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บทที่  5 
การถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีต 

  

หลังจากท่ีผู้ถอดแบบได้ท าการถอดแบบงานคอนกรีต แยกตามส่วนประกอบของ
โครงสร้าง ได้แก่ ฐานราก  ตอม่อ  เสา  คาน บันได  พื้น  กันสาด แผงบังแดด  หรือหลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  จากนั้นเป็นการถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ถอดแบบแยกตาม
ส่วนประกอบของโครงสร้าง ได้แก่ ฐานราก  ตอม่อ  เสา  คาน บันได  พื้น  กันสาด แผงบังแดด  
หรือหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
การถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

ผู้ถอดแบบต้องเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ของเหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  หรือตามศัพท์เทคนิค ซึ่งจะมีการเรียกเหล็กเสริม เช่น เหล็กแกน เหล็ก
บน  เหล็กล่าง  เหล็กเสริมพิเศษ  เหล็กคอม้า เหล็กตะแกรง เหล็กปลอก และในแบบยังมี
สัญลักษณ์ท่ีใช้จ าแนกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็ก ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 5.1 สัญลักษณ์และความหมายของเหล็กเสริมคอนกรีตในแบบก่อสร้าง 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
RB  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 
 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  เส้นผ่านศูนย์กลาง 
DB เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 
 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย  เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ป. เหล็กปลอก 
คม. เหล็กคอม้า 
# เหล็กตะแกรง 
SR 24 
 

ชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นกลม 
การทดสอบจุดคลาก หน่วยแรงที่จุดคลากมากกว่า 2,400 กก./ ตร.ซม. 

SD 30 
 

ชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย 
การทดสอบจุดคลาก หน่วยแรงที่จุดคลากมากกว่า 3,000 กก./ ตร.ซม. 

SD 40  
 

ชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย 
การทดสอบจุดคลาก หน่วยแรงที่จุดคลากมากกว่า 4,000 กก./ ตร.ซม. 
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ภาพที่ 5.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 
 

เกณฑก์ารถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ก าหนดเกณฑ์การถอดแบบงาน
เหล็กเสริมคอนกรีต มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. หาความยาวเป็นเมตร แยกตามชนิดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และชั้น
คุณภาพ โดยคิดความยาวของโครงสร้างในแนวตรงไม่ต้องหักผิวคอนกรีตที่หุ้มเหล็กและไม่ต้อง
เผื่อความยาวของเหล็กในการทาบต่อ งอปลาย และดัดคอม้า  

2. น้าความยาวมาคูณกับน้้าหนักของเหล็ก แยกตามชนิดของเหล็ก หน่วยเป็น 
กิโลกรัม  โดยใช้น้ าหนักของเหล็กต่อความยาว 1 เมตร  ดังตารางที่ 5.2 

ยกตัวอย่างการค านวณ เช่น   
-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ความยาว  125 

เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 0.888 กิโลกรัม/เมตร x 125 เมตร = 111.00 กิโลกรัม 
-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ความยาว  125 

เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 1.390 กิโลกรัม/เมตร x 125 เมตร = 173.75 กิโลกรัม 
-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ความยาว  

125 เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 0.888 กิโลกรัม/เมตร x 125 เมตร = 111.00 กิโลกรัม 
-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ความยาว  

125 เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 1.580 กิโลกรัม/เมตร x 125 เมตร = 197.50 กิโลกรัม  
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ตารางท่ี 5.2  น้ าหนักของเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 
 
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-30 SD-40  

ขนาด Dia.6 มม.  น้ าหนัก0.222 กก./ม.  - - 

ขนาด Dia.9 มม.  น้ าหนัก0.499 กก./ม.  - - 

ขนาด Dia.12 มม.  น้ าหนัก0.888 กก./ม.  ขนาด Dia.12 มม.  น้ าหนัก0.888 กก./ม.  

ขนาด Dia.15 มม.  น้ าหนัก1.390 กก./ม.  ขนาด Dia.16 มม.  น้ าหนัก1.580 กก./ม.  

