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เหล็กเสริมในพื้น Post tension 
 ในการออกแบบพ้ืน post tension ปกติจะออกแบบในลักษณะท่ีเป็น Fully prestress คือให้มีปริมาณลวดเพียงพอ
สําหรับโมเมนต์ท่ีเกิดข้ึน  และเพ่ือให้พ้ืน post tension มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และมีความเหนียว (ductility) ตามที่ออกแบบ
ไว้ จําเป็นต้องมีเหล็กเสริมประกอบตามท่ี code กําหนด รวมทั้งเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานในบริเวณท่ีต้องออกแบบต้าน
แผ่นดินไหว พ้ืน post tension จําเป็นต้องมีเหล็กเสริมเพ่ิมให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด โดยแสดงชนิดของเหล็กเสริม
และข้อกําหนดของเหล็กเสริมนั้นๆ ดังตาราง 

ลําดับ ชนิดของเหล็กเสริม ข้อกําหนดในการออกแบบ 
1 เหล็กเสริมยึดเหน่ียวปริมาณน้อยท่ีสุดบริเวณที่เกิดโมเมนต์ลบ 

(Minimum bonded reinforcement in negative 
moment Areas at column supports) 

วสท 1009-34 ข้อที่ 3.4.2.1 (ข) 
ACI318 ปีก่อนหน้าจนมาถึง ACI318-
2011 ข้อที่ 18.9.3.3 
ACI318-2014 ข้อที่ 8.6.2.3 

2 เหล็กเสริมล่างบริเวณหัวเสา (Bottom deformed 
reinforcement and progressive collapse 
protection) 

มผย. 1301-54 ข้อที่ 4.8  
ACI318-2008 เป็นต้นมา ข้อที่ 18.12.7  
ACI318-2014 ข้อที่ 8.7.5.6.3 

3 เหล็กเสริมรับแรงเฉือนทะลุ (Shear reinforcement in 
slab) 

วสท 1008-38 ข้อที่ 4412(ด) 
ACI318 ปีก่อนหน้าจนมาถึง ACI318-
2005 ข้อที่ 11.12.3 
ACI318-2008 ถึง ACI318-2011 ข้อที่ 
11.11.3,21.13.6 
ACI318-2014 ข้อที่ 8.7.6,18.14.5 

4 เหล็กเสริมยึดเหน่ียวปริมาณน้อยท่ีสุดบริเวณที่เกิดโมเมนต์
บวก (Minimum bonded reinforcement in positive 
moment areas 

วสท1009-34 ข้อที่ 3.4.2.1(ก) 
ACI318 ปีก่อนหน้าจนมาถึง ACI318-
2011 ข้อที่ 18.9.3.2  
ACI318-2014 ข้อที่ 8.6.2.3 

5 เหล็กเสริมขั้นตํ่าสําหรับหมวกหัวเสา,แป้นหัวเสา และคาน
กว้าง 
(Minimum reinforcement for column capital, drop 
panel and band beam) 

วสท1008-38 ข้อที่ 3412 
ACI318 ปีก่อนหน้าจนมาถึง ACI318-
2011 ข้อที่7.12      
ACI318-2014 ข้อที่ 7.6 

6 เหล็กเสริมใน (Pour strip) Manual calculation 
7 เหล็กเสริมรอบผนังลิฟท์ Manual calculation 
8 เหล็กเสริมพิเศษบริเวณรอบช่องเปิด หรือมุมของพ้ืน Typical detail 
9 เหล็กกันระเบิด (Anti-bursting reinforcement) Typical detail 
10 เหล็กเสริมพิเศษอ่ืน ๆ Typical detail 

 

* บังคบัใช้โดยกฎกระทรวง กําหนดการรบัน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดินไหว พ.ศ.๒๕๕๐ 
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1. เหล็กเสริมยึดเหนี่ยวปริมาณน้อยท่ีสุดบริเวณท่ีเกิดโมเมนต์ลบ (Minimum bonded 
reinforcement in negative moment areas at column supports) 

 
ในมาตรฐาน ACI ฉบับก่อนหน้าจนมาถึง ACI 318-2011 กําหนดให้ใสป่ริมาณน้อยที่สุดบริเวณที่เกิด

