6
CDR 5
CDR 5.3
CDR 5.6
CDR 6
CDR 6.5
CDR 7
CDR 7.5
CDR 8

พื้นทีห่ น้ าตัดระบุ
ตารางมิลลิเมตร
3.14
4.16
5.31
7.07
8.56
10.18
12.57
14.53
16.63
19.64
22.07
24.64
28.29
33.20
38.50
44.20
50.29

เส้ นผ่านศู นย์ กลาง
มิลลิเมตร
2.0
2.3
2.6
3.0
3.3
3.6
4.0
4.3
4.6
5.0
5.3
5.6
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

 0.1

สมบัติอื่น และกรรมวิธีในการทดสอบสมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริ มคอนกรี ตต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 747 : มาตรฐานลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต
4.4 ลวดเหล็กกล้าข้ ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
4.4.1 สมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต ต้องเป็ นไปตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าข้ ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
(ข้อ 4.4.1)
ความต้ านแรงดึงตา่ สุ ด
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม)

หน่ วยแรงพิสูจน์ ตา่ สุ ด ทีค่ วามยืดร้ อยละ 0.5
เมกาปาสคาล (กก./ตร.ซม)

585 (5,850)

515 (5,150)
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4.4.2 สัญลักษณ์ ขนาด มวล และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนกาหนดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับเส้ นผ่านศูนย์กลาง และมวลต่ อเมตร
ของลวดเหล็กกล้าข้ ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
(ข้อ 4.4.2)
สัญลักษณ์
CDD 3
CDD 3.5
CDD 4
CDD 4.5
CDD 5
CDD 5.5
CDD 6
CDD 6.5
CDD 7
CDD 7.5
CDD 8
CDD 8.5
CDD 9

มวลต่ อเมตร
กิโลกรัม
0.055
0.076
0.099
0.125
0.154
0.186
0.222
0.260
0.302
0.347
0.396
0.446
0.499

เส้ นผ่านศู นย์ กลาง
มิลลิเมตร
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
 ร้อยละ 6.0
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0

พื้นทีห่ น้ าตัด
ตารางมิลลิเมตร
7.07
9.62
12.57
15.91
19.64
23.76
28.28
33.19
38.49
44.18
50.27
56.75
63.63

สมบัติอื่น และกรรมวิธีในการทดสอบสมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 943 : มาตรฐานลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็น
เสริ มคอนกรี ต
4.5 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่ อมติดเสริมคอนกรีต (Welded Steel Wire Fabric)
4.5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ และสมบัติทางกลของเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ลวดเหล็กกล้า
ดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต และลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต ที่ประกอบเป็ นตะแกรง ต้องมี
สมบัติ ต ามข้อ ที่ 4.1 4.2 4.3 และ 4.4 แล้วแต่ ก รณี และความคลาดเคลื่ อนที่ ย อมให้ของตะแกรง
เหล็กกล้าต้องเป็ นไปตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของตะแกรง
(ข้อ 4.3.2)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
มิติ

เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน
 13
 25
 4.0 หรื อ  ร้อยละ 1 แล้วแต่คา่ ใดจะมากกว่า
6
 13

ความกว้าง
ความกว้างเบ็ดเสร็จ
ความยาวเบ็ดเสร็ จ
ระยะห่าง 1)
ส่วนยืน่ 2)
1)

จานวนลวดที่ปรากฏในตะแกรงทั้งผืนหรื อทั้งม้วนซึ่ งคานวณโดยใช้ค่าระยะห่างเฉลี่ย
ต้องไม่นอ้ ยกว่าจานวนลวดที่คานวณโดยใช้ค่าระยะห่างระบุ
2)
ในกรณี ที่ไม่กาหนดส่ วนยืน่ ไว้ ขนาดของส่ วนยืน่ ต้องไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
ส่วนยืน่

หมายเหตุ

ความกว้าง
ความกว้างเบ็ดเสร็จ

ความยาวเบ็ดเสร็จ

ลวดยืน
ลวดขวาง

ระยะห่าง

รู ปที่ 1 ส่ วนต่ างๆ ของตะแกรงเหล็กกล้าลวดเดี่ยว
(ข้อ 4.5)
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ส่วนยืน่
ความกว้าง
ความกว้างเบ็ดเสร็จ

ความยาวเบ็ดเสร็จ

ลวดยืน
ลวดขวาง

ระยะห่าง

รู ปที่ 2 ส่ วนต่ างๆ ของตะแกรงเหล็กกล้าลวดคู่
(ข้อ 4.5)
4.5.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดยืนและลวดขวาง ต้องเป็ นดังนี้
4.5.2.1 แบบลวดเดี่ยว
dmin ≥ 0.6dmax
เมื่อ dmax คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดเส้นใหญ่
dmin คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดเส้นเล็ก
4.5.2.2 แบบลวดคู่
0.7dT ≤ dL ≤ 1.25dT
เมื่อ dT คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดขวาง
dL คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดยืน
4.5.3 แรงเฉื อนของจุดเชื่อมเป็ นนิวตัน ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของหน่วยแรงพิสูจน์ที่จุดครากหน่วยเป็ น
เมกาปาสคาล คูณพื้นที่หน้าตัดระบุของลวดเส้นใหญ่หน่วยเป็ นตารางมิลลิเมตร
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4.6 ลวดเหล็กกล้าคาร์ บอนต่า
4.6.1 สมบัติทางกลของลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่า ต้องเป็ นไปตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนสาหรับเส้ นผ่านศูนย์ กลาง มวลต่ อมัด มวลต่ อขด
และสมบัติทางกล ของลวดเหล็กกล้าคาร์ บอนต่า
(ข้อ 4.6.1)
เส้ นผ่านศู นย์ กลาง
มิลลิเมตร
0.45
0.55
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.50
2.80
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
6.00
7.50
8.00

หมายเหตุ

1)

2)

เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน
เส้ นผ่านศู นย์ กลาง
มิลลิเมตร
0.02
0.02
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.10
0.10
0.10
0.13
0.15
0.15

มวลต่ อมัดตา่ สุ ด1) มวลต่ อขดตา่ สุ ด2)
กิโลกรัม
กิโลกรัม
20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100

0.7
0.7
1.5
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
6.0
6.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
50.0
50.0
50.0

ความต้ านแรงดึง
นิวตันต่ อตาราง
มิลลิเมตร
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
590 - 1180
590 - 1180
590 - 1180
540 - 1080
540 - 1080
540 - 1080
440 - 930
440 - 930
440 - 930
390 - 830
390 - 830
390 - 830
390 - 830

มัด หมายถึง หน่วยแสดงปริ มาณของลวดที่ใช้ในการซื้อขาย ซึ่ งอาจจะเป็ นลวดขดเดียว
หรื อ 2 ขดมัดรวมกันก็ได้
ขด หมายถึง ลวดเส้นเดียวที่นามาม้วนเป็ นวง ๆ
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5. ข้ อกาหนดในการก่อสร้ าง
5.1 เหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
5.1.1 เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตต้องเป็ นเหล็กเส้นใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่มีรอยแตกร้าว
5.1.2 เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตต้องมีผิวสะอาดปราศจากน้ ามัน ดิน โคลน สนิมกร่ อน หรื อวัสดุใดๆ ที่อาจ
เป็ นอันตรายต่อแรงยึดหน่วงหรื อยึดเหนี่ยว (Bonding) ระหว่างเหล็กเสริ มกับคอนกรี ต
5.1.3 เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตจะต้องมีขนาดและรู ปร่ างตามที่กาหนดในแบบรายละเอียด
5.2 การเก็บวัสดุ
5.2.1 เหล็กเส้นที่นามาใช้ในงานก่อสร้าง ควรเก็บไว้ในที่ที่มีหลังคาคลุมหรื อมีที่กาบังฝน และต้องเก็บไว้
เหนือพื้นดิน ไม่นอ้ ยกว่า 200 มิลลิเมตร
5.2.2 เหล็กเส้นที่นามาใช้งาน ควรแยกกองเก็บตามชนิด ขนาด และกาลังของเหล็กเส้นโดยมีป้ายบอกชนิด
และขนาดไว้อย่างชัดเจน
5.3 การดัดเหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
5.3.1 การดัดเหล็กเสริ มทุกเส้นให้ใช้วธิ ีดดั โค้งเย็น ห้ามดัดเหล็กเส้นโดยวิธีเผาให้ร้อน เว้นแต่จะมีการระบุ
ในแบบหรื อรายการประกอบแบบ ทั้งนี้การดัดจะต้องไม่ทาให้เหล็กเส้นชารุ ดเสี ยหาย
5.3.2 การดัดเหล็กคอม้า ความลาดเอียงของเหล็กคอม้า นอกจากจะระบุไว้ในแบบรายละเอียดต้องดัดเอียง
เป็ นมุม 45 องศาทั้งหมด
5.3.3 รายละเอียดการดัดและการต่อเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตขององค์อาคารต่างๆ หากไม่ได้มีการระบุใน
แบบหรื อรายการประกอบแบบเฉพาะงานแล้ว ให้เป็ นไปตามรู ปรายละเอียดการต่อเหล็กเส้นเสริ ม
คอนกรี ตดังนี้

รู ปที่ 3 การดัดเหล็กคอม้ าในคาน
(ข้อ 5.3.3)
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เหล็กเสริ มเสาบน

เหล็กเสริ มเสาล่าง
1

รู ปตัด 1 - 1

1
ระยะทาบต่อ (ก)
1
ความเอียงสูงสุด

6

ระยะทาบต่อ (ก) - 40  สาหรับเหล็กเส้นกลม
- 30  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-30
- 36  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-40
- 45  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-50

เสริ มพิเศษ 4-ป @75 มม. ศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
(ขนาดของเหล็กปลอกต้องไม่เล็กกว่าที่ใช้อยูเ่ ดิม)
2

2

รู ปตัด 2 – 2

รู ปที่ 4 การต่ อเหล็กเสาในกรณีเสามีหน้ าตัดไม่ เท่ากัน
(ข้อ 5.3.3)
1
เกินกว่า 75 มม.
ต้องต่อด้วยเหล็กเดือย

1

เหล็กเดือย
(DOWEL)

เหล็กเสาบน
รู ปตัด 1 - 1

ก

ระยะทาบต่อ (ก) - 40  สาหรับเหล็กเส้นกลม
- 30  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-30
- 36  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-40
- 45  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-50

ขก

เหล็กเดือยจะต้องมีขนาดและจานวนไม่นอ้ ยกว่าเหล็กเสาบน
2

2

รู ปตัด 2 - 2

รู ปที่ 5 กรณีเสามีหน้ าตัดไม่ เท่ากันศู นย์ ตรงกัน
(ข้อ 5.3.3)
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เหล็กเสาล่าง
1

1
ก

เหล็กเสาบน

รู ปตัด 1 - 1

ระยะทาบต่อ (ก) - 40  สาหรับเหล็กเส้นกลม
- 30  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-30
- 36  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-40
1
- 45  สาหรับเหล็กข้ออ้อย SD-50
ความเอียงสูงสุด 6
เสริ มพิเศษ 4-ป @75 มม. ศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
(ขนาดของเหล็กปลอกต้องไม่เล็กกว่าที่ใช้อยูเ่ ดิม)

รู ปที่ 6 กรณีเสามีหน้ าตัดไม่ เท่ากันศู นย์ เยือ้ งกัน
(ข้อ 5.3.3)
5.3.4 การงอขอปลายเหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
หากแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้ระบุการงอขอปลายเหล็กเสริ มให้งอ
ขอโดยวิธีดดั เย็น และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.4.1 ของอของเหล็กเสริ มตามยาวให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ของอเป็ นมุมฉากหรื อของอ 90 องศา ให้ใช้กบั เหล็กข้ออ้อยทุกขนาดและเหล็กเส้น
กลมขนาดตั้งแต่ 15 มิลลิเมตรขึ้นไป การงอขอให้ปลายยืน่ จะต้องต่อออกไปอีกไม่นอ้ ย
กว่า 12 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น
(2) ของอเป็ นครึ่ งวงกลมหรื อของอ 180 องศา ให้ใช้กบั เหล็กเส้นกลมที่มีขนาดเล็กกว่า 15
มิลลิเมตร การงอขอให้ปลายยื่นจะต้องต่อออกไปอีกไม่น้อยกว่า 4 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ท้ งั นี้ระยะดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 60 มิลลิเมตร

มยผ. 1103-64 มาตรฐานงานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต

หน้าที่ 62

db
12 db

4db และ 60 มม.
db

D

D

ของอ 180 องศา
ของอ 90 องศา
รู ปที่ 7 ของอสาหรับเหล็กเสริมตามยาว
(ข้อ 5.3.4.1)
5.3.4.2 ของอของเหล็กลูกตั้ง (Stirrup) และเหล็กปลอกเดี่ยว (Tie) ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) เหล็กเสริ มที่มีขนาดตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ลงมาให้ใช้ของอ 135 องศาหรื อของอแบบวง
เปิ ด โดยส่ วนปลายยื่นจะต้องต่อออกไปอีกไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเหล็กนั้น (รู ปที่ 8 (ก) และ (ค))
(2) เหล็กเสริ มที่มีขนาดไม่มากกว่า 16 มิลลิเมตร หากไม่ใช้ของอตาม (1) สามารถใช้ของอ
เป็ นมุมฉากหรื อของอ 90 องศาได้ โดยส่ วนปลายยืน่ จะต้องต่อออกไปอีกไม่นอ้ ยกว่า 6
เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น (รู ปที่ 8 (ข))
(3) เหล็ก เสริ ม ที่ มี ข นาดตั้ง แต่ 19 มิ ล ลิ เมตร ถึ ง 25 มิ ล ลิ เมตร หากไม่ ใ ช้ข องอตาม (1)
สามารถใช้ของอเป็ นมุมฉากหรื อของอ 90 องศาได้ โดยส่ วนปลายยืน่ จะต้องต่อออกไป
อีกไม่นอ้ ยกว่า 12 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น (รู ปที่ 8 (ข))
6 db สาหรั บ db  16 มม.
135

12 db สาหรั บ 16 มม.< db  25 มม.
6 db

D

ของอ 135 องศา
(ก)

D

6 db

D

ของอ 90 องศา
(ข)

ของอแบบวงเปิ ด
(ค)

รู ปที่ 8 ของอสาหรับเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกเดี่ยว
(ข้อ 5.3.4.2 )
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(4) ของอของเหล็กลู กตั้ง (Stirrup) และเหล็กปลอกเดี่ยว (Tie) สาหรับการก่อสร้างอาคาร
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภัย แผ่น ดิ น ไหวตามกฎกระทรวงว่า ด้ว ยการรั บ
น้ า หนัก ความต้า นทาน ความคงทนของอาคารและพื้ น ดิ นที่ ร องรั บ อาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 ให้เป็ นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ.
1301/1302-61: มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่ อ ต้า นทานการสั่ น สะเทื อ นของ
แผ่นดินไหว
5.3.4.3 เส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กสุ ดของโค้งการดัดของอ (D) ให้วดั ด้านในของเหล็กเส้นที่ดดั และ
จะต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่าค่าที่กาหนดในตารางที่ 11 ทั้งนี้ยกเว้นเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า 16 มิลลิเมตร ให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของการดัดขอ
งอไม่นอ้ ยกว่า 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น
ตารางที่ 11 ขนาดเส้ นผ่ านศู นย์กลางของโค้ งการดัดของอตามขนาดของเหล็กเสริม
(ข้อ 5.3.4.3)
ฮ