ขนาด Dia.19 มม.  น้ าหนัก2.230 กก./ม.  ขนาด Dia.20 มม.  น้ าหนัก2.470 กก./ม.  

ขนาด Dia.25 มม.  น้ าหนัก3.850 กก./ม.  ขนาด Dia.25 มม.  น้ าหนัก3.850 กก./ม.  

ขนาด Dia.28 มม.  น้ าหนัก4.830กก./ม.  ขนาด Dia.28 มม.  น้ าหนัก4.830 กก./ม.  

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง.  (2550 : 101). 

 

3. รวมเปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าและเสีย
เศษตามเกณฑ์มาตรฐานขนาดและน้้าหนักวัสดุ เมื่อได้น้ าหนักของเหล็กเสริมคอนกรีตแยกตาม
ชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็ก หน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วให้น ามารวมกับเปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็ก
เนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าและเสียเศษตามเกณฑ์มาตรฐานขนาดและน้ าหนัก

วัสดุ ดังตารางที่ 5.3 
 
เกณฑ์การเผื่องานเหล็กเสริมคอนกรีต  
 

 เมื่อผู้ถอดแบบสามารถหาปริมาณความยาวรวมของเหล็กเสริมคอนกรีตแยกชนิด ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง และชั้นคุณภาพจากการถอดแบบแต่ละโครงสร้าง ให้รวมกับการเผื่องานเหล็ก
เนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้า ตามเกณฑ์ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับ
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นโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง  ที่ก าหนดเกณฑ์การเผื่องานเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้า
ตามเกณฑ์มาตรฐานขนาดและน้ าหนักวัสดุ (2550 : 95) เพ่ือการถอดแบบ ดังตารางที่ 5.3 
 

ตารางท่ี 5.3  เปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานขนาดและน้ าหนักวัสดุ 

 
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เผื่อ 

  6 มม.  5%  10 มม.  7%  

9 มม.  7%  12 มม.  9%  

12 มม.  9%  16 มม.  11%  

15 มม.  11%  20 มม.  13%  

19 มม.  13%  22 มม.  15%  

25 มม.  15%  25 มม.  15%  

28 มม.  15%  28 มม.  15%  

32 มม.  15%  32 มม.  15%  

 
ยกตัวอย่างการค านวณ เช่น   
-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ความยาว  1,250 

เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 0.888 กิโลกรัม/เมตร x 1,250 เมตร = 1,110.00 กิโลกรัม  เผื่อ 9%  จึง
ได้ปริมาณเหล็ก = 1,110.00 x 1.09 = 1,209.90 กิโลกรัม 

-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ความยาว  1,250 
เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 1.390 กิโลกรัม/เมตร x 1,250 เมตร = 1,737.50 กิโลกรัม เผื่อ 11%  จึง
ได้ปริมาณเหล็ก = 1,737.50 x 1.11 = 1,928.625 กิโลกรัม 
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-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ความยาว  
1,250 เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 0.888 กิโลกรัม/เมตร x 1,250 เมตร = 1,110.00 กิโลกรัม เผื่อ 
9%  จึงได้ปริมาณเหล็ก = 1,110.00 x 1.09 = 1,209.90 กิโลกรัม 

-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ความยาว  
1,250 เมตร มีน้ าหนักเท่ากับ 1.580 กิโลกรัม/เมตร x 1,250 เมตร = 1,975.00 กิโลกรัม เผื่อ 
11%  จึงได้ปริมาณเหล็ก = 1,975.00 x 1.11 = 2,192.25 กิโลกรัม 

 

การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมฐานรากคอนกรีต 

 

 การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมฐานรากคอนกรีต  มีข้ันตอนการถอดแบบ  ดังนี้ 