โมเมนต์ลบในพ้ืน post tension ระบบ unbonded ไว้เท่ากับ As,min = 0.00075Acf โดยที่ Acf คือ ค่า
มากที่สุดของพ้ืนที่หน้าตัดของแถบออกแบบ (design strip) ทั้งสองทิศทาง โดยเหล็กเสริมที่คํานวณได้ เป็น
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เหล็กเสริมบน จะกระจายอยู่ที่เสาในระยะออกไปจากขอบเสาด้านข้างไม่เกินด้านละ 1.5 เท่าของความหนาพ้ืน 
และความยาวของเหล็กที่ย่ืนออกไปจะเท่ากับ 1/6 ของ clear span 

สําหรับ ACI318-2014 เริ่มมีการกําหนดให้ใส่เหลก็เสริมยึดเหน่ียวปริมาณน้อยที่สุดบริเวณที่เกิด
โมเมนต์ลบทั้งพ้ืน Post tension ระบบ bonded และ unbond แสดงดังตาราง 8.6.2.3  

 และถ้ามีแรงด้านข้างกระทํา ทําให้เกิดโมเมนต์ลบมากขึ้นที่หัวเสา เหล็กเสริมชุดน้ีจะต้องเพ่ิมปริมาณ
และความยาวให้เพียงพอต่อ Bending moment diagram ที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการรวมผลของโมเมนต์จากแรง
ด้านข้าง 

 

2. เหล็กเสริมล่างบริเวณหัวเสา (Bottom deformed reinforcement in column area 
or progressive collapse protection) 

 ใน ACI318-2005 ข้อ 18.12.4 ได้กําหนดให้พ้ืน post tension ระบบ unbond มีลวดอัดแรงผ่าน
เสาอย่างน้อยสองเส้น จนมาถงึ ACI318-2008 ได้มีการขยายความให้รายละเอียดเรื่องลวดอัดแรงมากข้ึน โดย
กล่าวไว้ในข้อ 18.12.6 และได้เพ่ิมเติมในกรณีที่ไม่สามารถเอาลวดอัดแรงเข้าเสาได้ ซึ่งจะตรงกับกรณีของพ้ืน 
post tension ระบบ bond ให้เสริมเหล็กลา่งบริเวณหัวเสา ในปริมาณเทา่กับ  

 As,min = .  bw.d   bw.d  โดยมีระยะย่ืนเข้าไปในพ้ืนเท่ากับระยะฝัง ดังรูป 

 

 



 

 

SNP POST TENSION CO.,LTD.  |  4   

WWW.SNP-POST.COM 

“ดังน้ันตามความหมายของ ACI318 พื้น post tension ที่ไม่มีลวดเข้าเสาจะต้องเสริมเหล็กล่างหวัเสาทุกต้น” 

กฎกระทรวง กําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดินที่รองรบั
อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 กําหนดให้อาคารต้องจัดให้โครงสร้างทั้ง
ระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทียบเท่าความเหนียวจํากัด (Limited ductile) ตาม มยผ.1301-54 โดยใน
กฎกระทรวงได้กําหนดประเภทของอาคารโดยอ้างอิงบริเวณที่ต้ัง กําหนดให้ต้องมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ 
สรุปได้ดังน้ี 

บริเวณเฝ้าระวัง และบรเิวณที่ 1 บริเวณที่ 2 
(ก) อาคารที่จําเปน็ต่อความเป็นอยู่ของสาธารณะชน เชน่ สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย อาคารศูนย์สื่อสาร ทําอากาศยานโรงไฟฟ้า โรงผลิต และเก็บน้ําประปา 
(ข) อาคารเก็บวัตถุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี หรือวัตถุที่ระเบิดได ้
(ค) อาคารสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้า สถานีรถ โรงแรม (สําหรับบริเวณเฝ้าระวงั และบริเวณที่ 1 อาคารเหล่านี้ต้องมีผู้ใชอ้าคารต้ังแต่ 300 คนขึ้น
ไป)                                                                                               
                                                                           (สําหรับบรเิวณที่ 2 บังคับอาคารเหล่านี้และเพ่ิม  
                                                                           สถานบริการและอาคารจอดรถ) 
(ง) สถานศึกษาที่รับนักเรียนหรือนักศกึษา ตั้งแต่ 250 คนขึ้นไป                (ง) สถานศึกษา 
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนที่รับเด็กอ่อนได้ตั้งแต่ 50 คนขึน้ไป                   (จ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน 
(ฉ) อาคารที่มีผู้ใชอ้าคารต้ังแต่ 5000 คนขึ้นไป 
(ช) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป 
(ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศนูย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 
(ฌ) เขื่อนเก็บกักน้ํา เขื่อนทดน้ําหรือฝายทดน้ํา ที่ตัวเขือ่นหรือตวัฝายมีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป 