ขนาดของเหล็กเสริม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางที่เล็กสุ ดของโค้ งการดัดของอ (D)
6 มม. ถึง 25 มม.
6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริ ม
28 มม. ถึง 36 มม.
8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริ ม
40 มม.
10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริ ม
5.4 การจัดเรียงเหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
5.4.1 ก่ อ นเทคอนกรี ต จะต้อ งจัด วางเหล็ ก เสริ ม ให้ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ถู ก ต้อ งตามที่ ก าหนดในแบบ
รายละเอียด โดยมีที่รองรับที่แข็งแรงและยึดไว้แน่นหนาเพียงพอที่จะไม่ทาให้เหล็กเสริ มเคลื่อนตัว
หรื อแอ่นตัวจากตาแหน่งเดิมเกินกว่าที่กาหนดดังนี้
5.4.1.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความลึกประสิ ทธิ ผลและระยะหุ ้มเหล็กเสริ มขององค์อาคารรับ
แรงดัด ผนัง และองค์อาคารรับแรงอัดให้เป็ นไปตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของความลึกประสิ ทธิผล และระยะหุ้มเหล็กเสริมในโครงสร้ าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ข้อ 5.4.1.1)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของ
เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของ
ความลึกประสิ ทธิผล (d)
ความลึกประสิ ทธิผล
ระยะหุ้มเหล็กเสริม
ฮ

d  200
d > 200
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หมายเหตุ (1) ระยะจากผิ ว ของเหล็ ก เสริ มล่ า งถึ ง ผิ ว ล่ า งของชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า ง ยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 มม.
(2) ระยะหุม้ เหล็กเสริ มยอมให้คลาดเคลื่อนได้ตามตารางที่ 12 แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 1/3
ของระยะหุ ม้ เหล็กเสริ มที่กาหนดไว้ในแบบรายละเอียด
5.4.1.2 ตาแหน่งของอและปลายของเหล็กเสริ มให้คลาดเคลื่อนตามยาวได้ไม่เกิน  50 มิลลิเมตร
ยกเว้นของอและปลายเหล็ก เสริ ม ที่อยู่บริ เวณปลายชิ้ นส่ วนโครงสร้ า งที่ ไ ม่ต่อเนื่ อง ให้
คลาดเคลื่อนตามยาวได้ไม่เกิน 15 มิลลิเมตร
5.4.2 ไม่ยนิ ยอมให้เชื่อมเหล็กเสริ มที่ตดั กัน ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
5.5 การต่ อเหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
5.5.1 ห้ามต่อเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 36 มิลลิเมตร
5.5.2 เหล็กเสริ มในคาน-แผ่นพื้น นอกจากที่เป็ นคานยื่นหรื อแผ่นพื้นยื่นหรื อที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
ต้องต่อในตาแหน่งต่อไปนี้
(1) เหล็กเสริ มล่างของคาน-แผ่นพื้น: ให้ต่อตรงบริ เวณหัวเสาหรื อคานจนถึงระยะ 1/5 ของ
ความยาวช่วงคานหรื อช่วงพื้นโดยวัดจากศูนย์กลาง
จุดรองรับ
(2) เหล็กเสริ มบนของคาน-แผ่นพื้น: ให้ต่อตรงบริ เวณกลางคาน-แผ่นพื้น
สาหรับเหล็กเสริ มในเสา หากไม่ระบุในแบบหรื อรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ต่อตรงจุดหลัง
พื้น โดยมีรายละเอียดดังรู ปที่ 3 ถึ งรู ปที่ 6 ในกรณี เหล็กเสริ มของอาคารที่รับแรงแผ่นดินไหวให้
เป็ นไปตามมาตรฐานมยผ.1301/1302: มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
5.5.3 รอยต่อของเหล็กเสริ มแต่ละเส้นที่อยูข่ า้ งเคียง ต้องไม่อยูใ่ นแนวเดียวกัน และควรเหลื่อมกันประมาณ
1.00 เมตร หากไม่จาเป็ นจริ งๆ แล้วไม่ควรต่อเหล็กเสริ ม
5.5.4 การต่อเหล็กเสริ มอาจทาได้หลายวิธี คือ
5.5.4.1 ในการต่ อเหล็ ก เสริ ม แบบวางทาบเหลื่ อมกัน ส าหรั บ เหล็ก เส้ นกลมให้วางทาบโดยให้
เหลื่อมกันมีระยะยาวไม่นอ้ ยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้นและปลาย
ของเหล็กที่ต่อต้องดัดงอขอได้ตามข้อ 5.3.4 ส่ วนเหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันโดยมิตอ้ งงอขอ
และมีระยะยาวไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสาหรับ เหล็กข้ออ้อย SD 30 ไม่
น้อยกว่า 36 เท่าสาหรับเหล็กข้ออ้อย SD 40 และไม่นอ้ ยกว่า 45 เท่าสาหรับเหล็กข้ออ้อย SD 50
5.5.4.2 การต่อโดยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้าให้เป็ นไปตามข้อ 5.6
5.5.4.3 ในการต่อเหล็กเสริ มโดยอุปกรณ์ ทางกล กาลังของรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 125
ของกาลังครากของเหล็กเสริ มที่ได้รับการต่อนั้น
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5.6 การเชื่ อมต่ อเหล็กเส้ นเสริมคอนกรีตด้ วยไฟฟ้ า
5.6.1 ลวดเชื่ อมและกระแสไฟฟ้ าทีใ่ ช้
5.6.1.1 ไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต้องมีกาลังเพียงพอ การต่อให้เชื่อมแบบต่อชน (Butt Weld) และต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานของการเชื่ อมต่อ รอยต่อต้องมีแรงต้านแรงดึงได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 125 ของ
กาลังครากของเหล็กเส้นที่คานวณได้ตามตารางที่ 1 สาหรับเหล็กเส้นกลม และตารางที่ 3
สาหรับเหล็กข้ออ้อย
5.6.1.2 ล ว ด เ ชื่ อ ม ที่ น า ม า ใ ช้ เ ชื่ อ ม ใ ห้ ใ ช้ ล ว ด เ ชื่ อ ม ที่ มี ส ม บั ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 49: มาตรฐานลวดเชื่อมมีสารพอกหุม้ ใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุน
ด้วยอาร์ก
5.6.1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม และกระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตลวดเชื่อมนั้น ๆ กาหนดไว้
5.6.2 การต่ อเหล็กเส้ นกลมและเหล็กข้ ออ้อย
5.6.2.1 การเชื่อมต่อจะต้องเป็ นไปตามรู ปแบบของการต่อในรู ปที่ 9 แบบใดแบบหนึ่ง

(ก) Single – V – Groove Weld

(ข) Double – V – Groove Weld
Full Penetration Welds

รู ปที่ 9 รู ปแบบของการต่ อเหล็กเสริม
(ข้อ 5.6.2.1)
5.6.2.2 ตาแหน่ งการต่อเหล็กจะต้องไม่ต่อ ณ จุดที่เหล็กงอ รอยต่อจะอยู่ห่างจากจุดที่เหล็กงออย่าง
น้อย 50 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเส้นนั้น
5.6.2.3 การต่อเหล็กให้ต่อ ณ ตาแหน่งที่เหล็กรับแรงน้อยที่สุด ในกรณี ที่ไม่สามารถต่อเหล็ก ณ จุด
ที่กาหนดดังกล่าวได้ ให้เสริ มเหล็กปลอกมากขึ้นจากเดิมเป็ นสองเท่า ในระยะห่างจากปลาย
ของเหล็กที่เชื่ อมแต่ละปลายออกไปอย่างน้อย 15 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น
นั้น
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5.6.3 รายละเอียดการปฏิบัติ
การเชื่อมต่อเหล็กให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
5.6.3.1 เหล็กที่จะนามาเชื่อมจะต้องตัดปลายให้เอียงลาดตามรู ปแบบการต่อในรู ปที่ 9
5.6.3.2 บริ เวณปลายเหล็กที่ ตดั ก่ อนที่จะนามาเชื่ อมจะต้องขัดให้เรี ยบและสะอาดปราศจากฝุ่ น สี
น้ ามัน
5.6.3.3 เหล็ก เส้ นที่ จะนามาเชื่ อมต่ อกันจะต้องวางให้ไ ด้แนวเส้ นผ่านศู นย์กลางของกันและกัน
ขณะที่ ท าการเชื่ อมควรวางอยู่บ นที่ รองรั บ ยาวประมาณข้า งละ 1 เมตร ห่ า งจากจุ ดที่ จ ะ
เชื่อมต่อ
5.6.3.4 การเชื่อมจะต้องเชื่อมเป็ นชั้นๆ หรื อเป็ นแนวๆ ตามลาดับดังตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ในรู ปที่ 10
เมื่อเชื่ อมเสร็ จแต่ละชั้นหรื อแต่ละแนว การเชื่ อมชั้นต่อไปจะต้องเคาะขี้เหล็กออกให้หมด
ทุกครั้ง แล้วแปรงให้สะอาดเสี ยก่อน
6

9
3
1
5
6
7
8
10
4
2

5
4
3
2
1

7

รู ปที่ 10 ลาดับการเชื่ อม
(ข้อ 5.6.3.4)
5.6.3.5 ระหว่า งการเชื่ อ มแต่ ล ะชั้นให้ป ล่ อยทิ้ ง ไว้ใ นอากาศจนอุ ณหภู มิ ล ดลงต่ า กว่า 250 องศา
เซลเซี ย ส โดยการวัดที่ ผิวตรงจุ ดกึ่ ง กลางความยาวของแนวเชื่ อม ห้า มกระท าการใด ๆ
เพื่อที่จะเร่ งให้อุณหภูมิลดลง
5.7 การต่ อทาบตะแกรงเหล็ก
ตะแกรงเหล็กที่ใช้เป็ นเหล็กเสริ มในแผ่นพื้น จะต้องมีการต่อทาบ ดังนี้
5.7.1 ควรหลี กเลี่ ยงการต่อลวดโดยใช้วิธีทาบ ณ บริ เวณที่มีหน่ วยแรงสู งสุ ด (ตาแหน่ งที่ลวดพื้นรับแรง
เกินกว่าครึ่ งของหน่วยแรงที่ยอมให้) แต่ถา้ จาเป็ นจะต้องใช้การต่อวิธีน้ ี ต้องมีระยะทาบของตะแกรง
ไม่นอ้ ยกว่าระยะเรี ยงของเส้นลวดบวกเพิ่มอีก 5 เซนติเมตร
ระยะทาบ

5 ซม.

รู ปที่ 11 ระยะต่ อทาบตะแกรงเหล็ก
(ข้อ 5.7.1)
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5.7.2 การต่อลวดตะแกรงที่รับแรงไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของหน่วยแรงที่ยอมให้จะต้องมีระยะทาบไม่น้อยกว่า
5 เซนติเมตร

5 ซม.

รู ปที่ 12 ระยะต่ อทาบตะแกรงเหล็ก
(ข้อ 5.7.2)
5.8 การเก็บตัวอย่างเหล็กเส้ นเพื่อการทดสอบ
5.8.1 การเก็ บ ตัว อย่า งให้ต ัด เหล็ ก เส้ น ทุ ก ๆ ขนาด แต่ ล ะขนาดให้ตดั ตัวอย่า งยาวไม่ น้อยกว่า 1,000
มิลลิเมตร จากเหล็กเส้น 1 เส้น เพื่อทาการทดสอบสมบัติทางกลตามข้อ 4.1.1 ข้อ 4.2.1 หรื อ ข้อ 4.3.1
แล้วแต่กรณี
5.8.2 การเก็ บ ตัวอย่า ง หากเหล็ กเส้ น ในกองเหล็ก เส้ นมี จานวนน้อยกว่า 300 เส้น ให้เก็ บ อย่า งน้อย 3
ตัวอย่าง โดย 1 ตัวอย่าง เก็บจากเหล็กเส้น 1 เส้นเท่านั้น หากจานวนเหล็กเส้นในกองเหล็กเส้นเกิ น
กว่า 300 เส้น ให้เก็บเพิ่มเติม 1 ตัวอย่างต่อจานวนเหล็กเส้นทุกๆ 100 เส้น หรื อเศษของ 100 เส้น ที่
เกิน 300 เส้นขึ้นไป
5.8.3 การเก็บตัวอย่างต้องเก็บจากกองเหล็กเส้นแต่ละผูผ้ ลิตที่นาเข้ามาใหม่ในสถานที่ก่อสร้าง
5.9 การเก็บตัวอย่างตะแกรงเหล็กกล้าเพื่อการทดสอบ
5.9.1 เก็บตัวอย่างตะแกรง 1 ผืน ต่อตะแกรง 25,000 ตารางเมตรหรื อเศษของ 25,000 ตารางเมตร แล้วตัด
ตัวอย่างตามแนวความกว้างของตะแกรง ลึกเข้าไป 1 เมตร หรื อมีลวดขวางไม่นอ้ ยกว่า 6 เส้น จากนั้น
นาไปตัดเป็ นชิ้นทดสอบ (ตามรู ปที่ 13) สาหรับทดสอบแรงเฉื อนของจุดเชื่อม และทดสอบแรงดึง
5.9.2 สาหรับการทดสอบแรงเฉื อนของจุดเชื่อม ให้สุ่มจุดเชื่อมมา 4 จุด ดังตัวอย่างในรู ปที่ 13 แต่ละจุดตัด
ให้ลวดขวางยื่นออกจากลวดยืนทั้งสองข้างประมาณ 25 มิลลิเมตร ส่ วนลวดยืนต้องยาวพอที่หัวจับ
จะยึดไว้ได้โดยสะดวก และกรณี เป็ นตะแกรงลวดคู่จะทดสอบโดยการดึงลวดยืนเพียงเส้นเดียว ส่ วน
อีกเส้นให้ตดั ออกจากลวดขวางโดยไม่ให้มีผลต่อการทดสอบแรงเฉื อนที่จุดเชื่อม ดังแสดงในรู ปที่ 14
5.9.3 สาหรับการทดสอบแรงดึง ให้ตดั ลวดเส้นที่จะทดสอบทั้งลวดยืนและลวดขวาง ให้มีจุดเชื่อมและอยู่
ระหว่างจุดเชื่อม อย่างละ 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้น ให้มีความยาวเพียงพอที่จะนาไปทดสอบ ดังตัวอย่างในรู ป
13 กรณี ชิ้นทดสอบที่มีจุดเชื่ อม ให้จุดเชื่ อมอยูป่ ระมาณกึ่งกลางของชิ้ นทดสอบ และตัดลวดอีกทาง
หนึ่งให้ยนื่ ออกไปจากลวดเส้นทดสอบทั้งสองข้างประมาณ 25 มิลลิเมตร
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1
2

1

2

1
1

1 ทดสอบแรงเฉือน

2

2

ลวดขวางไม่น้อยกว่า 6 เส้น หรือ
1.00 เมตร

ความกว้างของตะแกรง

2 ทดสอบแรงดึง

รู ปที่ 13 ตาแหน่ งในการตัดชิ้นส่ วนทดสอบ
(ข้อ 5.8)
25 25

150

150

50

50

25 25

แบบลวดเดี่ยว

แบบลวดคู่

หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
รู ปที่ 14 การเก็บตัวอย่างตะแกรงเหล็กกล้าเพื่อการทดสอบแรงเฉื อนของจุดเชื่ อม
(ข้อ 5.9.2)