1.หาความยาวของเหล็กเสริมหลักตามยาวและตามขวาง  โดยคิดจากความยาวหรือ
กว้างของฐานราก + ความยาวส่วนที่งอขึ้นตามความลึกของฐานราก (ไม่คิดการงอปลาย) คูณ
จ านวนเส้นต่อฐาน แยกตามชนิดและขนาดของเหล็ก  ดังภาพที่ 5.2  และ 5.3 

 

ภาพที ่5.2 เหล็กเสริมฐานรากคอนกรีต 
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ภาพที่ 5.3 การคิดความยาวของเหล็กเสริมฐานรากคอนกรีต 

 

2.การหาความยาวของเหล็กปลอกรัดรอบฐานราก  หาความยาวของเหล็กให้คิดความ
ยาวตามเส้นรอบรูปของฐานราก (ไม่คิดการงอปลาย) คูณจ านวนเส้นต่อฐาน ตามภาพท่ี 5.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.4 การคิดความยาวของเหล็กปลอกรัดรอบฐานราก 
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3.หาน้้าหนักของเหล็กตามชนิดและช้ันคุณภาพ  โดยน าความยาวของเหล็กคูณน้ าหนัก
ของเหล็กตามตาราง หน่วยเป็น กิโลกรัม 

4.รวมกับการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 

 

การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมตอม่อคอนกรีต 
 

การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมตอม่อคอนกรีต  มีข้ันตอนการถอดแบบ  ดังนี้  

1.การหาความยาวของเหล็กแกน โดยหาความยาวของเหล็กโดยคิดจากความยาวจาก
ท้องฐานรากถึงระดับพื้นชั้นล่างรวมกับความยาวของเหล็กงอในฐานราก (ไม่คิดการงอปลายไม่
ต้องหักระยะหุ้มคอนกรีต) คูณจ านวนเส้นต่อต้น จากนั้นหาน้ าหนักของเหล็กตามชนิดและขนาด
ของเหล็ก  โดยน าความยาวของเหล็กคูณน้ าหนักของเหล็กตามตาราง หน่วยเป็นกิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.5  การคิดความยาวเหล็กแกนเสริมฐานราก และเหล็กปลอก 
 

  2.การหาปริมาณเหล็กปลอก 

   2.1 หาความยาวของเหล็กปลอก โดยคิดจากเส้นรอบรูปของตอม่อ (ไม่คิดการงอ
ปลาย ไม่หักระยะหุ้มคอนกรีต) ดังภาพที่ 5.5 หน่วยเป็นเมตร   

เหล็ก
แกน 

เหล็กปลอก 
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   2.2 หาจ้านวนปลอก โดยคิดจากความสูงของตอม่อหารด้วยระยะห่างของปลอก (ผล
ที่ได้ถ้าเกิน 0.5 ปัดเศษเป็นจ านวนเต็มแล้ว) หน่วยเป็นอัน 

   2.3 หาความยาวของเหล็กปลอกรวมต่อต้น น าความยาวของเหล็กปลอกคูณจ านวน
ปลอก หน่วยเป็นเมตร 

2.4 หาน้้าหนักของเหล็กตามชนิดและช้ันคุณภาพ  โดยน าความยาวของเหล็กคูณ 
น้ าหนักของเหล็กแยกตามชนิดและขนาดของเหล็กตามตาราง หน่วยเป็นกิโลกรัม 

3.รวมกับการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 

 
ตัวอย่างการถอดแบบหาปริมาณเหล็กเสริมฐานราก ตอม่อคอนกรีต 
 

 1.การถอดแบบปริมาณเหล็กเสริมฐานราก F-2 และ C-1 จากแบบบ้านครอบครัวไทย
เป็นสุข 1  
วิธีท้า เหล็กแกน  

สูตร  ความยาวของเหล็กแกน = (ความสูงของตอม่อ + ความยาวเหล็กในฐานราก) x   
จ านวนเส้นต่อฐาน 