*บริเวณเฝ้าระวัง = พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัด กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สุราษร์ธานี 

บริเวณที่ 1 = พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีเป็นดินอ่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

บริเวณที่ 2 = พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้รอยเล่ือนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน 
พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
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รูปภาพ เหล็กเสริมล่างบริเวณหัวเสา 

การทําให้พ้ืน post tension ตรงตามข้อกําหนด Limited ductile คือจะต้องใส่เหล็กเสริมล่าง
บริเวณหัวเสาไม่น้อยกว่าที่ มยผ.1301-54 กําหนดไว้ในข้อที่ 4.8 คือ  

 
  

 มยผ.1301-54 ได้ระบุไว้ว่าเหล็กเสริมต้องมีระยะฝังพอเพียงที่จะพัฒนากําลังได้ถึงจุดคราก ในที่น้ีจึง
ขออ้างอิงไปที่ FIP Recommendations “Recommendations for the design of post-tensioned 
slabs and foundation rafts” โดยกําหนดให้เหล็กเสริมที่คํานวณได้จะต้องฝังอยู่ภายในแกนเหลก็เสา “ย่ืน
เหล็กไปในพื้น post tension ไม่น้อยกว่าระยะฝังประสทิธิผล” สําหรับขอบที่ไม่ต่อเน่ืองเหล็กเสริมล่างที่จุด
รองรับจะต้องสามารถพัฒนากําลังครากที่ขอบของจุดรองรับได้ 

 

                

 

 

 

DOWLOAD ตัวอย่างรายการคํานวณ
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3. เหล็กเสริมรับแรงเฉือนเจาะทะลุ(Shear reinforcement in slab) 

 

รูปภาพ เหล็ก Shear Stirrup 

 เป็นเหล็กเสริมที่จําเป็นต้องใส่ในกรณทีี่แรงเฉือนเจาะทะลุที่เกิดขึ้นมากกว่ากําลังรับแรงเฉือนเจาะ
ทะลุที่คอนกรตีรับได้ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากบทความก่อนหน้า 

 

  

และข้อที่สําคญัในการออกแบบแรงเฉือนเจาะทะลุในพ้ืนสองทางแบบไร้คาน สําหรับโครงต้านแรงดัด
ที่มีความเหนียวจํากัด ใน มยผ.1301-54 และ ACI 21.13.6  เพ่ือให้จุดต่อระหว่างพ้ืนและเสามีความเหนียว
จํากัด ค่า Vu/φVc ต้องมีค่าไม่เกิน 0.40 โดย Vu เป็นค่าแรงเฉือนปรับค่าบนหน้าตัดวิกฤติรอบเสาที่เกิดจาก
น้ําหนักบรรทกุแนวด่ิง และให้ใช้ตัวคูณหรอื Load factor เป็น 1.2D+1.0L ซึ่งตัวคูณสําหรับนํ้าหนักบรรทุก
จร สามารถลดจาก 1.0 เป็น 0.5 ได้ เมื่อนํ้าหนักบรรทุกจรมีค่าน้อยกว่า 500 kg/m2  เว้นแต่ อาคารน้ันเป็น
อาคารจอดรถ หรือพ้ืนที่ที่ใช้เป็นส่วนของการชุมนุมคน  ตัวคูณลดกําลัง φ ใหใ้ช้ 0.75 ส่วน Vc คํานวณตาม
วิธีที่แสดงไว้ในหัวข้อก่อนหน้าน้ี 

สําหรับข้อต่อของพ้ืนและเสาในระบบแผ่นพ้ืนสองทางแบบไร้คาน ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของระบบรับ
แรงด้านข้าง จะต้องจัดให้มีเหล็กเสริมต้านแรงเฉือนในพืน้ โดยที่กําลังต้านทานแรงเฉือนของเหล็กเสริม

จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.93√fc' bo.d 	และต้องวางเหล็กเสริมดังกล่าวออกไปจากขอบของที่รองรับไม่น้อย
กว่า 4 เท่าของความหนาพ้ืน แต่ข้อกําหนดข้างต้นอาจยกเว้นได้ หากการออกแบบเป็นไปตามข้อ (1) หรือข้อ 
(2) เพียงข้อหน่ึงข้อใด 