5.10 การเก็บตัวอย่างลวดเหล็กกล้าคาร์ บอนต่าเพื่อการทดสอบ
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5.10.1 เก็ บ ตัวอย่า งลวดเหล็ก กล้า คาร์ บอนต่ า 3 มัด กรณี ไ ม่ เกิ น 500 มัด และ 5 มัด กรณี เกิ น 500 มัด
โดย 1 มัด จะทดสอบ 3 ตัว อย่ า ง โดยแต่ ล ะมัด จะน ามาตัด เป็ นชิ้ น ทดสอบความต้า นแรงดึ ง 3 ชิ้ น
เพื่อใช้ทดสอบ 1 ชิ้น และสารองไว้ 2 ชิ้น
5.11 การพิจารณาผลการทดสอบ
ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตัวอย่างที่นามาทดสอบนั้นไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดให้ถือว่าเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
ครั้งและขนาดที่จะนาไปใช้งานนั้นใช้ไม่ได้
6. เอกสารอ้างอิง
(1) มาตรฐาน มยธ. 103-2533 มาตรฐานงานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต กรมโยธาธิ การ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2533
(2) มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมื อง มยผ. 1301/1302-61 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่ อ
ต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2561
(3) มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2559 เหล็กเส้ นเสริ มคอนกรี ต (เหล็ก เส้ นกลม) ส านัก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
(4) มาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์อุ ต สาหกรรม มอก. 24-2559 เหล็ก เส้ นเสริ มคอนกรี ต (เหล็ ก ข้อ อ้อ ย) ส านัก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
(5) มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม มอก. 194-2535 ลวดเหล็ ก กล้า คาร์ บ อนต่ า ส านัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535
(6) มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่ อมติดเสริ มคอนกรี ต สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(7) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2531
(8) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริ มคอนกรี ต สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2533
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มยผ. 1104-64
มาตรฐานงานไม้
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานนี้ ครอบคลุ มเฉพาะไม้แปรรู ปสาหรับงานก่อสร้างโครงสร้างหลัก ได้แก่ เสา คาน ตง จันทัน แป
อเส และอื่ นๆ ที่ นาไปใช้ใ นลัก ษณะเดี ย วกัน โดยยกเว้น ไม้แบบ ไม้บานประตู ไม้ประสานทากาว (GlueLaminated Timber) และไม้อดั ประเภทต่างๆ
1.2 มาตรฐานนี้ ระบุ ไว้เพื่อให้การก่ อสร้ างอาคารและส่ วนต่างๆ ของอาคารไม้เป็ นไปตามหลักวิชาการ เกิ ด
ความประหยัด ปลอดภัย และคงทน
1.3 มาตรฐานนี้ ใช้ ห น่ ว ย SI (International System Units) เป็ นหลัก และใช้ ค่ า การแปลงหน่ ว ยของแรง
1 กิโลกรัมแรงเท่ากับ 10 นิวตัน
2. นิยาม
“กระพี้ (Sapwood)” หมายถึง ส่ วนของเนื้ อไม้ซ่ ึ งอยู่ระหว่างเปลือกชั้นในกับแกน ปกติมีสีจางกว่าแก่นซึ่ งลึก
เข้าไป และมักมีขอบเขตแบ่งกันเห็นได้ชดั แต่ไม้บางชนิดอาจมีกระพี้กบั แก่นแบ่งขอบเขตกันเห็นไม่ชดั เจนก็ได้
“ความต้ านแรงดัดโค้ งสู งสุ ด (Modulus of Rupture)” หมายถึง กาลังต้านทานการดัดที่ได้จากการคานวณสู ตร
แรงดัดของคานภายใต้น้ าหนักบรรทุกที่ทาให้คานเกิดการวิบตั ิในลักษณะการดัด
“ความต้ านแรงอัดขนานเสี้ ยนสู งสุ ด” หมายถึง กาลังต้านทานของไม้ต่อแรงอัดที่ขนานกับแนวแกน หรื อความ
ยาวของไม้
“ความทนทานตามธรรมชาติ” หมายถึง ความทนทานของไม้ที่มีต่อสภาวะธรรมชาติของดินฟ้าอากาศ ซึ่ งได้มา
จากการทดสอบตามกรรมวิธีของกรมป่ าไม้
“ตา (Knot)” หมายถึง ส่ วนของกิ่งที่ติดอยูใ่ นไม้แปรรู ป
“ตาหนาม (Spike Knot)” หมายถึง ตาซึ่ งซึ่ งมีลกั ษณะปลายแหลมเสี ยบเข้าไปสู่ ใจของไม้ มักพบในไม้ที่ซอย
ตามแนวรัศมี ทาให้กิ่งถูกผ่าไปตามแนวยาว
“บ่ า (Wane)” หมายถึง พื้นผิวส่ วนกลมเดิมของต้นไม้ที่ยงั คงอยูบ่ นชิ้ นไม้แปรรู ป ปรากฏว่าอยู่ตรงส่ วนที่ควร
เป็ นเหลี่ยมของไม้
“ปริมาณความชื้น” หมายถึง ปริ มาณความชื้นที่มีในไม้ คิดเป็ นร้อยละของน้ าหนักไม้ที่อบแห้งจนน้ าหนักคงที่
“ไม้ เนื้อแข็ง ” หมายถึ ง ไม้ที่มีความต้านแรงดัด โค้งสู งสุ ดมากกว่า 100 เมกาปาสกาล (1,000 กิ โลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) ในสภาพที่เป็ นไม้แห้ง และมีความทนทานตามธรรมชาติมากกว่า 6 ปี
“ไม้ เนื้อแข็งปานกลาง” หมายถึง ไม้ที่มีความต้านแรงดัดโค้งสู งสุ ดระหว่าง 60 ถึง 100 เมกาปาสกาล (600 ถึง
1,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ในสภาพที่เป็ นไม้แห้ง และมีความทนทานตามธรรมชาติมากกว่า 2 ปี
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“ไม้ เนื้ออ่ อน” หมายถึง ไม้ที่มีความต้านแรงดัดโค้งสู งสุ ดต่ากว่า 60 เมกาปาสกาล (600 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) ในสภาพที่เป็ นไม้แห้ง และมีความทนทานตามธรรมชาติต่ากว่า 2 ปี
“รอยปริ (Check)” หมายถึง รอยแยกเล็กๆ ตามแนวเสี้ ยนและตามแนวรัศมีของไม้แปรรู ป แต่ไม่ลึกจนถึงด้าน
ตรงกันข้ามหรื อด้านข้างเคียง
“เสี้ยนลาด (Sloping Grain)” หมายถึง เสี้ ยนที่ไม่ทอดไปตามแนวยาวของไม้แปรรู ป
3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ. 1221 ถึง มยผ. 1227 มาตรฐานการทดสอบงานไม้
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3.1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 421: ไม้แปรรู ป-ข้อกาหนดทัว่ ไป
3.1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 424: ไม้แปรรู ปสาหรับงานก่อสร้างทัว่ ไป
3.1.4 มาตรฐานการอาบน้ ายาของกรมป่ าไม้
3.1.5 มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 1002: มาตรฐาน
สาหรับอาคารไม้
3.2 หากจะนามาตรฐานอื่นมาใช้นอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 3.1 มาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรื อสภาวิศวกร
3.3 หากข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ มี ค วามขัด แย้ง กับ มาตรฐานที่ อ้า งถึ ง ในแต่ ล ะส่ วน ให้ถื อ ข้อ ก าหนดใน
มาตรฐานนี้เป็ นสาคัญ
4. ข้ อกาหนดสาหรับวัสดุก่อสร้ าง
4.1 ชนิดและชั้ นคุณภาพของไม้
4.1.1 ไม้ที่ใช้เป็ นโครงสร้างหลักของอาคารต้องเป็ นไม้เนื้อแข็งที่มีความต้านแรงดัดสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 100
เมกาปาสกาล (1,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ความต้านแรงอัดขนานเสี้ ยนสู งสุ ดไม่นอ้ ย
กว่า 52 เมกาปาสกาล (520 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ปริ มาณความชื้นร้อยละ 10 ถึง 14 และ
มีความทนทานตามธรรมชาติมากกว่า 6 ปี ตามผนวก ก
4.1.2 หากจาเป็ นต้องใช้ไม้นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในผนวก ก ไม้ที่ใช้ตอ้ งมีกลสมบัติและความทนทาน
ตามที่ระบุในข้อ 4.1.1 โดยจะต้องทาการทดสอบตัวอย่างไม้ตามขนาดและจานวนที่ระบุในข้อ 5
ก่อนดาเนินการก่อสร้าง
4.1.3 ไม้ที่มีกลสมบัติตามข้อ 4.1.1 แต่มีความทนทานตามธรรมชาติระหว่าง 3 ถึง 6 ปี สามารถให้นามาใช้
เป็ นโครงสร้างหลักของอาคารได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งได้รับการอาบน้ ายาป้ องกันรักษาเนื้อไม้ตามมาตรฐาน
อาบน้ ายาของกรมป่ าไม้ ดังแสดงในตารางที่ 1 ก่อนนาไปใช้ ตัวอย่างของไม้ที่เลื่อนขั้นเป็ นไม้เนื้ อ
แข็งได้โดยการอาบน้ ายาป้ องกันรักษาเนื้อไม้แสดงไว้ในผนวก ข.
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1)
2)
3)
4)
5)

การก่อสร้ าง
ใช้ในร่ ม
ใช้กลางแจ้ง
ใช้ที่แฉะชื้น
ใช้ในน้ าจืด
ใช้ในน้ าทะเล

ตารางที่ 1 ปริมาณของนา้ ยาแห้ งทีเ่ ข้ าไปในเนื้อไม้
(ข้อ 4.1.3)
หน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ยาประเภทนา้ มัน
ยาประเภทเกลือละลายนา้ มัน ยาประเภทเกลือละลายนา้
5.6


96.0
4.8
8.0
128.0
6.4
12.0
192.0
10.0
16.0
320.0
24.0


ทีม่ า: ฝ่ ายวิจยั ไม้ช้ นั พื้นฐาน กองวิจยั ผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ “ไม้เนื้อแข็งของประเทศไทย”
4.1.4 ไม้ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบอื่นที่มิใช่โครงสร้างหลัก เช่น ไม้สาหรับทา คร่ าวฝา คร่ าวเพดาน เป็ นต้น
ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งปานกลาง หรื อไม้เนื้ออ่อนได้
4.2 ขนาดของไม้
4.2.1 ขนาดของโครงสร้างไม้ที่กาหนดในแบบรายละเอียดหรื อในรายการเป็ นขนาดระบุที่ยงั มิได้แต่งไส
ให้เรี ยบตามที่ใช้เรี ยกกันอยูใ่ นท้องตลาด
4.2.2 ไม้ต่างๆ ที่นามาใช้ท้ งั โดยไสเรี ยบหรื อไม่ไสเรี ยบ จะต้องมีความหนาหรื อความลึกน้อยกว่าขนาด
ระบุได้ไม่เกินค่าในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความแคบหรื อความกว้างทีย่ อมให้ น้อยกว่าขนาดระบุ
(ข้อ 4.2.2)
ความแคบหรื อความกว้างของขนาดระบุ
ตั้งแต่ 152 มม. (6 นิ้ว) ขึ้นไป
ตั้งแต่ 76 มม. (3 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 152 มม. (6 นิ้ว)
ตั้งแต่ 25 มม. (1 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 76 มม. (3 นิ้ว)
น้อยกว่า 25 มม. (1 นิ้ว)

ไม้ ทไี่ สเรียบก่อนนาไปใช้
มิลลิเมตร
12.0
9.0
7.5
6.0

ไม้ ทไี่ ม่ ไสเรียบก่อนนาไปใช้
มิลลิเมตร
6.0
6.0
4.0


4.3 ชั้นคุณภาพของไม้ ชั้นคุณภาพของไม้สาหรับงานโครงสร้าง ประกอบด้วย
4.3.1 ไม้แปรรู ปชั้นหนึ่ ง คื อ ไม้ที่มีความต้านแรงอัดหรื อต้านแรงดึ งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของไม้ชนิ ด
เดียวกันที่ปราศจากตาหนิ
4.3.2 ไม้แปรรู ปชั้นสอง คือ ไม้ที่มีความต้านแรงอัดหรื อต้านแรงดึ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของไม้ชนิ ด
เดียวกันที่ปราศจากตาหนิ
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4.3.3 ไม้แปรรู ปชั้นสาม คือ ไม้ที่มีความต้านแรงอัดหรื อต้านแรงดึ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของไม้ชนิ ด
เดียวกันที่ปราศจากตาหนิ
หากแบบและรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้กาหนด ให้ถือว่าเป็ นไม้แปรรู ปชั้นสอง
4.4 เกณฑ์ จากัดข้ อบกพร่ องในเนื้อไม้
ไม้ต่างๆ ที่นามาใช้งาน นอกจากจะมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกาหนดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องมี
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์กาหนด ดังต่อไปนี้
4.4.1 ตา ขนาดสู งสุ ดของตาที่ยอมให้เป็ นไปตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขนาดสู งสุ ดของตาทีย่ อมให้
(ข้อ 4.4.1)
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร (นิ้ว)
หน้ าไม้
76 (3)
102 (4)
127 (5)
152 (6)
203 (8)
254 (10)
305 (12)
356 (14)
406 (16)

หน้ าแคบ
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3

องค์ อาคารรับแรงดัด
ขอบของหน้ ากว้ าง
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3

ช่ วงกลางของหน้ ากว้ าง
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3

องค์ อาคารรับแรงอัด
ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

9

22

32

6

13

18

9

22

32

9

22

32

( 38 )

( 78 )

(1¼)

(¼)

(½)

( 8)

( 38 )

( 78 )

(1¼)

( 38 )

( 78 )

(1¼)

13

28
(1 18 )

41
(1 5 8 )

6

16

22

13

( 58 )

( 78 )

(½)

41
(1 5 8 )

13

(¼)

28
(1 18 )

28
(1 18 )

41
(1 5 8 )

35
(1 3 8 )

50
(2)

9

19

13

3

( 8)

(¾)

28
(1 18 )

(½)

35
(1 3 8 )

50
(2)

(½)

35
(1 3 8 )

50
(2)

41
(1 5 8 )

57

9

22

32

19

44

57

19

44

57

(2¼)

( 38 )

( 78 )

(1¼)

(¾)

(1¾)

(2¼)

(¾)

(1¾)

(2¼)

54
(2 18 )

76
(3)

25
(1)

54
(2 18 )

76
(3)

70

95

70

95

(2¾)

(3¾)

28
(1 18 )

(2¾)

(3¾)

111
(4 3 8 )

(1¼)

79
(3 18 )

111
(4 3 8 )

(½)
16
( 8)
5

19
(¾)
19
(¾)
22
( 78 )
25
(1)

5

(½)
13

48
(1 7 8 )

64

13

32

44

(2½)

(½)

(1¼)

(1¾)

25
(1)

51
(2)

73
(2 7 8 )

13

38

(½)

(1½)

50
(2)

28
(1 18 )

57

76
(3)

19

44

64

32

(¾)

(1¾)

(2½)

(1¼)

79
(3 18 )

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 )

70

38

89

38

89

(2¾)

(1½)

(3½)

127
(5)

(1½)

(3½)

127
(5)

(2¼)

25
(1)

60
(2 3 8 )

83

19

44

(3¼)

(¾)

(1¾)

25
(1)

64

89

19

(2½)

(3½)

(¾)

50
(2)
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หมายเหตุ ตาไม้ที่อยู่บนหน้ากว้างขององค์อาคารรับแรงดัดจะถือว่าเป็ นตาไม้ที่ขอบของหน้ากว้าง
ต่อเมื่อจุดศูนย์กลางของตาดังกล่าวอยูภ่ ายในสองในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางตาไม้เมื่อ
วัดจากขอบ (รู ปที่ 1)
 (2D/3)

D
หน้ากว้าง

รู ปที่ 1 เกณฑ์ การจาแนกตาไม้ ทขี่ อบของหน้ ากว้างขององค์ อาคารรับแรงดัด
(ข้อ 4.4.1)
4.4.1.1 ขนาดของตาสาหรับองค์ อาคารรับแรงดัด
(1) ขนาดของตาบนหน้าแคบในแต่ละแห่ งให้วดั จากความกว้างระหว่างเส้นตรงที่สัมผัส
กับตาและขนานกับขอบของชิ้นไม้น้ นั (รู ปที่ 2)
(2) ขนาดของตาบนหน้ากว้างในแต่ละแห่ งให้วดั จากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของตา
นั้น สาหรับขนาดของตาที่ขอบของหน้ากว้างให้ใช้การกาหนดขนาดเหมือนกับตาบน
หน้าแคบ (รู ปที่ 2)
(3) ขนาดของตาไม้ที่ มุ มตัด (Corner Knot) ให้วดั จากความกว้า งบนหน้า แคบระหว่า ง
เส้นตรงที่สัมผัสกับตาและขนานกับขอบของชิ้นไม้น้ นั หรื อวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่เล็กที่สุดของตาบนหน้ากว้าง แล้วแต่วา่ ค่าใดจะให้ค่าที่สูงกว่า (รู ปที่ 2)
(4) เมื่ อแบ่งคานช่ วงเดี่ ยวออกเป็ นสามส่ วนเท่าๆ กัน ขนาดสู งสุ ดของตาไม้ที่ยอมให้ มี
สาหรับช่วงกลางคานนั้นให้เป็ นไปตามค่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 3 ส่ วนช่วงหัวท้ายของ
คานที่เหลื ออีกสองส่ วนนั้น ขนาดสู งสุ ดของตาไม้ที่ยอมให้มีบนหน้าแคบและที่ขอบ
ของหน้ากว้างจะแปรผันเป็ นเชิ งเส้นกับระยะห่ างจากปลายคาน โดยขนาดที่ยอมให้
ดังกล่าวเมื่อวัดระยะจากปลายคานทั้งส่ วนหัวและส่ วนท้ายเป็ นระยะหนึ่ งในสามของ
ความยาวช่วงคานให้ใช้ค่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 3 และจะเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าที่ปลายคาน
ตามรายละเอียดแสดงในรู ปที่ 3 แต่ท้ งั นี้ขนาดสู งสุ ดที่เพิ่มขึ้นที่ตาแหน่งใดๆ ในบริ เวณ
ดังกล่าวจะต้องมีค่าไม่มากกว่าขนาดสู งสุ ดที่ยอมให้ของตาที่ก่ ึงกลางบนหน้ากว้าง
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ค่าที่มากกว่าระหว่าง D1 และ D2
ตาไม้ที่ขอบของหน้ากว้าง
ข้อ 4.4.1.1 (2)