ความยาวของเหล็กแกนเสริมฐานราก F-2 และ C-1  = (0.70 + 0.30) x 4 เส้น  
       = 4.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
ภาพที่ 5.56  การคิดความยาวของเหล็กแกนฐานราก F-2 และ ตอม่อ C-1 
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เหล็กเหล็กเสริมฐานราก 
สูตร  ความยาวของเหล็กเสริมฐานราก = (ความหนาของฐานราก + ความกว้างหรือ 
                                                  ยาวของฐานราก + ความหนาของฐานราก) x  
                                                  จ านวนเสน้ต่อฐาน 
ความยาวของเหล็กเสริมฐานราก F-2 และ C-1  = (0.30 + 1.20 +0.30) x 12 เส้น  

= 1.80 x 12 เส้น 
 = 21.60 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.7  การคิดความยาวของเหล็กเสริมฐานราก F-2 
 
เหล็กเหล็กรัดรอบฐานราก 

สูตร  ความยาวของเหล็กรัดรอบฐานราก  = (ความกว้างของฐานราก + ความยาวของ  
                                                    ฐานราก + ความกว้างของฐานราก +  
                                                      ความยาวของฐานราก)   
ความยาวของเหล็กรัดรอบฐานราก F-2  = (1.20 + 1.20 + 1.20 + 1.20)   

      = 4.80 เมตร 

 
ภาพที่ 5.8  การคิดความยาวของเหล็กรัดรอบฐานราก 
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เหล็กปลอก 

 วิธีท้า 1.หาความยาวของเหล็กปลอกจากเส้นรอบรูปของตอม่อ (ไม่คิดการงอปลาย)  

 2. หาจ านวนปลอก โดยคิดจากความสูงของตอม่อ หารด้วย ระยะห่างของปลอก (ผลที่
ได้ถ้าเกิน 0.5 ปัดเศษเป็นจ านวนเต็ม)  

  3. ความยาวของเหล็กปลอก x จ านวนปลอก 

4.น าความยาวไป x น้ าหนักของเหล็กตามตาราง 
 
 
ความยาวเหล็กปลอก = (0.2+0.2+0.2+0.2)  
                          = 0.80 ม.  
จ านวนเหล็กปลอก    = (0.7+ 0.3) / 0.15  

                = 6.67 ช่อง ปัดเศษเป็น   
                7 อัน  

 
ตอม่อ C-1 ใช้เหล็กปลอก RB = 0.80 x 7  
  = 5.60 เมตร 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.9  การคิดเหล็กปลอกของตอม่อ C-1 
 
คิดน้ าหนักเหล็ก 

RB 12 มม. SR 24  = 25.60 เมตร น้ าหนัก  = 25.60 เมตร  x 0.888 กก./ม.  
= 22.73 กิโลกรัม 

 RB   9 มม. SR 24  =  4.80 เมตร น้ าหนัก  =   4.80 เมตร  x 0.499 กก./ม.  
   =   2.40 กิโลกรัม 

RB   6 มม. SR 24  =  5.60 เมตร น้ าหนัก  =   5.60 เมตร  x 0.222 กก./ม.  
=   1.2432 กิโลกรัม 

ตอบ ปริมาณเหล็กเสริมฐานราก F-2 และ ตอม่อ C-1  มีดังนี้ 
 RB 12 มม. SR24 = 25.60 เมตร น้ าหนัก 22.73 กิโลกรัม 
 RB   9 มม. SR24 =  4.80 เมตร น้ าหนัก 2.40 กิโลกรัม 
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RB   6 มม. SR24 =  5.60 เมตร น้ าหนัก 1.2432 กิโลกรัม 

จากนั้นน าไปคิดการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 
 
การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมเสาคอนกรีต 
 

การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมเสาคอนกรีต  มีข้ันตอนการถอดแบบ  ดังนี้  

1.การหาปริมาณเหล็กแกน โดยหาความยาวของเหล็กโดยคิดจากความสูงของเสาแต่ละ
ชั้น (ดูจากรูปตัดไม่ต้องหักความลึกของคานซึ่งเป็นระยะจากพ้ืนถึงพ้ืน)  คูณจ านวนเส้นต่อต้น 
แยกตามชนิดและขนาดของเหล็ก 

