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หน่วยที่ 6 เสาคอนกรีตเสริมเหลก็ 



เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 เป็นโครงสร้างในแนวดิ่งที่ท าหน้าที่รับน า้หนกัตามแกนตัง้ 
เช่น หลังคาพืน้ อาคาร คาน แรงลมและแผ่นดินไหวแล้วถ่าย
น า้หนกัโครงสร้างทัง้หมดลงสูฐ่านราก 

 โดยทั่วไปเสามีรูปร่างลกัษณะขึน้อยู่กับการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม การใช้สอยและค่าก่อสร้าง เช่น รูปร่างสี่เหลี่ยม
จตัรัุส ผืนผ้า เสากลม แปดเหลี่ยม ฯลฯ 

  



การถ่ายน า้หนักของโครงสร้าง 

น ้าหนกัท่ีถ่ายลงโครงสร้าง 



พฤตกิรรมของเสาเมื่อรับน า้หนัก 

 เสามีคณุสมบตัิในการรับน า้หนกัในแนวดิ่งได้ดี เม่ือเสา
รับน า้หนักจากด้านข้างซึ่งถูกถ่ายจากพืน้อาคาร แรงลม หรือ
แผ่นดินไหว จะท าให้เกิดแรงอดั ขณะเดียวกนัด้านตรงข้ามของ
เสาจะเกิดแรงดงึ  
 ทัง้นีค้อนกรีตมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดี แต่รับ
แรงดึงได้น้อยมาก ดังนัน้การเสริมเหล็กจึงเป็นส่วนส าคญัใน
การรับแรงที่มากระท า เช่น แรงลมและแผ่นดินไหว 



พฤติกรรมของเสาเมื่อรับน า้หนกั 



 จากการทดลองเม่ือเพ่ิมน า้หนักเข้าไปในเสาเร่ือยๆ
จนถึงจุดวิบตัิ หากเสามีแต่เหล็กแกนเสาไม่มีเหล็กรัดรอบ เสา
จะเกิดการวิบัติในลักษณะแตกระเบิด ก่อนเกิดการโก่งตัว 
ดงันัน้เหล็กปลอกจึงช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตภายใน
ได้ เสาไม่แตกระเบิด แต่ค่อยๆโกงตวัจนกระทัง่เกิดการวิบตัิใน
ที่สดุ 



 เหล็กปลอกเสาที่รัดรอบเหล็กแกนเสา แบ่งออกได้ 2 
ชนิด ได้แก่ เหลก็ปลอกเดี่ยว และเหลก็ปลอกเกลียว   
 จากการทดลอง พบว่าเสาปลอกเกลียวสามารถรับ
น า้หนักมากกว่าเสาปลอกเดี่ยว เน่ืองด้วยลักษณะของเสา
ปลอกเกลียวที่มีลกัษณะพนัโดยรอบช่วยต้านทานการแตกของ
คอนกรีตภายในได้ดีกวา่ 



a)เสาปลอกเดี่ยว  b)เสาปลอกเกลียว 



เหลก็ปลอกเกลียวชนิดตา่งๆ 



 ระยะห่างของเหล็กปลอก (S) ควรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ACI CODE แต่ส าหรับเหล็กปลอกท่อนแรกเหนือฐานรากหรือ
แผ่นพืน้ และท่อนสดุท้ายใต้แผ่นพืน้หรือแป้นหวัเสาลงมา ควร
น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของระยะห่างของเหล็กปลอก (S/2) ส าหรับ
เสาต้นที่มีคานพาดผ่าน 4 ทิศ เหล็กปลอกท่อนสดุท้ายต้องห่าง
จากท้องคานไม่เกิด 3 นิว้  



รายละเอียดเหลก็ปลอกเสาที่คานและพืน้ 



เหลก็ปลอกเดี่ยว เหลก็แกนเสาทกุเส้น ต้องมีเหล็กปลอก ขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลางไม่เล็กกวา่ 6 มม. โดยมีระยะเรียงของเหล็ก
ปลอก (S) ไม่หา่งกวา่ 
 ก.16 เทา่ ของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหลก็แกนเสา 
 ข.48 เทา่ ของเส้นผ่านศนูย์กลางของเหลก็ปลอก 
 ค.มิติที่เลก็ที่สดุของเสานัน้ 
 ง.ไม่เกิน 30 ซ.ม. 

ข้อก าหนดเหล็กปลอกเสาตามมาตรฐาน วสท. 



เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เล็กกว่า 6 
ม.ม. พนัต่อเน่ืองสม ่าเสมอระยะเรียงศนูย์กลางศนูย์กลางของ
เหลก็ปลอกเกลียว (S) ต้องไม่เกิน 
 ก.1/6 ของเส้นผ่าศนูย์กลางของแกนคอนกรีต 
 ข.ไม่ห่างกวา่ 7 ซม. 
 ค.ไม่แคบกวา่ 3 ซม. 
 ง.ไม่แคบกวา่ 1 ½ เทา่ของขนาดของมวลรวมหยาบที่ใช้ 



 ตามมาตรฐานของ ACI CODE ได้ก าหนดการให้ 
รายละเอียด ระยะห่าง ระยะทาบ ขนาด เหล็กปลอกเสา การ
มดัรวมเหลก็แกนเสา รวมถึงความหนาคอนกรีตหุ้มเหลก็เสริม 

การเสริมเหล็กปลอกเสาตามมาตรฐาน ACI CODE 

ข้อ 1.ต้องผกูเหลก็ตามเส้นประ เมื่อระยะ X มากกวา่ 15 ซม. 



ข้อ 2. ไมต้่องผกูเหลก็ปลอก ถ้าระยะ X น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15 ซม. 



ตวัอย่างมาตรฐานเหลก็ปลอกเสา (มาตรฐาน  ACI CODE) 



ตวัอย่างมาตรฐานเหลก็ปลอกเสา (มาตรฐาน  ACI CODE) 



ข้อ 1. ต าแหน่งที่ควรเก่ียวเหลก็ปลอก 

ข้อ 2. เหล็กปลอก 2 ชัน้ขึน้ไป ต้องใช้เหล็กข้ออ้อยเท่านัน้ ขนาด 
เทียบเท่า #5 ตามมาตรฐานอเมริกา DB 0.625 ตร.นิว้ และระยะทาบ
ต้องไม่น้อยกวา่ 30 ซม. 

ข้อ 3. “B” คือ เหลก็แกนเสาท่ีมดั
รวมเข้าด้วยกนั ต้องไม่เกิด 4 เส้น 

ข้อ 4. ไม่ต้องผกูเหลก็เสากลาง (กลุม่ 3 เส้น) เข้ากบั
เหลก็ปลอกได้ หากระยะระหวา่งเหลก็ไม่เกิน 15 ซม. 



ตวัอย่างการเสริมเหลก็เสารูปทรงสี่เหลี่ยม 



ตวัอย่างการเสริมเหลก็เสารูปทรงสี่เหลี่ยม 



ตวัอย่างการเสริมเหลก็เสารูปทรงสี่เหลี่ยม 



ตวัอย่างการเสริมเหลก็เสารูปทรงสี่เหลี่ยม 



 การต่อเหล็กแกนเสาสามารถท าได้ 3 วิธี คือ ตอ่ด้วยวิธี
ตอ่ทาบหรือดุ้งเหลก็ วิธีเช่ือม และวิธีทางกล ดงันี ้

การตดัต่อแกนเสา 

1. การตอ่เหลก็แกนเสาด้วยวิธีตอ่ทาบหรือดุ้งเหลก็ 

 ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ระยะทาบเหล็กข้ออ้อยต้องไม่
น้อยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่านศนูย์กลาง และเหล็กกลมต้องไม่
น้อยกวา่ 36 เทา่  



วธีิต่อทาบหรือดุ้งเหล็กท าได้ 3 แบบ คือ 

1.ต าแหน่งดุ้ งเหล็กผ่านคานหรือแผ่นพืน้ การดุ้ งเหล็กที่จุด X 
ควรต ่ากว่าพืน้ 5 ซม. และจดุ Y ส าหรับภายในคาน ควรสงู
กวา่ท้องคานขึน้มา 5 ซม. 

2.ต าแหน่งดุ้งเหล็กในเสา เหล็กเส้นตรงหมายเลข 1 ผ่านคาน
ขึน้มาตอ่ทาบกบัเหลก็หมายเลข 2 บนพืน้ 

3.ต่อทาบด้วยเหล็กตรง คล้ายกบัการต่อด้วยแบบที่ 1.2 ใช้
ส าหรับตอ่ทาบผนงั และเสารูปทรงแคบหรือแบน 



การตอ่เหลก็แกนเสาด้วยวิธีตอ่ทาบหรือดุ้งเหลก็ 



เสาที่มีการลดขนาดลง ส าหรับส่วน
ที่ลดลงไม่เกิน 3 นิว้สามารถเลือกใช้
ได้ทัง้ 3 วิธี แต่หากลดลงมากกว่า
เท่ากับ 3 นิว้ควรเสริมด้วยเหล็ก
เดือยต่อทาบกับเหล็กแกนเสาท่อน
บน 



 เป็นจดุอ่อนที่ต้องระวงัโดยทัว่ไปรอยต่อเช่ือมต้องมีความ
แข็งแรงไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังครากเหล็กเสริมนัน้ 
หรือจดุที่เช่ือมต้องมีความแข็งแรงมากกวา่เหลก็นัน่เอง 

การต่อเหล็กแกนเสาด้วยวธีิการเช่ือม 



โดยการท าปลายเหล็กแกนเสาให้เป็นเกลียวแล้วประกบต่อกัน
ด้วยข้อตอ่เกลียว เป็นการตอ่ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ เหมาะ
ส าหรับงานก่อสร้างที่ต้องการคณุภาพสงู 

การต่อเหล็กแกนเสาโดยวิธีทางกล 