ข้อ 4.4.1.1 (1)

D1

D
D2

D

ข้อ4.4.1.1 (3)
ตาไม้ที่ช่วงกลางหน้ากว้าง ข้อ 4.4.1.1 (2)

รู ปที่ 2 การวัดขนาดตาในองค์ อาคารรับแรงดัด
[ข้อ 4.4.1.1 (1) ถึง (3)]
L

1L
3

1L
3

2 A หรือ B

A

A

B

C
C

C

หมายเหตุ A
B
C
L
T
W

=
=
=
=
=
=

W

A
B

B

1L
3

T

ขนาดสูงสุดของตาที่ยอมให้ของหน้าแคบตามตารางที่ 3
ขนาดสูงสุดของตาที่ยอมให้ที่ช่วงกลางของหน้ากว้างตามตารางที่ 3
ขนาดสูงสุดของตาที่ยอมให้ที่ขอบของหน้ากว้างตามตารางที่ 3
ความยาวช่วงของคาน
ความแคบของหน้าตัด
ความกว้างของหน้าตัด

รู ปที่ 3 ขนาดสู งสุ ดของตาที่ยอมให้ ในองค์ อาคารรับแรงดัด
[ข้อ 4.4.1.1 (4)]
4.4.1.2 ขนาดของตาสาหรับองค์ อาคารรับแรงอัด
ขนาดของตาบนหน้าไม้ใดๆ ขององค์อาคารรับแรงอัด ในกรณี เป็ นตากลม (Round Knot) ให้วดั
จากเส้นผ่านศู นย์กลางของตา ในกรณี เป็ นตารู ปวงรี (Oval Knot) ให้วดั จากเส้นผ่านศูนย์กลางที่
น้อยกว่า หรื อในกรณี เป็ นตาหนาม (Spike Knot) ให้วดั จากเส้นผ่านศูนย์กลางที่มากที่สุดและตั้ง
ฉากกับความยาวตา ดังแสดงในรู ปที่ 4
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D
ตารู ปวงรี

ตาหนาม

D
ตากลม

D
D

รู ปที่ 4 การวัดขนาดตาในองค์ อาคารรับแรงอัด
(ข้อ 4.4.1.2)
4.4.2 เสี้ยนลาด ความลาดของเสี้ ยนต้องไม่เกินกว่าค่าที่กาหนดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความลาดของเสี้ยนที่ยอมให้
(ข้อ 4.4.2)
ชั้นคุณภาพของไม้
ชั้นหนึ่ง
ชั้นสอง
ชั้นสาม

รับแรงดัด
หรื อแรงดึงขนาน
เสี้ยน
1 ต่อ 20
1 ต่อ 15
1 ต่อ 11

รับแรงอัดขนาน
เสี้ยน
1 ต่อ 15
1 ต่อ 11
1 ต่อ 8

ทิศทางของเส้ นใย
ขอบของชิ ้นไม้
ระยะเบี่ยงเบนของเสีย้ น
แนวแกนของชิ ้นไม้
ความยาววัดตามแนวแกน

การวัดความลาดของเสี้ยน

4.4.3 รอยปริหรื อรอยร้ าว รอยปริ หรื อรอยร้าวที่ปลายไม้จะลึกได้ไม่เกินกว่าค่าดังนี้
(1) 1 ใน 5 ของความแคบไม้ สาหรับไม้แปรรู ปชั้นหนึ่ง
(2) 1 ใน 3 ของความแคบไม้ สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสอง
(3) 1 ใน 2 ของความแคบไม้ สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสาม
หากต้อ งการใช้ไ ม้ที่ มี ร อยปริ หรื อ รอยร้ า วเกิ นกว่า ค่ า ที่ ก าหนด จะต้องดาเนิ นการทดสอบหรื อ
ประเมินทางวิศวกรรมที่สามารถแสดงได้วา่ รอยร้าวดังกล่าวไม่มีผลต่อกาลังของโครงสร้าง
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ความแคบ
a

ความกว้าง

b

c

ระนาบขวางตามยาว
(Transverse Longitudinal Plane)

ความลึกของรอยปริ หรื อรอยร้าวเท่ากับ a

ความลึกของรอยปริ หรื อรอยร้าวเท่ากับ b + c

รู ปที่ 5 การวัดความลึกของรอยปริหรื อรอยร้ าว
(ข้อ 4.4.3)
4.4.4 บ่ า ต้องมีขนาดกว้างไม่เกินกว่าค่าดังต่อไปนี้
(1) 1 ใน 8 ของความแคบหรื อความกว้างไม้ สาหรับไม้แปรรู ปชั้นหนึ่ง
(2) 1 ใน 5 ของความแคบหรื อความกว้างไม้ สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสอง
(3) 1 ใน 4 ของความแคบหรื อความกว้างไม้ สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสาม
T
T

K1 และ K2 


V1 และ V2 



7/8 ของความแคบ T สาหรับไม้แปรรู ปชั้นหนึ่ง
4/5 ของความแคบ T สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสอง
3/4 ของความแคบ T สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสาม
7/8 ของความกว้าง W สาหรับไม้แปรรู ปชั้นหนึ่ง
4/5 ของความกว้าง W สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสอง
3/4 ของความกว้าง W สาหรับไม้แปรรู ปชั้นสาม

รู ปที่ 6 การวัดบ่ า
(ข้อ 4.4.4)
มยผ. 1104-64: มาตรฐานงานไม้

หน้าที่ 78

4.4.5 กระพี้ กระพี้ยอมให้มีได้สาหรับงานก่อสร้างชัว่ คราว ถ้าเป็ นงานก่อสร้างถาวร หน้าทั้งสี่ ของไม้แต่
ละหน้าต้องมีส่วนที่เป็ นแก่นให้เห็นได้อย่างน้อยร้อยละ 85 และต้องทาการอาบน้ ายารักษาเนื้อไม้
เสี ยก่อน
4.4.6 การเสี ยรู ป ข้อจากัดของการเสี ยรู ปให้เป็ นไปตามรู ปที่ 7
2.00 เมตร
W

ชนิด
แอ่น
(แนวนอน)
แอ่น
(แนวตั้ง)
บิด

ความเสียรู ปสู งสุ ดทีย่ อมให้

W = ระยะแอ่นแนวนอน  10 มิลลิเมตร
2.00 เมตร

10 มิลลิเมตร

X

8 มิลลิเมตร
1 มิลลิเมตรต่อความกว้าง 25 มิลลิเมตร

X = ระยะแอ่นแนวตั้ง  8 มิลลิเมตร
Y
2.00 เมตร
Y = ระยะบิด  1 มิลลิเมตรต่อความกว้าง 25 มิลลิเมตร

รู ปที่ 7 การเสี ยรู ปสู งสุ ดทีย่ อมให้ ในช่ วงความยาว 2 เมตร
(ข้อ 4.4.6)
5. การเก็บและส่ งตัวอย่างไม้ เพื่อทดสอบ
ในการเก็บตัวอย่างไม้เพื่อการทดสอบ จะต้องเก็บอย่างน้อยชนิ ดละ 3 ท่อน แต่ละท่อนยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร
โดยการทดสอบให้เป็ นไปตาม มยผ. 1221 ถึง มยผ. 1227 มาตรฐานการทดสอบงานไม้ของกรมโยธาธิ การและ
ผังเมือง
6. ข้ อกาหนดในการก่อสร้ าง
6.1 ไม้ที่นามาใช้จะต้องมีขนาดและประเภทเป็ นไปตามที่กาหนดในแบบและรายการประกอบแบบเฉพาะงาน
6.2 ไม้ท่อนใดที่มีน้ าหนักเบาผิดปกติ มีรูมอด หรื อมีเนื้อผุดว้ ยเหตุใดก็ตามให้คดั ออก ห้ามนามาใช้
6.3 รอยต่อของโครงสร้ างไม้สามารถใช้ได้ท้ งั ตะปู สลักเกลียว แหวนยึดหรื ออุปกรณ์ยึดอื่นใด โดยที่รอยต่อ
ของโครงสร้างหลักจะต้องมีความแข็งแรงสามารถส่ งผ่านแรงได้อย่างปลอดภัย
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6.4 จุดต่อที่ ใช้สลักเกลี ยว รู เจาะนาในไม้จะต้องให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เพียงพอที่จะสามารถสอดสลัก
เกลียวเข้าไปในรู ได้โดยง่าย ขนาดของรู เจาะนาจะต้องใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวตั้งแต่ 0.8
มิลลิเมตร ถึง 1.6 มิลลิเมตร โดยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวที่ใช้
6.5 สาหรับรอยต่อของโครงสร้างที่ใช้สลักเกลียว ระยะเรี ยง ระยะเคียง และระยะปลายให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
สาหรับอาคารไม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์วา่ ด้วยการต่อองค์อาคาร
โดยตัวยึดตรึ งแบบสลักเกลียว
6.6 ตงและคานที่มีอตั ราส่ วนความลึกต่อความหนาเท่ากับหรื อเกิ นกว่า 6 จะต้องค้ ายันด้านข้างเป็ นระยะๆ ไม่
เกินกว่า 2.50 เมตร
6.7 การก่อสร้างในที่กลางแจ้ง ที่แฉะชื้น ในน้ าจืด หรื อน้ าทะเล ให้ทาน้ ายารักษาเนื้อไม้
7. เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน
ไม้แปรรู ปต้องมีขนาดสม่าเสมอ ความแตกต่างของขนาดในมิติที่ลดลงของไม้แปรรู ปแผ่นเดียวกันต้องไม่เกิ น
ร้อยละ 5 ของขนาดที่กาหนด ทั้งนี้ โดยวัดหาความแตกต่างจากส่ วนที่หนาที่สุดและบางที่สุดหรื อส่ วนที่กว้าง
ที่สุดและแคบที่สุด
8. เอกสารอ้างอิง
(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) คุณลักษณะของไม้ไทย ส่ วนพัฒนาผลิตผลป่ าไม้ สานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2547
(4) มาตรฐาน มยธ. 104-2533 งานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533
(5) มาตรฐาน วสท. 1002-16: มาตรฐานสาหรับอาคารไม้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2517
(6) ไม้เนื้อแข็งของประเทศไทย ฝ่ ายวิจยั ไม้ช้ นั พื้นฐาน กองวิจยั ผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2528

มยผ. 1104-64: มาตรฐานงานไม้

หน้าที่ 80

ผนวก ก: บัญชีรายชื่ อไม้ เนื้อแข็งมาตรฐาน
ลาดับ

ชนิดไม้

1
2
3

กะโดน
กะพี้เขาควาย
กระทังหัน

4
5

กันเกรา
ขานาง

6

เขลง

7

เคี่ยม

8

เคี่ยมคะนอง

9

แคทราย

10

ชัน หรื อ เต็งตานี

11
12

ชิงชัน
ซาก

13
14
15
16
17
18

แดง
ตะเคียนชันตาแมว
ตะเคียนทอง
ตะเคียนราก
ตะเคียนหิน
ตะแบกเลือด

19

ตะแบกใหญ่

20

ตีนนก

ชื่ อพฤกษศาสตร์
Careya arborea Roxb.
Dalbergia cultrata Graham
Calophyllum floribundum
Hk.f.
Fagraea fragrans Roxb.
Homalium tomentosum
Benth.
Dialium cochinchinense
Pierre
Cotylelobium lanceolatum
Craib
Shorea sericeiflora Fisch. &
Hutch.
Stereospermum neuranthum
Kurz
Shorea thorelii Pierre ex
Laness.
Dalbergia oliveri Gamble
Erythrophleum teysmannii
Craib
Xylia kerrii Craib & Hutch.
Balanocarpus heimii King
Hopea odorata Roxb.
Hopea avellanea F. Heim
Hopea ferrea Pierre
Terminalia mucronata Craib
& Hutch.
Lagerstroemia calyculata
Kurz
Vitex spp.
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108
175
118

ความแข็งแรงอัด
สู งสุ ด ขนานเสี้ยน
(MPa)
51
60
64

142
134

64
66

7.6
6.2

166

90

13.5

146

69

15

141

59

14.4

128

64

22.9

131

61

15

174
189

126
73

15
8.8

128
172
115
114
157
176

68
74
51
57
66
70

15.9
26.1
16
6.1
10.5
8.8

119

52

9.4

159

69

10.6

ความแข็งแรงใน
การดัด (MPa)

ความทนทานตาม
ธรรมชาติ (ปี )
7
6.8
7.1
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ผนวก ก: บัญชีรายชื่ อไม้ เนื้อแข็งมาตรฐาน (ต่ อ)

169
224
130
127
114
171

66
117

11.7
15

พะวา
พันจา
มะเกลือ
มะค่าแต้
มะค่าโมง
มะซาง

Shorea obtusa Wall.
Mesue ferred Linn.
Pterocarpus spp.
Dipterocarpus tuberculatus
Roxb.
Shorea talura Roxb.
Dalbergia cochinchinaensis
Pierre
Garcinia cornea Linn.
Vatica cinerea King
Diospyros mollis Griff.
Sindora spp.
Afzelia xylocarpa Craib
Madhuca pierrei H.J. Lam.

ความแข็งแรงอัด
สู งสุ ด ขนานเสี้ยน
(MPa)
71
62
70
54

121
192
175
119
120
111

80
85
95
74
63
62

7.7
9.9
15
10.5
10.7
7.6

33

มะอ้าแดง

Amoora cucullata Roxb.

74 1)

32

8.5

34

มังคะ

Cynometra spp.

136

67

11.1

35

ยมหิ น

109

51

11.9

36

รกฟ้า

Chukrasia velutina Wight &
Arn.
Terminalia alata Heyne

120

56

10.8

37

รัง

Shorea siamensis Miq.

132

61

17.3

38

เลียงมัน

Berrya mollis Wall.

143

62

25.4

39
40

สะเดา
สะทิต

Azadirachta indica A. Juss.
Phoebe spp.

147
116

81
56

6.0
6

41
42

สัก
สาธร หรื อ ขะเจ๊าะ

Tectona grandis Linn.f
Millettia leucantha Kurz

100
148

49
76

19.4
23.4

43

เสลา

Lagerstroemia tomentosa
Presl

132

56

14.4

ลาดับ

ชื่ อพฤกษศาสตร์

ชนิดไม้

21
22
23
24

เต็ง
บุนนาค
ประดู่
พลวง

25
26

พะยอม
พะยูง

27
28
29
30
31
32
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ความแข็งแรงใน
การดัด (MPa)

ความทนทานตาม
ธรรมชาติ (ปี )
17.7
12.4
19.1
7.1
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ผนวก ก: บัญชีรายชื่ อไม้ เนื้อแข็งมาตรฐาน (ต่ อ)
ลาดับ

ชื่ อพฤกษศาสตร์

ความแข็งแรงใน
การดัด (MPa)

Intsia bakeri Prain

159

ความแข็งแรงอัด
สู งสุ ด ขนานเสี้ยน
(MPa)
70

Dipterocarpus obtusifolius
Tejsm. Ex Miq.
Shorea glauca King

117

56

8.8

146

52

7

ชนิดไม้

44

หลุมพอ

45

ยางเหี ยง หรื อ เหี ยง

46

แอ๊ก

ความทนทานตาม
ธรรมชาติ (ปี )
17.8

หมายเหตุ 1) เป็ นค่าของไม้ในสภาพสด ไม้แห้งจะมีความแข็งแรงในการดัดประมาณ 1.5 เท่าของไม้เปี ยก

ทีม่ า : ส่ วนพัฒนาผลิตผลป่ าไม้ สานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ “คุณลักษณะของ
ไม้ไทย”
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ผนวก ข: บัญชีรายชื่ อไม้ ทเี่ ลื่อนขั้นเป็ นไม้ เนื้อแข็งได้ โดยการอาบนา้ ยาป้ องกันรักษาเนื้อไม้
ลาดับ

ชนิดไม้

ชื่ อพฤกษศาสตร์

1

กระถินณรงค์

2

กระถินเทพา

Acacia auriculaeformis Cunn..
exBenth.
Acacia mangium Willd.