แรงเฉือนเจาะทะล ุตอนท่ี 1 แรงเฉือนเจาะทะล ุตอนท่ี 2 
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(1). หน่วยแรงเฉือนเจาะทะลุบนหน้าตัดวิกฤติรอบเสาที่เกิดจากแรงเฉือนปรับค่า Vu  ร่วมกับหน่วย
แรงเฉือนที่เกิดจากโมเมนต์ไม่สมดุล ที่ส่งถ่ายระหว่างเสาและพ้ืนภายใต้การเคลื่อนตัวด้านข้างออกแบบ 
(Design displacement) จะต้องไม่เกินกําลังต้านแรงเฉือนที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยวิธีกําลังของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 (2). ค่าการเคลือ่นตัวสัมพัทธ์ด้านข้างระหว่างช้ันออกแบบ (Design story drift) จะต้องไม่เกินกว่า 
ค่าที่มากกว่าระหว่าง 0.005 และ [0.035 – 0.05(Vu/φVc)] 

 
กราฟแสดงขอ้กําหนดตามข้อ (2) 

 

ค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ด้านข้างระหว่างช้ันออกแบบ (Design story drift) คํานวณจากค่ามากของค่า
การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ด้านข้างของจุดต่อเสาด้านบนและจุดต่อเสาด้านล่าง  และ Vc คํานวณตามวิธีที่กล่าวมา 
Vu เป็นแรงเฉอืนที่หน้าตัดวิกฤติข้างเสาจากการใช้ตัวคูณ 1.2D+1.0L  
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4. เหล็กเสริมยึดเหนี่ยวปริมาณน้อยที่สุดบริเวณทีเ่กิดโมเมนต์บวก(เหลก็เสริมล่าง) (Minimum bonded 
reinforcement in positive moment areas) 

 เหล็กเสริมตามข้อน้ีคือเหล็กเสริมล่างในพ้ืน post tension โดยในข้อกําหนดของพ้ืน post tension 
ทั้งระบบมีแรงยึดเหน่ียวและไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกําหนดว่าถ้าบริเวณที่เป็นโมเมนต์บวกเกิดความเค้นดึงเกิน 

0.53 ′ จะต้องใส่เหล็กเสริมยึดเหน่ียวปริมาณน้อยที่สุดบรเิวณที่เกิดโมเมนต์บวกเท่ากับ AS = 
.

  

โดยที่ Nc เป็นแรงดึงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน้าตัดของคอนกรีตในบริเวณที่เกิดหน่วยแรงดึง ทั้งน้ีให้คํานวณจาก
หน้าตัดไม่แตกร้าว (ใช้ Igross) 

 
รูปภาพ การวางเหล็กเสริมล่าง 

 

 ถ้าความเค้นดึงที่เกิดขึ้นไม่เกิน 0.53 ′  ใน ACI318 ไม่ได้กําหนดให้ใส่เหล็กเสริมล่าง แต่ในทาง
ปฏิบัติที่ผ่านมา ได้มีการนําข้อกําหนดของพ้ืนไร้คานระบบไร้แรงยึดเหน่ียวตาม วสท1009-34 ข้อที่ 3.4.2.1(
ก) มาใช้โดยกําหนดให้ใส่เหล็กเสริมยึดเหน่ียวไม่น้อยกว่า 0.001 ของหน้าตัดคอนกรีต ไว้ที่บริเวณใกล้ผิว
ด้านรับแรงดึง  

As = 0.001 bt 
ตัวอย่างเชน่  พ้ืน post tension หนา 0.23m As = 0.001(100)(23) = 2.3 cm2  
  ใช้เหล็กเสริมตะแกรงล่าง SD40 ได้ประมาณ DB12mm@0.50m  
 ในบางหน่วยงานก่อสร้างได้นํา wire mesh ที่มี fy 5,500 ksc มาใช้แทน ในตัวอย่างเดียวกัน สามารถ
คํานวณเป็น wire mesh ได้ดังน้ี 
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As = 0.001 (100)(23) = 1.6727 cm2 

  ใช้ wire mesh เป็นตะแกรงล่างได้ประมาณ φ8mm@0.30m  

 
รูปภาพ Wire mesh 

 

5. เหล็กเสริมขั้นต่ําสําหรับหมวกหัวเสา, แป้นหัวเสา และคานกว้าง (Minimum 
reinforcement for column capital, drop panel and band beam) 

 เน่ืองจากการออกแบบพ้ืน post tension ปกติ จะออกแบบเป็นระบบ Fully prestress คือใช้ลวด
อัดแรงในการรับแรงดึงที่เกิดจากโมเมนต์ดัด  ดังน้ันบริเวณ Column capital, Drop panel และ  band 
beam จึงเป็นเหล็กเสริมขั้นตํ่าเพ่ือป้องกันการยืดหดเน่ืองจากอุณหภูมิและ shrinkage เท่าน้ัน โดยปริมาณที่
ใส่จะใช้ตาม วสท. หรือ ACI318 ในหัวข้อเหล็กเสริมต้านการยืดหด สําหรับเหล็ก SD40  As=0.0018bt 
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รูปภาพ Column Capital, Drop panel 

6. เหล็กเสริมใน (Pour strip) 

 เหล็กเสริมใน pour strip เราจะได้จากการออกแบบ โดยจะต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการทํางานที่
กําหนดไว้ เช่น กําหนดให้ออกแบบ pour strip เป็นพ้ืน one way slab และออกแบบพื้น post tension ทั้ง
สองฝั่งเป็นพ้ืนย่ืนมารับ point load ที่มาจาก pour strip  

หรือออกแบบ pour strip และพ้ืน post tension ต่อเน่ืองกัน โดยการออกแบบลักษณะน้ีจะต้อง
พิจารณาถึง บริเวณ pour strip ที่ไม่มลีวดอัดแรงอยู่ จึงไม่มีแรงพยุงและแรงอัดขั้นต้นเหมือนบริเวณที่เป็นพ้ืน 
post tension 

 ทั้งน้ี ทั้งสองวิธีที่กล่าวถึง จะต้องคํานึงถึงผลของการหดตัวของพ้ืนที่ขอบของ pour strip ทั้งสองฝั่ง 
เน่ืองจากการอัดแรงที่มีอยู่  โดยในหัวข้อน้ีจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทความถัดไป 
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รูปภาพ Pour strip 

7. เหล็กเสริมรอบผนังลิฟท์หรือ shear wall 

 
รูปภาพ เหล็กเสริมรอบผนังลิฟท ์

 โดยปกติรอบผนังลิฟท์หรือ shear wall จะเป็นบริเวณที่แรงอัดในพ้ืน post tension มีค่าน้อยเมื่อ
เทียบกับบริเวณอ่ืนๆ ของพ้ืน ซึ่งจะสามารถเห็นได้ชัดเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Finite element 
method (FEM) เมื่อแรงอัดในพ้ืนมีค่าน้อยจึงจําเป็นต้องใส่เหล็กเสริมเพ่ือป้องกันการหดตัวเน่ืองจากอุณหภูมิ
และ shrinkage นอกจากนี้ ถ้าต้องการให้พ้ืน post tension เข้าไปฝากกับผนังลิฟทห์รือ shear wall ใน
ลักษณะของ pinned joint (M=0) จําเป็นต้องถ่ายนํ้าหนักในลักษณะของแรงเฉือนผ่านเหล็กเสริมที่เพียงพอ
เพ่ือเข้าไปฝากกับจุดรองรับได้  หรือถ้าต้องการให้พ้ืน post tension กับผนังลิฟท์หรอื shear wall ต่อกันใน
ลักษณะของ rigid joint คือสามารถถ่ายโมเมนต์ได้ ต้องทําแบบจําลองในการวิเคราะห์โครงสร้างให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างจริงแล้วใส่เหล็กเสริมให้เพียงพอกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้น  
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8. เหล็กเสริมพิเศษบริเวณรอบช่องเปิดหรือมุมของพื้น 

 บริเวณรอบช่องเปิดหรือมุมของพ้ืนจะมีการเตรียมเหล็กเสริมเพ่ือป้องกันการแตกร้าวเน่ืองจากการเกิด 
stress concentration ในบริเวณน้ันๆ  โดยท่ัวไปจะทําไว้เป็น Typical detail ดังรูป 

 

รูปภาพ เหล็กเสริมพิเศษบริเวณรอบช่องเปิดหรือมุมของพื้น 

9. เหล็กกันระเบิด (Anti-bursting reinforcement) 