3

กระบกกรัง

4
5
6
7

กระบก
กะเจียน
ตะคร้อ
ตะเคียนทราย

8

ตะบูนดา

9

ตังหน

10

ตานดา หรื อดาดง

11

ทองบึ้ง

12
13
14
15

พฤกษ์
พิกลุ ป่ า
มะแฟน
มะหาด

16

ยูง

17
18
19

สนประดิพทั ธ์
สมอไทย
สมอพิเภก

20

โอบ

21

ฮากเหลือง

ความต้ านแรงดัดสู งสุ ด ความต้ านแรงอัดขนาน ความทนทานตาม
(MPa)
เสี้ยนสู งสุ ด (MPa)
ธรรมชาติ (ปี )
109
67
ยังไม่แล้วเสร็ จ1)
107

57

ยังไม่แล้วเสร็ จ1)

Hopea helferi (Dyer) Brandis

114

51

(Irvingia malayana Oliver)
Polyalthia spp.
Schleichera oleosa
Shorea gratissima (Wall. Ex
Kurz) Dyer
Xylocarpus moluccensis
(Lam.) M. Roem.
Calophyllum pulcherrimum
Wall.
Diospyros transitoria Bakh.

147
145
163
121

58
67
56
55

ยังไม่แล้วเสร็ จ1)
4
4.4
3.8
3.2

128

56

5.5

144

67

3

158

69

ยังไม่แล้วเสร็ จ1)

Koompassia malaccensis
Maingay ex Benth.
Albizzia lebbek (Linn.) Benth.
Mimusops elengi Linn.
Protium serratum Engl.
Artocarpus lakoocha Roxb.

189

99

ยังไม่แล้วเสร็ จ1)

113
162
123
110

54
69
55
58

5
3.9
4.7

Dipterocarpus grandifloru
Blanco
Casuarina junghuhnina Miq.
Terminalia chebula Retz.
Terminalia bellerica (Gaertn.)
Roxb.
Homalium grandiflorum
Benth.
Kokoona reflexa Ding Hou

112

48

ยังไม่แล้วเสร็ จ1)
3.9

149
113
113

63
53
53

4.6
3
4.9

167

66

5.6

196

103

ยังไม่แล้วเสร็ จ1)
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หมายเหตุ

อยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการของกรมป่ าไม้ หากกรมป่ าไม้ระบุวา่ ไม้มีความทนทานตาม
ธรรมชาติมากกว่า 6 ปี ให้จดั ไม้ดงั กล่าวอยูใ่ นผนวก ก
1)

ทีม่ า: ส่ วนพัฒนาผลิตผลป่ าไม้ สานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ “คุณลักษณะของ
ไม้ไทย”
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มยผ. 1105-64
มาตรฐานงานฐานราก
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานนี้ใช้กบั งานก่อสร้างฐานรากสาหรับการก่อสร้างอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างทัว่ ไป เช่น บ้าน โรง เรื อน
คลังสิ นค้า กาแพงกันดิ น และอาคารชลประทาน เป็ นต้น นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงานที่ระบุเป็ น
อย่างอื่นให้ถือในส่ วนที่ได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบเฉพาะงานนั้นเป็ นหลัก ส่ วนข้อความอื่นใดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
2. นิยาม
“ดินฐานราก” หมายความว่า วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเป็ นเปลือกโลก เช่น หิ น กรวด ทราย ดินเหนียว เป็ นต้น
ซึ่งใช้รองรับฐานรากของอาคาร
“ฐานราก” หมายถึง ส่ วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ าหนักบรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่ วนบนลงสู่ ดินฐานราก
“ฐานรากแผ่ ” หมายความว่า ฐานรากที่ถ่ายน้ าหนักบรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่ วนบนสู่ ดินฐานรากโดยตรง
“ฐานรากเสาเข็ม” หมายความว่า ฐานรากที่ถ่ายน้ าหนักบรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่ วนบนผ่านเสาเข็มลงสู่ ดิน
ฐานราก
“เสาเข็ม” หมายถึง เสาที่ฝังอยูใ่ นดินฐานรากเพื่อใช้ถ่ายน้ าหนักบรรทุกจากอาคารสู่ ดินฐานราก
3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1106: มาตรฐานงานเสาเข็ม
3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ. 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก
ตามแนวแกนของเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์
3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ. 1252: มาตรฐานการรับน้ าหนักของเสาเข็มด้วยวิธี
พลศาสตร์
3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ. 1253: มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับ
น้ าหนักของพื้นดิน
3.2 มาตรฐานอื่ น ใดที่ จ ะน ามาใช้ น อกเหนื อ จากมาตรฐานที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3.1 จะต้อ งได้รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรื อสภาวิศวกร หรื อจัดทาโดยส่ วนราชการ หรื อจัดทาโดยสมาคมวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร
3.3 หากข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ มี ค วามขัด แย้ง กับ มาตรฐานที่ อ้า งถึ ง ในแต่ ล ะส่ วน ให้ถื อ ข้อ ก าหนดใน
มาตรฐานนี้เป็ นสาคัญ
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4. ข้ อกาหนดในการก่อสร้ าง
4.1 ฐานรากแผ่ทไี่ ม่ ต้องใช้ เสาเข็ม
4.1.1 ฐานรากต้องวางอยู่บนดิ นเดิ มเสมอ นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงานที่ระบุเป็ นอย่างอื่น
ความลึกของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริ มเหล็กต้องเป็ นไปตามแบบรายละเอียดที่ได้
กาหนดไว้
4.1.2 การก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกต่างกัน ต้องทาการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุดก่อนเสมอ
ไป ทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกันฐานรากที่มีระดับตื้นกว่าพัง ขณะทาฐานรากตัวที่อยูล่ ึกกว่า
4.1.3 ฐานรากที่ระดับลึกต่างกันนั้นต้องมีระดับลึกต่างกันไม่เกินข้อกาหนดในรู ปที่ 1 หากแบบรายละเอียด
กาหนดระดับต่างกันของฐานรากเกิ นข้อกาหนดแล้ว ต้องสอบถามวิศวกรผูอ้ อกแบบและคานวณ
เพื่อวินิจฉัยความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเสี ยก่อน จึงจะดาเนินการต่อไปได้

b
a
ข้ อกาหนด
สาหรับฐานรากวางบนดิน (Soil) b ไม่มากกว่า a/2
สาหรับฐานรากวางบนหิน (Rock) b ไม่มากกว่า a
รู ปที่ 1 ข้ อกาหนดสาหรับการก่อสร้ างฐานรากทีค่ วามลึกต่ างกัน
(ข้อ 4.1.3)
4.1.4 ในการก่อสร้ างฐานรากบนพื้นที่ลาดเอียงนั้น ฐานรากตัวริ มที่ติดกับพื้นที่ลาดเอียงนั้น ต้องมีระยะ
จากขอบนอกสุ ดส่ วนบนของฐานถึงพื้นที่ลาดเอียงนั้น (Edge Distance) เป็ นไปตามข้อกาหนดในรู ป
ที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกันการสึ กกร่ อนของผิวดินอันจะเป็ นอันตรายแก่ฐานรากภายหลัง
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b
B

a

ข้ อกาหนด
สาหรับฐานรากวางบนดิน (Soil) ระยะ a ไม่นอ้ ยกว่า 1.5B เมตร แต่ท้ งั นี้จะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร
ระยะ b ไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร
สาหรับฐานรากวางบนหิน (Rock) ระยะ a ไม่นอ้ ยกว่า 0.75 เมตร
ระยะ b ไม่นอ้ ยกว่า 0.30 เมตร
รู ปที่ 2 ข้ อกาหนดสาหรับการก่อสร้ างฐานรากบนพืน้ ที่ลาดเอียง
(ข้อ 4.1.4)
หากแบบและรายการละเอียดได้กาหนดระยะของขอบฐานรากดังกล่าวไว้เป็ นอื่นแล้วให้ถือปฏิบตั ิ
ตามแบบและรายการละเอียดที่ได้กาหนดไว้ แต่ตอ้ งมีค่าไม่นอ้ ยกว่าค่าที่ได้กาหนดไว้ในรู ปที่ 2
4.1.5 ฐานรากของอาคารที่ก่อสร้างใกล้เชิงลาดทั้งที่อยูบ่ ริ เวณส่ วนฐานและส่ วนบนของเชิงลาดที่มีความ
ลาดเอียง (ระยะในแนวดิ่งต่อระยะในแนวราบ) มากกว่า 1 ต่อ 3 ให้เป็ นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.5.1 อาคารที่ก่อสร้างบริ เวณส่ วนฐานของเชิงลาดจะต้องมีระยะห่ างจากปลายเชิงลาดที่เพียงพอ
สาหรับการป้ องกันอาคารจากปั ญหาการระบายน้ าจากเชิ งลาด การกัดเซาะ และการวิบตั ิ
บริ เ วณผิว ลาด (Shallow Failure) หากไม่ ไ ด้มี ก ารก าหนดระยะห่ า งของอาคารในแบบ
รายละเอียดหรื อไม่มีวิศวกรรับรองความปลอดภัยตามข้อ 4.1.5.3 แล้ว ระยะห่ างจากปลาย
เชิ ง ลาดให้เป็ นไปตามรู ปที่ 3 (ก) ส าหรั บกรณี เชิ ง ลาดมี ค วามลาดเอี ย งมากกว่า 1 ต่ อ 1
ตาแหน่ งของปลายเชิ งลาดให้สมมุติว่าเป็ นจุดตัดระหว่างระนาบในแนวราบที่ ระดับหลัง
ฐานรากและระนาบที่ลากสัมผัสกับเชิงลาดทามุม 45 องศากับแนวราบ ตามรู ปที่ 3 (ข) และ
สาหรับกรณี ที่มีการก่อสร้ างกาแพงกันดินที่ปลายเชิ งลาด ความสู งของเชิ งลาดให้วดั จาก
ส่ วนบนของกาแพงกันดินถึงยอดเชิงลาด
4.1.5.2 ฐานรากของอาคารที่ก่อสร้างอยูบ่ ริ เวณส่ วนบนของเชิงลาดจะต้องวางอยูบ่ นชั้นดินที่มีความ
มัน่ คงแข็งแรง โดยมีระยะฝังลึกและระยะห่างจากยอดเชิงลาดที่มากเพียงพอที่จะรองรับฐาน
รากทั้ง ในแนวดิ่ งและด้า นข้า งโดยไม่ เกิ ดการทรุ ดตัวที่ เป็ นอันตรายได้ หากไม่ไ ด้มี ก าร
กาหนดระยะห่ างของฐานรากในแบบรายละเอียดหรื อไม่มีวศิ วกรรับรองความปลอดภัยตาม
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ข้อ 4.1.5.3 แล้ว ระยะห่ างจากยอดเชิ งลาดให้เป็ นไปตามรู ปที่ 3 สาหรับกรณี ที่เชิ งลาดมี
ความลาดเอี ยงมากกว่า 1 ต่อ 1 ระยะห่ างให้วดั จากระนาบเชิ งลาดสมมุติที่เอียงเป็ นมุม 45
องศากับแนวราบโดยฉายจากปลายเชิ งลาดขึ้นมา ตามรู ปที่ 3 (ข) โดยในทุกกรณี ระยะห่ าง
จากเชิ งลาดของฐานรากต้องเพียงพอที่จะไม่ทาให้เส้นการกระจายแรงตามรู ปที่ 4 ตัดกับผิว
เชิงลาดและฐานรากที่มีอยูแ่ ล้ว

ปลายเชิงลาด

ขอบของฐานราก

ระยะ H

ระยะไม่นอ้ ยกว่า H/3
แต่ไม่จาเป็ นต้องมากกว่า 12.5 เมตร

ยอดเชิงลาด

ระยะไม่นอ้ ยกว่า H/2
แต่ไม่จาเป็ นต้องมากกว่า 5 เมตร

(ก) กรณีเชิงลาดมีความลาดเอียงมากกว่า 1 ต่ อ 3 แต่ น้อยกว่า 1 ต่ อ 1

45

ขอบของฐานราก

ระยะ H

ระยะไม่นอ้ ยกว่า H/3
แต่ไม่จาเป็ นต้องมากกว่า 12.5 เมตร

45

ปลายเชิงลาดสมมุติ
ระยะไม่นอ้ ยกว่า H/2 แต่ไม่จาเป็ นต้องมากกว่า 5 เมตร
(ข) กรณีเชิงลาดมีความลาดเอียงมากกว่า 1 ต่ อ 1
รู ปที่ 3 ข้ อกาหนดสาหรับการก่อสร้ างฐานรากใกล้เชิงลาด
(ข้อ 4.1.5)
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ฐานรากใหม่
45

45

ฐานรากที่มีอยูแ่ ล้ว

เส้นการกระจายแรง
รู ปที่ 4 เส้ นการกระจายแรงของการก่อสร้ างฐานรากบนเชิงลาด
4.1.5.3 กรณี ที่การก่อสร้ างอาคารที่มีระยะห่ างจากเชิ งลาดต่างไปจากที่กาหนดในข้อ 4.1.5.1 และ
4.1.5.2 จะต้องมีวิศวกรรับรองความปลอดภัย ของการก่อสร้างอาคารใกล้เชิ งลาดดังกล่าว
โดยการรับรองจะต้องพิจารณาถึงเสถียรภาพของความลาดที่อาจส่ งผลกระทบต่อฐานราก
อาคาร เสถียรภาพของความลาดภายใต้แรงกระทาจากฐานราก การระบายน้ า และการกัด
เซาะของวัสดุเชิงลาด
4.1.6 ในกรณี เมื่อขุดดินเพื่อทาฐานรากลึกไม่ได้ระดับตามรายการหรื อแบบรายละเอียด เนื่องจากขุดถึงชั้น
หินพืดหรื อชั้นลูกรังแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หากเป็ นชั้นหิ นพืด ฐานรากต้องฝังอยูใ่ นหิ นพืดลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.50 เมตร (วัดตรงที่ต้ืนสุ ด)
หรื อต้องวางอยูบ่ นชั้นหิ นที่มีคุณภาพดี ไม่ผกุ ร่ อนและมีการยึดฐานรากเข้ากับชั้นหิ นพืดด้วย
เหล็กเดือย (Dowel Bars) โดยทั้งสองกรณี ดงั กล่าวข้างต้น ฐานรากจะต้องวางได้เต็มพื้นที่
ฐานรากบนหินพืด และต้องปรับหรื อสกัดหินที่รองรับให้เรี ยบเพื่อไม่ให้เกิด แรงกระทาเป็ น
จุด (Concentrated Load) กระทาต่อฐานราก รวมทั้งพื้นที่รองรับฐานรากจะต้องอยูใ่ นระนาบ
ราบเพื่อไม่ให้เกิดโมเมนต์ดดั กระทาต่อเสาตอม่อ และให้ตรวจสอบว่าพื้นที่รองรับเป็ นชั้น
หิ นพืดจริ งหรื อไม่ ซึ่ งอาจตรวจสอบได้โดยการเจาะสารวจชั้นหิ นหรื อการเจาะรู มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร ฐานรากหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า
2 รู สาหรับกรณี ที่ฐานรากมีความกว้างเกิ นกว่า 2.00 เมตร การเจาะสารวจชั้นหิ นหรื อการ
เจาะรู ดงั กล่าวจะต้องมีความลึกที่ครอบคลุมถึงระนาบการวิบตั ิ (Failure Surface) ของฐาน
รากที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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หากเป็ นชั้น ลู ก รั ง ให้ ถื อ ปฏิ บ ัติ เ หมื อ นชั้น หิ น พื ด ในข้อ (1) ทุ ก ประการ แต่ ท้ ัง นี้ ก่ อ น
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งฐานรากให้ท ดสอบสมบัติ ข องดิ น ลู ก รั ง หรื อ แจ้ง วิศ วกรผูค้ านวณ
ออกแบบเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
ในกรณี เมื่อทาการเจาะชั้นหิ นพืดหรื อชั้นลูกรังแล้ว ปรากฏว่ามีความหนาไม่เพียงพอตามข้อ (1) และ
(2) ให้แจ้งวิศวกรผูค้ านวณออกแบบเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
4.1.7 ในกรณี ที่ทาการขุดดินจนถึงระดับ ท้องฐานรากตามที่รายการหรื อแบบละเอียดได้กาหนดไว้ให้แล้ว
ปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็ นดินถมหรื อดินธรรมชาติที่มีคุณภาพไม่ดีพอ จะต้องขุดดินให้ลึกลง
ไปอีกจนถึ งชั้นดิ นที่มีสมบัติในการรับน้ าหนักได้ตามที่แบบหรื อรายละเอียดกาหนด และเพื่อให้
ทราบแน่นอนว่าพื้นดินชั้นดังกล่าวจะมีความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกได้ตามที่รายการหรื อ
แบบรายละเอียดกาหนดหรื อไม่ จะต้องทาการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุก
ของพื้นดินทุกประการ
4.1.8 การทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของพื้นดิน ให้เป็ นไปตาม มยผ. 1253: มาตรฐาน
การทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของพื้นดิน
4.2 ฐานรากทีต่ ้ องใช้ เสาเข็ม
4.2.1 ความลึกและขนาดของฐานราก และรายละเอียดการเสริ มเหล็ก ต้องเป็ นไปตามแบบรายละเอียดที่ได้
กาหนดให้
4.2.2 การดาเนิ นการก่ อสร้ างฐานรากให้ปฏิ บ ตั ิตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.4 โดยระยะ a ในข้อ 4.1.4 ให้
ใช้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร
4.2.3 เสาเข็มที่ใช้ตอ้ งมีคุณภาพและสมบัติเป็ นไปตาม มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม
4.2.4 การยก การตอก ให้เป็ นไปตาม มยผ. 1106: มาตรฐานงานเสาเข็ม และการทดสอบความสามารถใน
การรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มให้เป็ นไปตาม มยผ. 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน้ าหนัก
บรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ หรื อ มยผ.1252: มาตรฐานการรับน้ าหนักของ
เสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์
4.2.5 เสาเข็มไม้และเสาเข็มเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ จะเป็ นเสาเข็มสั้นหรื อยาวก็ตาม หัวเสาเข็มต้องจม
อยูใ่ ต้ระดับน้ าใต้ดินตลอดเวลา ดังนั้น หากปรากฏว่าเมื่อขุดดินถึงระดับก้นฐานรากได้ตามแบบ และ
รายการละเอียดที่กาหนดแล้วยังไม่ถึงระดับน้ าใต้ดิน จะต้องตอกลงไปอีกหรื อตัด เพื่อให้หวั เสาเข็ม
อยูใ่ ต้ระดับน้ าใต้ดินตลอดเวลา
4.2.6 ฐานรากที่ ใช้เสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มต้องตอกด้วยความระมัดระวังมิให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
อาคารข้างเคียง การตอกเสาเข็มต้องตอกให้เป็ นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเป็ นแนวๆ หรื อเสร็ จเป็ น
ฐานๆ ไป ห้ามตอกสลับไปสลับมา หรื อให้ตอกตามลาดับที่กาหนดใน มยผ. 1106: มาตรฐานงาน
เสาเข็ม
(2)
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4.2.7 ในกรณี ที่เสาเข็มจมลงเร็ วผิดปกติในขณะตอกสาหรับอาคารเดี ยวกัน จะต้องรายงานให้วิศวกรผู ้
คานวณออกแบบหรื อวิศวกรผูค้ วบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
4.2.8 หากมีความจาเป็ นต้องถมดินหรื อทรายภายในบริ เวณที่ได้ตอกเสาเข็มไว้แล้ว การถมต้องถมด้วย
ความระมัดระวังมิให้เสาเข็มชารุ ด เอน เอียง หรื อหนีศูนย์กลาง และเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ผูร้ ับ
จ้างต้องถมดิ นหรื อทรายรอบเสาเข็มแต่ละต้นให้สูงกว่าระดับอื่นๆ เสี ยก่อน จากนั้นจึงถมบริ เวณ
อื่นๆ ต่อไป ห้ามถมไปทางด้านเดียว
4.3 การขุดดินเพื่อก่อสร้ างฐานราก
4.3.1 ในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ผูร้ ับจ้างต้องขุดให้ได้ขนาด และระดับตามแบบและรายละเอียด
พร้อมทั้งป้ องกันมิให้ดินพังทลายหรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ ซึ่งอาจจะทาได้ดว้ ยการสร้างโครงสร้าง
รับแรงด้านข้างหรื อขุดดินลดเป็ นชั้นๆ ลงไป ดินที่ขดุ ต้องนาไปกองไว้ให้เรี ยบร้อย
4.3.2 ให้สูบน้ าก้นบ่อออกให้หมด ก่อนที่จะเทคอนกรี ตฐานราก และตลอดเวลาดาเนินการเทคอนกรี ตฐาน
ราก
4.3.3 การกลบดินต้องถมดินเป็ นชั้น ๆ ชั้นหนึ่งๆ หนาไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยกระทุง้ ให้แน่นทุกๆ ชั้น
5. เอกสารอ้างอิง
(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
มาตรฐานงานเสาเข็ม
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานนี้ใช้กบั งานเสาเข็มคอนกรี ตและเสาเข็มไม้ทุกประเภท สาหรับการก่อสร้างอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้าง
ทัว่ ไป เช่ น บ้าน โรง เรื อน คลังสิ นค้า กาแพงกันดิน และอาคารชลประทาน เป็ นต้น นอกจากรายการประกอบ
แบบเฉพาะงานที่ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ถือในส่ วนที่ได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบเฉพาะงานนั้นเป็ นหลัก
ส่ วนข้อความอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
1.2 มาตรฐานนี้ระบุไว้เพื่อให้การก่อสร้างงานเสาเข็มเป็ นไปตามหลักวิชาการ เกิดความประหยัดและปลอดภัย
1.3 มาตรฐานนี้ ใช้หน่ วย SI (International System Units) เป็ นหลัก และใช้ค่ าการแปลงหน่ วยของแรง
1 กิโลกรัมแรงเท่ากับ 10 นิวตัน
2. นิยาม
“การสู ญเสี ยของการอัดแรง (Losses)” หมายถึง การที่ลวดเหล็กหรื อเหล็กเสริ มที่ใช้อดั แรงชนิ ดอื่นๆ สู ญเสี ย
หน่วยแรงดึ งตามขั้นตอนต่าง ๆ อันเนื่ องมาจาก การหดตัวอีลาสติก การคืบและหดตัวของคอนกรี ต และการ
คลายแรงดึงของเหล็กเสริ มอัดแรง
“ฐานราก” หมายถึง ส่ วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ าหนักบรรทุกจากโครงสร้างอาคารส่ วนบนลงสู่ ดินฐานราก
“เสาเข็ม” หมายถึง เสาที่ฝังอยูใ่ นดินฐานรากเพื่อใช้ถ่ายน้ าหนักบรรทุกจากอาคารสู่ ดินฐานราก
“เสาเข็มเจาะ (Bored Pile)” หมายถึง เสาเข็มที่ก่อสร้างโดยการขุดหรื อเจาะลงไปในชั้นดินโดยอาจใช้ปลอก
เหล็กกันดินพังหรื อไม่ก็ตาม แล้วหล่อคอนกรี ตในหลุมที่เจาะแล้วเสร็ จ
“เสาเข็มคอนกรี ตหล่ อสาเร็ จ” หมายถึง เสาเข็มคอนกรี ตที่หล่อหรื อผลิตในโรงงาน หรื อที่สถานที่ก่อสร้าง
ก่อนที่จะนามาติดตั้งโดยการตอกหรื อฝัง
“แรงแบกทานทีย่ อมให้ ของเสาเข็ม” หมายถึง แรงต้านทานการรับน้ าหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัยของเสาเข็ม
“หน่ วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต ” หมายถึง หน่วยแรงอัดสู งสุ ดตามแกนยาวที่แท่งคอนกรี ตทรงกระบอกที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิ เมตร สู ง 300 มิลลิ เมตร สามารถรับได้ หากไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่นหน่ วยแรงอัด
ดังกล่าวในมาตรฐานนี้ ให้ใช้หน่วยแรงอัดประลัยที่อายุ 28 วันเป็ นเกณฑ์
3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1102: มาตรฐานงานคอนกรี ตอัดแรง
3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1103: มาตรฐานงานเหล็กเสริ มคอนกรี ต
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3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก
ตามแนวแกนของเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์
3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ 1252: มาตรฐานการทดสอบการรับน้ าหนักของ
เสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์
3.1.6 มาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง มยผ 1551: มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็มด้วยวิธี Seismic Integrity Test
3.1.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 395: เสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อสาเร็ จ
3.1.8 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 396: เสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็ จ
3.1.9 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 397: เสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบแรงเหวีย่ ง
3.1.10 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 398: เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรงแบบแรงเหวีย่ ง
3.1.11 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 399: เสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อสาเร็ จขนาดสั้น
3.1.12 มาตรฐานสมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ วสท. 1019:
ข้อกาหนดมาตรฐานสาหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
3.2 หากจะนามาตรฐานอื่นมาใช้นอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 3.1 มาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารหรื อสภาวิศวกร
3.3 หากข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ มี ค วามขัด แย้ง กับ มาตรฐานที่ อ้า งถึ ง ในแต่ ล ะส่ วน ให้ถื อ ข้อ ก าหนดใน
มาตรฐานนี้เป็ นสาคัญ
4. ข้ อกาหนดสาหรับวัสดุก่อสร้ าง
4.1 เสาเข็มไม้
4.1.1 ไม้ที่นามาใช้เป็ นเสาเข็ม ต้องเป็ นไม้เบญจพรรณหรื อไม้สนที่ได้มาจากต้นที่แข็งแรง และยังสดอยู่
ขณะที่นามาใช้ตอ้ งไม่ผหุ รื อมีราขึ้น ไม้ที่ผงุ ่าย เช่นไม้ยางพารา ไม้ยคู าลิปตัส เป็ นต้น ห้ามนามาใช้
4.1.2 เสาเข็มต้องทุบหรื อถากเปลือกออกอย่างน้อยร้อยละ 80 ของพื้นที่ผิวโดยรอบเสาเข็ม ตาไม้ต่าง ๆ
ต้องตัดให้เรี ยบเสมอผิวของต้นเสาเข็ม ปลายเสาเข็มต้องใช้ เลื่อยตัดเรี ยบได้ฉากกับลาต้น ตาไม้ใน
เสาเข็มต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มตรง
ตาแหน่งที่มีตานั้น แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
4.1.3 เสาเข็มต้องตรงมากที่สุด เสาเข็มที่คดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อขึงเชื อกจากแนวศูนย์กลางปลายทั้งสองข้าง
ของเสาเข็มแล้วเชือกไม่ล้ าออกจากลาต้น
4.1.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มตามที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดนั้น ให้ถือเป็ นขนาดเฉลี่ยของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มที่วดั ตรงจุดกลางความยาวของเสาเข็ม โดยใช้เทปพันรอบให้ตึง ความ
ยาวที่ได้ถือเป็ นเส้นรอบวง ซึ่ งเท่ากับ 3.14 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
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4.2 เสาเข็มคอนกรีตหล่อสาเร็จ
4.2.1 คุณลักษณะทัว่ ไปของเสาเข็มคอนกรี ตหล่อสาเร็ จ
4.2.1.1 วัสดุ ต่างๆ ที่ ใช้ในการหล่ อเสาเข็ม และส่ วนผสมของคอนกรี ต ตลอดจนการปฏิ บตั ิตอ้ ง
เป็ นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมคอนกรี ตและขั้นตอนการปฏิบตั ิในการก่อสร้าง
ให้เป็ นไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(2) คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมคอนกรี ตอัดแรงและขั้นตอนการปฏิบตั ิในการ
ก่อสร้างให้เป็ นไปตาม มยผ. 1102: มาตรฐานงานคอนกรี ตอัดแรง
(3) คุณลักษณะของเหล็กเสริ มและขั้นตอนการปฏิบตั ิในการก่ อสร้างให้เป็ นไปตาม มยผ.
1103: มาตรฐานงานเหล็กเสริ มคอนกรี ต
ค่าหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ตต้องเป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในแบบหรื อรายการประกอบ
แบบ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าค่าที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วย
เสาเข็มคอนกรี ตประเภทนั้นๆ ตามข้อ 3.1.7 ถึง 3.1.11
4.2.1.2 เสาเข็ม ที่ นามาใช้ต้อ งมี ค วามยาว พื้ น ที่ ห น้า ตัด ที่ ก ดบนดิ น (Projected Area) และ
ความสามารถรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ตามที่ระบุไว้ในแบบหรื อในรายการประกอบ
แบบ
4.2.1.3 รู ปลักษณ์ ภายนอกของเสาเข็มต้องเหมือนกันตลอดความยาวของเสาเข็ม ยกเว้นส่ วนหัว
เสาเข็มที่รับตุม้ ตอกเสาเข็ม สาหรับส่ วนปลายเสาเข็มในระยะซึ่ งยาวไม่เกิ น 1.5 เท่าของ
ความกว้างของเสาเข็มยอมให้สอบปลายได้
4.2.1.4 เสาเข็มที่จะนามาตอกใช้งานจะต้องมีหน่วยแรงอัดประลัยตามที่กาหนดในแบบหรื อรายการ
ประกอบแบบเฉพาะงาน หากต้องการนาเสาเข็มมาใช้ก่ อนกาหนดให้ทดสอบกาลังของ
คอนกรี ต ซึ่ งก าลังของคอนกรี ตที่ เวลานามาใช้น้ นั จะต้องมี ค่าไม่ น้อยกว่าหน่ วยแรงอัด
ประลัยของคอนกรี ต
4.2.1.5 เสาเข็มต้องมีลาต้นตรง ระยะโก่งที่ส่วนใดๆ ของเสาเข็ม ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลาย
ทั้งสองของส่ วนโก่ งกับผิวด้านใดๆ ก็ ตาม ต้องไม่ เกิ นความยาวส่ วนที่ โก่ ง หารด้วยค่า ที่
กาหนดในรู ปที่ 1
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ระยะโก่ งสูงสุด

ระยะโก่ งสูงสุด

ความยาวของ
ส่ วนที่โก่ ง L

ระยะใดๆ
ความยาวของส่ วนที่โก่ ง L

ระยะโก่ งสูงสุด  L/180

ระยะโก่ งสูงสุด  L/360
รู ปที่1 การวัดระยะโก่งของเสาเข็ม
(ข้อ 4.2.1.5)