การคํานวณเหล็กเสริมกันระเบิดจะคล้ายกับการออกแบบสําหรับงานคาน โดยทั่วไปจะทําเป็น 
typical detail โดยออกแบบจากหัว anchorage ที่มีจํานวน strand เยอะสุด กับความหนาพ้ืนตํ่าที่สุด แล้ว
นําปริมาณเหล็กเสริมที่ได้มาทําเป็น typical detail ในการใช้งาน 
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รูปภาพ เหล็กกันระเบิด 

 
รูปภาพ เหล็กกันระเบิด 

10. เหล็กเสริมพิเศษอ่ืนๆ  

เหล็กเสริมดังกล่าวจะเตรียมไว้สําหรับพ้ืน post tension ที่มีลักษณะไมป่กติ เช่น พ้ืน post tension 
ฝากคานหรือผนัง คสล. หรือมีการลดระดับหลังพ้ืนหรือท้องพ้ืน เป็นต้น 
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ตัวอย่างข้อมูลปริมาณเหล็กเสริมในพื้น Post tension 

พ้ืนหนา 0.20m, เสามีขนาด 0.30x0.80m   SDL 250 kg/m2  , LL 200 kg/m2 

ไม่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือนทะลุบริเวณเสา และช่วงเสาไม่เกิน 5.20m 

 
PROGRESSIVE STELL (เหล็กเสริมลา่ง เสริมผา่นเสาเท่านัน้) 

NAME DETAIL 
LENGTH 
(m.) 

SHAPE 

B1 2-DB12 - 1.75 -  

B2 2-DB12 - 1.00 -  

B3 3-DB12 1.50 1.75 0.75    0.75  

B4 3-DB16 2.00 - 1.00    1.00 - 

B5 3-DB16 1.50 - 0.75    0.75 - 

TOP REINFORCEMENT INSERT DB12 @ 0.50 # m. ALL AREA FOR DECK OR ROOF 

NAME DETAIL LENGTH 
(m.) 

SHAPE 

T1 3-DB12 @ 0.10 - 1.00 -  

T2 3-DB12 @ 0.10 - 0.75 -  

T3 4-DB16 @ 0.10 2.00 - 1.00    1.00 - 

T4 7-DB12 @ 0.10 2.00 1.00 1.00    1.00  

T5 6-DB12 @ 0.10 - 0.75 -  

1.58 COL. 
0.17 

0.83 COL. 
0.17 

1.58 COL. 
0.17 

0.85 0.15 

0.60  0.15 

0.85 0.15 
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     POUR STRIP DETAIL 

 

ลําดับ ชนิดของเหล็กเสริม กรณีมี Pour Strip กรณีไม่มี Pour Strip 
1 เหล็กเสริมยึดเหนีย่วปริมาณน้อยท่ีสุดบริเวณท่ีเกดิ

โมเมนต์ลบ (Minimum bonded reinforcement in 
negative moment Areas at column supports) 

14% 16% 

2 เหล็กเสริมลา่งบริเวณหัวเสา (Bottom deformed 
reinforcement and progressive collapse 
protection) 

9% 10% 

3 เหล็กเสริมรับแรงเฉือนทะลุ (Shear reinforcement in 
slab) 0% 0% 

4 เหล็กเสริมยึดเหนีย่วปริมาณน้อยท่ีสุดบริเวณท่ีเกดิ
โมเมนต์บวก (Minimum bonded reinforcement 
in positive moment areas 

48% 54% 

5 เหล็กเสริมข้ันต่าํสําหรับหมวกหัวเสา,แป้นหัวเสา และ
คานกว้าง 
(Minimum reinforcement for column capital, 
drop panel and band beam) 

0% 0% 

6 เหล็กเสริมใน (Pour strip) 11% 0% 

7 เหล็กเสริมรอบผนังลิฟท์ 6% 7% 

8 เหล็กเสริมพิเศษบริเวณรอบช่องเปิด หรือมุมของพื้น 0% 0% 

9 เหล็กกันระเบิด (Anti-bursting reinforcement) 12% 13% 

10 เหล็กเสริมพิเศษอ่ืน ๆ 0% 0% 

คํานวณเป็นปริมาณเหล็กเสริมต่อพื้นที่ได้เท่ากับ 7.43 kg/m2 6.61 kg/m2
* ในบทความถัดไปเราจะนาํตัวอย่างปริมาณเหล็กเสริมของช่วงเสาขนาดต่าง ๆ มาเปรียบเทียบให้ชมกัน
ครับ 