4.2.1.6 หากเป็ นเสาเข็มกลวงหรื อเว้าข้าง รู กลวงหรื อส่ วนเว้าข้าง ต้องไม่ทาให้จุดศูนย์ถ่วงของหน้า
ตัดเบี่ยงเบนไปจากศูนย์กลางของหน้าตัดเสาเข็ม
4.2.1.7 เสาเข็ม ต้อ งแข็ ง แรงทนทานต่ อ การตอกของตุ ้ม ตอกเสาเข็ม และการกระทบกระแทก
ระหว่างการขนส่ งได้ และต้องมีรูปร่ างหน้าตัดภายนอกเป็ นสี่ เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม
หรื อมากกว่า หรื อกลม หรื อ I หรื อที่คล้ายตัว I ซึ่ งมีความหนาของส่ วนที่บางที่สุดไม่นอ้ ย
กว่า 50 มิลลิเมตร หรื อ 2 เท่าของระยะหุ ้มเหล็กเสริ มบวกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหรื อความ
หนาของเหล็กเสริ มโดยใช้ค่าที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์ ยกเว้นเสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดตั้งแต่
150 มิลลิเมตรลงมา
4.2.1.8 เสาเข็ม จะต้องแสดงตาแหน่ ง จุ ดยกที่ ชัดเจน หากไม่ มี ก ารก าหนดในแบบหรื อ รายการ
ประกอบแบบให้กาหนดจุดยก โดยอาจทาเป็ นเครื่ องหมายหรื อฝังหู ร้อยหรื อที่จบั ยึดสาหรับ
การยก และตาแหน่งของจุดยกให้เป็ นไปตามรู ปที่ 2 แต่ท้ งั นี้ หน่วยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ยกเสาเข็มจะต้องเป็ นไปตามข้อ 4.2.2.2 หรื อ 4.2.3.2
4.2.1.9 เสาเข็ม ยอมให้มี รอยร้ า วต่ อเนื่ องกันได้ไ ม่ เกิ นครึ่ งหนึ่ ง ของเส้ นรอบรู ป และต้องท ามุ ม
ระหว่าง 80 ถึง 90 องศากับแนวสะเทิน รอยร้าวที่เกิ ดขึ้นแต่ละรอยต้องห่ างกันเกิ นกว่า 1
เมตร และความกว้างของรอยร้ าวต้องไม่มากกว่า 0.2 มิลลิเมตร แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อน สาหรับโครงการก่อสร้างที่อยูใ่ นพื้นที่หรื อเงื่อนไขที่
ต้องพิจารณาความคงทนไม่ยนิ ยอมให้ใช้เสาเข็มที่มีรอยร้าว
4.2.2 คุณลักษณะเฉพาะของเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อสาเร็ จ
4.2.2.1 คุณลักษณะทัว่ ไปของเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อสาเร็ จต้องเป็ นไปตามข้อ 4.2.1
4.2.2.2 แรงดัดที่เกิดจากการยกเสาเข็มต้องไม่ก่อให้เกิดหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริ มเกินกว่า 120 เมกา
ปาสกาล (1,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เมื่อใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรี ยบ หรื อเกิ น
กว่า 150 เมกาปาสกาล (1,500 กิ โลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เมื่อใช้เหล็กข้ออ้อยที่มี
กาลังครากน้อยกว่า 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) หรื อเกิ น
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กว่า 170 เมกาปาสกาล (1,700 กิ โลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เมื่อใช้เหล็กข้ออ้อยที่มี
กาลังครากตั้งแต่ 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป และ
หน่วยแรงอัดในคอนกรี ตที่ขณะใช้งานจะต้องไม่เกินร้อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอัดประลัย
ของคอนกรี ต
4.2.2.3 เหล็กปลอกจะต้องยึดติดกับเหล็กเสริ มตามยาวให้มน่ั คง และต้องมีปริ มาณเป็ นร้อยละของ
ปริ มาตรคอนกรี ตของเสาเข็มในช่วงนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่าตามที่กาหนดไว้ในรู ปที่ 3
4.2.3 คุณลักษณะเฉพาะของเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็ จ
4.2.3.1 คุณลักษณะทัว่ ไปของเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็ จต้องเป็ นไปตามข้อ 4.2.1
ส่ วนคุณลักษณะเฉพาะของเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุใน
มาตรฐานนี้ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม ว่า ด้ว ย เสาเข็ม คอนกรี ต
ประเภทนั้นๆ ตามข้อ 3.1.7 ถึง 3.1.11 แล้วแต่กรณี
4.2.3.2 แรงดัดที่เกิดจากการยกเสาเข็มต้องไม่ก่อให้เกิดหน่วยแรงดึงในคอนกรี ตเกินกว่า 0.5 คูณ
ด้วยรากที่สองของหน่ วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต เมื่อหน่ วยแรงมีหน่ วยเป็ นเมกาปาส
กาล (หรื อไม่เกิ นกว่า 1.59 คูณด้วยรากที่สองของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต เมื่อ
หน่วยแรงมีหน่วยเป็ นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ในกรณี ที่หน่ วยแรงดึ งมีค่าสู งเกิ นกว่าค่าที่กาหนดไว้ จะต้องขยายพื้นที่หน้าตัดหรื อเสริ ม
เหล็กยึด หน่ วงหรื อยึดเหนี่ ยวเพิ่ม เติมในส่ วนของคอนกรี ตที่เกิ ดหน่ วยแรงดึ ง (Tensile
Zone) เพื่อสามารถรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในคอนกรี ตดังกล่าวได้ท้ งั หมด (อาจจะเป็ นเหล็กเสริ ม
ปกติหรื อเหล็กเสริ มอัดแรง) โดยที่แรงดึงให้คานวณจากสมมุติฐานของหน้าตัดไม่แตกร้าว
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แรงปฏิ กิริยา = wL
แรงดัดสูงสุด = 0.125wL2
0.5L

0.5L
L
แรงปฏิ กิริยา = 0.707wL
แรงดัดสูงสุด = 0.0429wL2

แรงปฏิ กิริยา = 0.5wL
แรงดัดสูงสุด = 0.125wL2

0.293L
0.707L

L

L

(ก) จุดยกเสาเข็มจานวน 1 จุด
แรงปฏิ กิริยาที่จุดยกเสาเข็มแต่ ละจุด = 0.5wL
แรงดัดสูงสุด = 0.0214wL2

0.586L
L

0.207L

0.207L

(ข) จุดยกเสาเข็มจานวน 2 จุด

แรงปฏิ กิริยาที่จุดยกเสาเข็มแต่ ละจุด = 0.33wL
แรงดัดสูงสุด = 0.0059wL2

(ค) จุดยกเสาเข็มจานวน 3 จุด
0.138L

0.362L

0.362L

0.138L

L

หมายเหตุ w = น้ าหนักของเสาเข็มรวมผลของแรงกระแทกจากการขนส่ ง
รู ปที่ 2 ตาแหน่ งจุดยกเสาเข็ม
(ข้อ 4.2.1.8)
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เหล็กปลอก
ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 0.3

3W

3W

เหล็กปลอกไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 0.15

เหล็กปลอก
ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 0.3

เหล็กปลอก
ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 0.6

3W

3W
W

เหล็กปลอก
ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 0.6

W – 50 มิลลิเมตร แต่ ต้องไม่ เกิน 300 มิลลิเมตร
หมายเหตุ W = ส่วนที่แคบที่สุดของรู ปตัดขวางทั้งหมดของเสาเข็ม

รู ปที่ 3 ปริมาณเหล็กปลอกต่าสุ ดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสาเร็จ
(ข้อ 4.2.2.3)
4.2.3.3 หน่ วยแรงอัดที่ ย อมให้ จากน้ า หนัก บรรทุ ก ใช้ง านของเสาเข็ม จะต้องไม่ เ กิ นกว่า ผลต่ า ง
ระหว่างร้อยละ 33 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ตและร้อยละ 27 ของหน่วยแรงอัด
ประสิ ทธิ ผลที่กระทากับคอนกรี ตเนื่องจากการอัดแรง หรื อ
(1)
 a  0.33 fc  0.27 f pc
เมื่อ  a เป็ น หน่ วยแรงอัดที่ยอมให้จากน้ าหนักบรรทุกใช้งานของเสาเข็ม มีหน่ วยเป็ น
เมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
f c

เป็ นหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต มีหน่วยเป็ นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร)
f pc เป็ นหน่วยแรงอัดประสิ ทธิ ผลที่กระทากับคอนกรี ตเนื่ องจากการอัดแรง มีหน่วย
เป็ นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
4.2.3.4 เหล็กปลอกจะต้องยึดติดกับเหล็กเสริ มตามยาวให้มน่ั คง และต้องมีปริ มาณเป็ นร้อยละของ
ปริ มาตรคอนกรี ตของเสาเข็มในช่วงนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่าตามที่กาหนดไว้ในรู ปที่ 4
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เหล็กปลอก เหล็กปลอก
ไม่ น้อยกว่ า ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 0.5 ร้ อยละ 0.2
3W

3W

1.5W
W

1.5W

เหล็กปลอกไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 0.08

เหล็กปลอก เหล็กปลอก
ไม่ น้อยกว่ า ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 0.2 ร้ อยละ 0.5

W – 50 มิลลิเมตร แต่ ต้องไม่ เกิน 300 มิลลิเมตร
หมายเหตุ W = ส่วนที่แคบที่สุดของรู ปตัดขวางทั้งหมดของเสาเข็ม

รู ปที่ 4 ปริมาณเหล็กปลอกต่าสุ ดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็จ
(ข้อ 4.2.3.4)
4.3 เสาเข็มเจาะ
4.3.1 คุณลักษณะเฉพาะของเสาเข็มเจาะแบบแห้ง
4.3.1.1 วัสดุ ต่างๆ ที่ ใช้ในการหล่ อเสาเข็ม และส่ วนผสมของคอนกรี ต ตลอดจนการปฏิ บตั ิตอ้ ง
เป็ นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมคอนกรี ตและขั้นตอนการปฏิบตั ิในการก่อสร้าง
ให้เป็ นไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(2) คุณลักษณะของเหล็กเสริ มและขั้นตอนการปฏิบตั ิในการก่ อสร้างให้เป็ นไปตาม มยผ.
1103: มาตรฐานงานเหล็กเสริ มคอนกรี ต
4.3.1.2 เสาเข็มต้องมีความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง และความสามารถรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้
ตามที่ระบุไว้ในแบบหรื อในรายการประกอบแบบ
4.3.2 คุณลักษณะเฉพาะของเสาเข็มเจาะแบบเปี ยกให้เป็ นไปตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 1019: ข้อกาหนดมาตรฐานสาหรับงานก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะ ว่าด้วย คุณลักษณะของเสาเข็มเจาะแบบเปี ยก
5. ข้ อกาหนดในการก่อสร้ าง
5.1 เสาเข็มไม้
5.1.1 เสาเข็มต้องตอกโดยให้ปลายแหลมลง และหัวเสาเข็มจมอยูใ่ ต้ระดับน้ าใต้ดินถาวรทุกต้น
5.1.2 เสาเข็มเมื่อนาไปใช้ในน้ าทะเลต้องอาบน้ ายารักษาเนื้ อไม้ (Creosote Oil) ประมาณ 320 กิโลกรัมต่อ
เนื้อไม้หนึ่งลูกบาศก์เมตร (20 ปอนด์ต่อเนื้อไม้หนึ่งลูกบาศก์ฟุต) ทั้งนี้เพื่อป้องกันแมลงเจาะไช
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5.2 เสาเข็มคอนกรีตหล่อสาเร็จ
5.2.1 เสาเข็มคอนกรี ตหล่อสาเร็ จดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เสาเข็มต่อได้
(1) เสาเข็มที่ระบุให้ตอ้ งรับแรงด้านข้าง
(2) เสาเข็มที่อยูใ่ นดินฐานรากที่มีความเสี่ ยงต่อการเลื่อนไถลของดิน (Soil Sliding)
(3) เสาเข็มที่ปลายวางอยูบ่ นหิ นที่มีความลาดเอียงที่มีความเสี่ ยงต่อการไถลของเข็มได้
5.2.2 เสาเข็มที่นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 อนุญาตให้ต่อได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ท่อน โดยวิธีเชื่อมด้วย
ไฟฟ้า และทั้งสองท่อนเมื่อต่อกันแล้วต้องเป็ นเส้นตรงเดียวกัน โดยที่ขอ้ ต่อของเสาเข็มทั้งสองท่อน
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (รู ปที่ 5)
เหล็กยึดข้ อต่ อ กรณี เป็ นเหล็กแผ่ น (ข้ อ 5.2.2.3)

เหล็กยึดข้ อต่ อ กรณี เป็ นเหล็กเส้ น (ข้ อ 5.2.2.3)

แผ่ นเหล็กหนาไม่ น้อยกว่ า 9 มม. (ข้ อ 5.2.2.4)

(ก) ข้ อต่ อของเสาเข็มหน้ าตัดสี่ เหลีย่ มตัน
ก
เหล็กยึดข้ อต่ อ (ข้ อ 5.2.2.3)

รู ปตัด ก-ก

ไม่ น้อยกว่ า 500 มม.

แผ่ นเหล็กหนาไม่ น้อยกว่ า 9 มม. (ข้ อ 5.2.2.4)

(ข) ข้ อต่ อของเสาเข็มรู ปตัว I หรื อคล้ายตัว I
รู ปที่ 5 รายละเอียดข้ อต่ อของเสาเข็ม
(ข้อ 5.2.2)
5.2.2.1 ข้อต่อต้องเป็ นเหล็กเหนียวและหล่อเป็ นส่ วนเดียวกันกับเสาเข็มแต่ละท่อน
5.2.2.2 ข้อต่อต้องมีลกั ษณะเป็ นหมวกครอบปลายหัวเสาเข็มในส่ วนที่จะต่อกันนั้น หรื อมีลกั ษณะ
คล้ายคลึ งกัน และสามารถกันมิให้คอนกรี ตเนื้ อเสาเข็มที่รองรับข้อต่อนั้นแตกในขณะรับ
แรงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม รวมทั้งต้องมีขนาดและความหนาเพียงพอที่สามารถส่ ง
ถ่ายแรงดัดระหว่างเสาเข็มที่ต่อได้ไม่นอ้ ยกว่าส่ วนอื่นของเสาเข็ม ข้อต่อนี้ ให้หล่อยึดติดกับ
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ตัวเสาเข็ม และต้องมีเนื้ อที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าเนื้ อที่หน้าตัดของเสาเข็มที่จุดนั้น แต่จะโต
เกินขนาดภายนอกของเสาเข็มมิได้
5.2.2.3 ต้องมีเหล็กยึดข้อต่อดังกล่าวให้ติดแน่นกับท่อนคอนกรี ตเสาเข็ม จนสามารถรับแรงดัด ได้ดี
ไม่นอ้ ยกว่าส่ วนอื่นของเสาเข็ม
5.2.2.4 ความหนาของแผ่นเหล็กข้อต่อของแต่ละแผ่น เฉพาะส่ วนที่วางประกบกันต้องไม่นอ้ ยกว่า 6
มิลลิเมตร
5.2.2.5 พื้ นที่ ผิว ของข้อต่ อส่ วนที่ ป ระกบกัน ต้อ งไส กลึ ง หรื อ ฝาน ให้เ รี ย บทั้ง สองขึ้ น เพื่ อให้
ประกอบกันแนบสนิท
5.2.2.6 เสาเข็มในส่ วนที่ชิดกับข้อต่อ ต้องได้รับการป้ องกันการแตกด้วยการเสริ มเหล็กปลอกเป็ น
พิเศษ
5.3 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตอกเสาเข็มคอนกรีตและวิธีการตอกเสาเข็มคอนกรีต
5.3.1 ปั้ นจัน่ ที่ นามาใช้ใ นการตอกเสาเข็ม ต้องมี ค วามมัน่ คงแข็ง แรง และมีค วามกว้างของฐานปั้ นจัน่
พอที่จะมีการทรงตัวได้ดีเมื่อยกเสาเข็มขึ้นตั้ง ชิ้นส่ วนที่ประกอบกันขึ้นเป็ นตัวปั้ นจัน่ ต้องไม่คดงอ
หรื อแตกร้าว ตะเกียบคู่หน้าของปั้นจัน่ ต้องเป็ นเส้นตรงและไม่หลวมคลอน
5.3.2 เครื่ องยนต์ที่ใช้กบั ปั้ นจัน่ ต้องมีสภาพสมบูรณ์ สามารถให้กาลังได้อย่างสม่ าเสมอ อุปกรณ์ ที่ห้าม
ล้อครัทช์และที่ห้ามการคลายตัวของเชื อกลวดต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย เชื อกลวด
ต้องมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของน้ าหนักเสาเข็มและตุม้ ที่ยกและไม่สึกหรอจนส่ อให้เห็นว่าจะเกิด
อันตรายได้โดยง่าย
5.3.3 พื้นที่ที่รองรับปั้นจัน่ ต้องเสริ มให้แข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักปั้ นจัน่ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยขณะที่
ตอกเสาเข็มปั้ นจัน่ ต้องไม่โยกคลอนหรื อทรุ ดตัวลงจนทาให้เสี ยแนวดิ่ งของตะเกี ยบบังคับเสาเข็ม
หรื อเกิดแรงเบียดเสาเข็ม
5.3.4 ถ้าใช้หมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มในการตอกเสาเข็มหมวกดังกล่ าวต้องมีขนาดพอเหมาะกับหัว
เสาเข็ม คือไม่โตกว่าหัวเสาเข็มเกิน 10 มิลลิเมตร และภายในหมวกให้ใช้ไม้เนื้ ออ่อนรองหัวเสาเข็ม
ได้หนาไม่เกิ น 30 มิลลิ เมตร และเมื่อไม้รองในหมวกแตกยุ่ยจนทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการตอก
ลดลงต้องเปลี่ยนไม้รองใหม่ หมวกเหล็กจะต้องมีที่บงั คับกับตะเกียบด้วย
5.3.5 ตุม้ ที่ใช้ตอกเสาเข็มต้องมีน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของน้ าหนักเสาเข็ม แต่ตอ้ งหนักไม่นอ้ ยกว่า
3 เมตริ กตัน
5.3.6 ก่ อนตอกเสาเข็ม ต้องปั กหมุ ดแสดงตาแหน่ ง ของเสาเข็ม ที่จะตอกแต่ล ะต้นให้ชัดเจน และต้องมี
เครื่ องบังคับเสาเข็มที่ แข็งแรงพอ เพื่อว่าเมื่อยกเสาเข็มขึ้นตั้งในที่บงั คับเสาเข็ม ปลายเสาเข็มต้องอยู่
ตรงศูนย์เสาเข็มที่ทาเครื่ องหมายไว้ โดยเครื่ องบังคับเสาเข็มต้องไม่เคลื่อนที่หรื อหักพังไปจนกว่า
ปลายเสาเข็มจะจมลงไปในดินแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
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5.3.7 การตอกเสาเข็มต้องพยายามจัดให้แรงกระทบของตุม้ ที่มีต่อหัวเสาเข็ม ถ่ายกาลังไปตามแนวแกน
ของเสาเข็ม หากอุปกรณ์ ในการตอกเสาเข็มหลวมคลอนก่อให้เกิดแรงกระทบเสาเข็มเบนออกนอก
แนวเแกนจนเสาเข็มสะบัดคลอนไปในทางราบแล้วต้องหนุ นการตอกเสาเข็มทันที จนกว่าจะมีการ
แก้ไขสาเหตุที่ทาให้เสาเข็มสะบัดเสี ยก่อน หากแก้ไขไม่ได้ตอ้ งเปลี่ยนปั้ นจัน่ ทั้งชุด
5.3.8 เมื่อเสาเข็มจมเสมอระดับดินแล้วแต่ยงั ไม่ได้ระดับให้ใช้เสาส่ งวางบนหัวเสาเข็มได้ โดยที่เสาส่ งต้อง
ยาวไม่เกินกว่าระยะที่หวั เสาเข็มจมดินบวกด้วย 600 มิลลิเมตร ในการใช้เสาส่ งปลายเสาส่ วนที่วาง
อยูบ่ นหัวเสาเข็มต้องมีที่บงั คับไม่ให้เคลื่อนหลุดออกนอกแนวหัวเสาเข็ม ในขณะตอกให้ใช้วสั ดุรอง
หัวเสาเข็มด้วยไม้เนื้ ออ่อนหนาไม่เกิ น 30 มิลลิ เมตร ที่บงั คับเสาส่ งต้องมัน่ คงจนไม่โยกคลอน
ในขณะตอก ในกรณี ที่ความลึ กในการส่ งต่ากว่าระดับหัวเสาเข็มสามารถต่อเสาเข็มด้วยการหล่อ
คอนกรี ตเสริ มเหล็กในที่ แต่ท้ งั นี้ รายละเอียดรอยต่อระหว่างเสาเข็มหล่อสาเร็ จและหล่อในที่จะต้อง
ได้รับการรับรองจากวิศวกร
5.3.9 การตอกเสาเข็มต้องตอกด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งต้องจัดทาหาวิธีป้องกันมิให้เกิดอันตรายใด ๆ
ต่อบุ คคลอื่ นหรื อทรั พย์สินของอาคารข้างเคียงอันเป็ นผลกระทบจากการตอกเสาเข็ม เช่ น ความ
สั่นสะเทือน การพังทลายและการเคลื่อนตัวของดิน เป็ นต้น
5.3.10 ในการตอกเสาเข็มถ้าขณะหนึ่ งขณะใดปรากฏว่า จานวนเสาเข็ม ที่ตอกมีก ารแตกหักเสี ย หายถึ ง
จานวนร้อยละ 10 ของจานวนเสาเข็มที่ตอกไปได้ในขณะนั้นแล้วให้ตอกเข็มต่อไปอีก 10 ต้น หาก
ปรากฏว่าใน 10 ต้นนั้น มี เข็มหักเพิ่ม ขึ้ นอีก ให้ถื อว่าเข็มนั้นขาดสมบัติตามมาตรฐานนี้ และให้
ดาเนิ นการตรวจสอบความมัน่ คงแข็ง แรงของเสาเข็ม โดยการวิเคราะห์ ท างวิศ วกรรมหรื อการ
ทดสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ยกเว้นกรณี ที่มีเสาเข็มเหลือจะต้องตอกอีกไม่เกิน 10 ต้น ในงานนั้นให้
คงใช้เสาเข็มนั้นต่อไป
5.3.11 ขณะตอกเสาเข็มถ้าปรากฏว่าเสาเข็มเกิดรอยแตกร้าวด้วยเหตุประการใดๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ ให้
สกัดส่ วนที่แตกร้าวออกแล้วหล่อคอนกรี ตใหม่ เมื่อคอนกรี ตได้กาลังตามที่รายการกาหนดแล้วจึงจะ
ทาการตอกต่อไปได้ หรื ออนุ ญาตให้ถอนเสาเข็มต้นที่ชารุ ดขึ้นแล้วใช้เสาเข็มต้นใหม่ที่ดีตอกลง
แทนที่ได้ หรื อทาการตอกแซมโดยให้จุดศูนย์กลางของฐานรากไม่เปลี่ยน สาหรับกรณี ซ่อมแซม
เสาเข็มที่ ปรากฏรอยแตกร้ าวดังกล่ า วข้างต้น เมื่อซ่ อมเสร็ จและตอกเสร็ จแล้วต้องทดสอบความ
สมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity Test)
5.3.12 ในขณะตอกเสาเข็มให้ทารายงานผลการตอกเสาเข็มแต่ละต้นพร้อมทั้งแบบแปลนแสดงตาแหน่ ง
เสาเข็มต้นที่ ท าการตอก เพื่ อพิ จารณาว่าเสาเข็ม ต้นนั้นๆ จะสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ตามที่
กาหนดหรื อไม่ โดยการบันทึกรายงานผลมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
5.3.12.1 สาหรับการตอกเสาเข็มที่จมถึงระดับได้โดยไม่ตอ้ งใช้เสาส่ ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้ขีดเครื่ องหมายทุกระยะ 300 มิลลิเมตร ในช่วงจากโคนเสาเข็มเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่า
ครึ่ งหนึ่งของความยาวเสาเข็ม แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร
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(2) เมื่ อ ยกเสาเข็ ม ตั้ง เข้า ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ให้บ ันทึ ก ระยะที่ เ สาเข็ม จมลงไปในดิ น ด้ว ย
น้ าหนักของตัวเอง
(3) ให้บนั ทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินเมื่อวางตุม้ น้ าหนักลงบนเสาเข็ม
(4) เมื่อตอกเสาเข็มจม ถึงระดับที่ทาเครื่ องหมายไว้ ให้เริ่ มบันทึกจานวนครั้งที่ตอกต่อการ
จมตัวของเสาเข็มทุกระยะ 300 มิลลิ เมตร โดยให้ระยะยกตุม้ น้ าหนักเป็ นไปตามที่
วิศวกรควบคุมงานกาหนด
5.3.12.2 สาหรับการตอกเสาเข็มที่จมถึงระดับโดยต้องใช้เสาส่ ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้ขีดเครื่ องหมายทุกระยะ 300 มิลลิเมตร ในช่ วง 1.5 เมตรสุ ดท้ายของโคนเสาเข็ม
หรื อสุ ดแท้แต่ระยะที่ตอ้ งใช้เสาส่ ง
(2) ให้ขีดเครื่ องหมายทุกระยะ 300 มิลลิเมตร ที่ เสาส่ งเป็ นระยะเท่ากับระยะที่ตอ้ งส่ ง
เสาเข็มลงไปในชั้นดินจนถึงระดับที่กาหนด
(3) ให้บนั ทึกการจมตัวของเสาเข็มเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิในข้อ 5.3.12.1 (2) (3) และ (4 )
5.3.12.3 การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม ให้ใช้แบบฟอร์ม บฟ. มยผ. 1106-1
5.3.13 ในกรณี เมื่อตอกเสาเข็มไปจนสุ ดความยาวของเสาเข็มตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียดแล้ว แต่
เสาเข็มนั้นคาดว่าไม่สามารถรับน้ าหนักบรรทุกโดยปลอดภัยตามที่ได้กาหนด ต้องดาเนินการแก้ไข
เพื่อให้ฐานรากมีความมัน่ คงแข็งแรงตามที่กาหนดในแบบหรื อรายการประกอบแบบเฉพาะงาน
5.3.14 ถ้าปรากฏว่าเสาเข็มตอกจมลงไม่ถึงระดับที่ระบุไว้ในแบบหรื อรายการประกอบแบบเฉพาะงาน จะ
เนื่ องจากชั้นดิ นแข็งหรื อ เหตุอื่นใด ๆ ก็ตาม ให้รีบแจ้งวิศวกรเพื่อดาเนิ นการตามความเหมาะสม
ต่อไป
5.3.15 ลาดับการตอกกลุ่มเสาเข็มประเภทมีการแทนที่ดิน (Displacement Piles) ควรเริ่ มจากศูนย์กลางกลุ่ม
ไปด้านนอก หรื อเริ่ มจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง สาหรับกลุ่มเสาเข็มที่อยูใ่ กล้พ้ืนที่ที่มีช่องหรื อทาง
เปิ ด เช่น คลอง หรื อลาน้ า ควรตอกเสาเข็มในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นลาดับสุ ดท้าย
สาหรับกลุ่มเสาเข็มที่แสดงในรู ปที่ 6 สามารถใช้ลาดับการตอกได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ตอกตามหมายเลขที่ระบุในรู ป (ลาดับการตอกที่ 1) หรื อ
(2) ตอกเป็ นแถวโดยเริ่ มจากศูนย์กลางกลุ่มไปด้านนอก (ลาดับการตอกที่ 2) หรื อ
(3) ตอกเป็ นแถวโดยเริ่ มจากด้านหนึ่งของกลุ่มไปอีกด้านหนึ่ง (ลาดับการตอกที่ 3)
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รู ปที่ 6 ตัวอย่างลาดับการตอกกลุ่มเสาเข็ม
(ข้อ 5.3.15)
5.4 เสาเข็มเจาะ
5.4.1 เสาเข็มเจาะแบบแห้ง
5.4.1.1 การเจาะเสาเข็มจะต้องทาตามลาดับที่ถูกต้อง และไม่เกิดผลกระทบต่อเสาเข็มต้นข้างเคียงที่
ทาการก่อสร้างเสร็ จ หากไม่มีการกาหนดในแบบรายละเอียด ระยะห่ างระหว่างเสาเข็มต้น
ใหม่กบั เสาเข็มต้นที่เพิง่ หล่อคอนกรี ตแล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่ โมง จะต้องไม่นอ้ ย
กว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มต้นที่ใหญ่กว่า โดยวัดจากศูนย์กลางเสาเข็มเป็ น
เกณฑ์ ยกเว้นกรณี ที่เป็ นชั้นดินเหนียวอ่อนที่อาจจาเป็ นต้องใช้ระยะห่างมากกว่าค่าดังกล่าว
5.4.1.2 ปลอกเหล็กกันดินพัง (Casing) จะต้องทาด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ไม่บิดเบี้ยว มีรูปทรงหน้าตัด
ที่สม่าเสมอตลอดความยาว ความยาวและความหนาของปลอกเหล็กจะต้องเพียงพอในการ
ป้ องกันดินพังเข้าสู่ หลุมเจาะ หรื อตามที่ระบุในแบบรายละเอียด และในบางกรณี จาเป็ นต้อง
ใช้ปลอกเหล็กกันดินพังตลอดความยาวเสาเข็ม เพื่อให้เสาเข็มสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้
ตามที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
5.4.1.3 การใช้เครื่ องเขย่าเพื่อกดหรื อถอนปลอกเหล็กกันดินพังจะต้องไม่ทาให้ช้ นั ดินเสี ยกาลังจน
ทาให้ความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเข็มลดลง
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5.4.1.4 ห้ามมิให้มีการใช้เครื่ องสู บน้ าในหลุมเจาะ นอกเสี ยจากหลุมเจาะได้มีการป้ องกันการซึ ม
ผ่านของน้ าใต้ดินโดยการใช้ปลอกเหล็กกันดินพัง หรื อหลุมเจาะดังกล่าวมีเสถียรภาพมัน่ คง
ในการใช้เครื่ องสู บน้ าจะต้องไม่ทาให้เกิดการรบกวนชั้นดินที่อยูใ่ ต้หรื อบริ เวณหลุมเจาะ
5.4.1.5 หลังจากการเจาะแล้วเสร็ จจะต้องมีการทาสะอาดก้นหลุมด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้กน้ หลุม
มีความสะอาดและแห้ง
5.4.1.6 การเทคอนกรี ตเสาเข็มแต่ละต้นให้เทรวดเดียวให้เสร็ จ เพื่อไม่ให้เนื้ อคอนกรี ตของเสาเข็ม
เกิดความไม่ต่อเนื่อง
5.4.1.7 ในการถอนปลอกเหล็กกันดินพังจะต้องกระทาในขณะที่คอนกรี ตยังไม่ก่อตัว เพื่อให้มน่ั ใจ
ได้วา่ คอนกรี ตภายในปลอกเหล็กจะไม่ถูกยกตามขึ้นมากับการถอนปลอกเหล็ก และในการ
ถอนปลอกเหล็กนี้จะต้องถอนให้อยูใ่ นแนวดิ่งตามแนวของเสาเข็ม
5.4.1.8 ในกรณี ที่เสาเข็มเจาะมีรูปทรงหรื อขนาดคลาดเคลื่อนไปจากที่กาหนดในแบบหรื อรายการ
ประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ทาการทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มโดยวิธี Seismic
Integrity Test หรื อวิธีอื่นที่วศิ วกรผูค้ วบคุมงานเห็นชอบ
5.4.1.9 ให้ทารายงานผลการก่อสร้างเสาเข็มแต่ละต้นพร้อมทั้งแบบแปลนแสดงตาแหน่งเสาเข็มต้น
ที่ทาการเจาะ โดยการบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม ให้ใช้แบบฟอร์ม บฟ. มยผ. 1106-2
5.4.2 เสาเข็มเจาะแบบเปี ยก ข้อกาหนดในการก่อสร้ างเสาเข็มเจาะระบบเปี ยกให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 1019: ข้อกาหนดมาตรฐาน
สาหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ว่าด้วย ข้อกาหนดในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบเปี ยก
5.5. ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้
5.5.1 หากไม่ได้มีการระบุในแบบรายละเอียด ตาแหน่งเสาเข็มแต่ละต้นที่ระดับตัดหัวเสาเข็มจะยอมให้มี
ค่าเบี่ยงเบนสู งสุ ดจากศูนย์กลางที่กาหนดไว้ในแบบรายละเอียดได้ไม่เกินกว่า 50 มิลลิเมตรสาหรับ
ฐานรากที่ใช้เข็มหนึ่งต้นและสองต้น และไม่เกินกว่า 75 มิลลิเมตรสาหรับฐานรากที่ใช้เข็มตั้งแต่สาม
ต้นขึ้นไป แต่ท้ งั นี้ ค่าเบี่ยงเบนของกลุ่มเสาเข็มในฐานรากจะต้องไม่เกิ นกว่า 50 มิลลิเมตร หากค่า
เบี่ ยงเบนมี ค่า สู ง กว่าค่ าดังกล่ า วจะต้องมีวิศวกรตรวจสอบความมัน่ คงแข็ง แรงของฐานรากและ
เสาเข็มที่เป็ นผลจากการเบี่ยงเบนดังกล่าว และถ้าเสาเข็มมีขนาดเกินกว่า 600 มิลลิเมตร ค่าเบี่ยงเบน
สู งสุ ดให้เป็ นดุลยพินิจของวิศวกรผูค้ านวณออกแบบ
5.5.2 ความผิดพลาดในแนวดิ่งต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของความยาวเสาเข็ม หากค่าความผิดพลาดมีค่าสู งกว่า
ค่าดังกล่าวจะต้องมีวศิ วกรตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงของฐานรากและเสาเข็มที่เป็ นผลจากความ
ผิดพลาดดังกล่าว
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6. การทดสอบการรับนา้ หนักบรรทุกและความสมบูรณ์ ของเสาเข็ม
6.1 การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มด้วยวิธีสถิตศาสตร์ (Static Axial Pile Load
Test) ให้เป็ นไปตาม มยผ 1251: มาตรฐานการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มด้วยวิธี
สถิตศาสตร์
6.2 การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกตามแนวแกนของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Axial Pile Load
Test) ให้เป็ นไปตาม มยผ 1252: มาตรฐานการทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์
6.3 หากแบบหรื อรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้ระบุรายละเอียดวิธีการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก
ไว้ ให้ดาเนินการทดสอบด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ตามข้อ 6.1
6.4 การทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็ม ให้เป็ นไปตาม มยผ 1551: มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Integrity Test
7. เอกสารอ้างอิง
(1) มาตรฐาน มยธ. 106-2533 มาตรฐานงานเสาเข็ม กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533
(2) มาตรฐาน วสท. 1019 ข้อกาหนดมาตรฐานสาหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546
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