2.การหาความยาวเหล็กปลอก 

  2.1 หาความยาวของเหล็กปลอก โดยคิดจากเส้นรอบรูปของเสา(ไม่คิดการงอปลาย)  

2.2 หาจ้านวนปลอก โดยคิดจากความสูงของเสา หารด้วย ระยะห่างของปลอก (ผล
ที่ได้ถ้าเกิน 0.5 ปัดเศษเป็นจ านวนเต็ม)  

2.3 หาความยาวรวมของเหล็กปลอกต่อต้น โดยน าความยาวของเหล็กปลอกคูณ 
จ านวนปลอกต่อต้น เช่น เสา สูง 1.00 เมตร @ 0.15 เมตร = 6.6 ช่อง  ปัดเป็น 7  ดังนั้นใช้ 
เหล็กปลวก 7 อัน 

3.หาน้้าหนักเหล็ก โดยน าความยาว x น้ าหนักของเหล็กแยกตามชนิดและขนาดของ
เหล็กตามตาราง 

4.รวมกับการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 

 

ตัวอย่างการถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมเสาคอนกรีต 
 

1.การถอดแบบปริมาณเหล็กเสริมเสา C-1 จากแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1  

 

 

 

 

ภาพที ่5.10  แบบขยายโครงสร้างเสา 
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วิธีท้า หาปริมาณเหล็กในเสา  C1 จากแบบแปลนโครงสร้างพื้นมีจ านวน 12 ต้น  
เหล็กแกน DB12 มม. SD30 = 4เส้น x 3.00ม. x 12ต้น 

     = 144 ม. 
  หาน้ าหนักเหล็ก  = 144 ม. X 1.390 กก. 
     = 200.16 กก. 

เหล็กปลอก RB6 มม. SR24 = (0.15 x 4) x (3/0.15) x 12ต้น  
     = 0.60 x 20 x 12 
     = 144.00 ม.  
  หาน้ าหนักเหล็ก  = 144.00 ม. x 0.222 กก. 
     = 31.968 กก. 
ตอบ  ปริมาณเหล็กในเสา  C1 จ านวน 12 ต้น ดังนี้ 
 DB12 มิลลิเมตร SD30  ความยาว 144.00 เมตร น้ าหนัก 200.16 กิโลกรัม 
 RB  6 มิลลิเมตร SR24  ความยาว 144.00 เมตร น้ าหนัก 31.968 กิโลกรัม 
จากนั้นน าไปคิดการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 
 

การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมคานคอนกรีต 
 

การถอดแบบงานเหล็กเสริมคานคอนกรีต  มีข้ันตอนการถอดแบบ  ดังนี้ 

1.หาความยาวเหล็กแกน  

1.1 นับจ้านวนเส้นของเหล็กแกน แยกตามชนิด ขนาด และชั้นคุณภาพเหล็ก  

1.2 น้าจ้านวนเส้นไปคูณความยาว โดยอ่านค่าในแบบก่อสร้างเป็นเส้นตรงจากจุด
รองรับถึงจุดรองรับหรือริมคาน ไม่ต้องคิดการต่อทาบ งอปลาย หรือดัดคอม้า ไม่ต้องหักระยะหุ้ม
คอนกรีต  หน่วยเป็น เมตร 

1.3 น้าปริมาณความยาวของเหล็กไปคูณน้้าหนักตามตาราง  หน่วยเป็นกิโลกรัม 
2.หาความยาวเหล็กปลอก 

2.1 น้าความยาวของคาน (ระยะจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา) มาหารด้วย
ระยะห่างของเหล็กปลอก (@) ในแต่ละคาน  

  ถ้าได้ค่าทศนิยมมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม  

    ถ้าได้ค่าทศนิยมไม่เกิน 0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง  
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2.2 หาความยาวของเหล็กปลอก แต่ละปลอกโดยคิดจากความยาวของเส้นรอบรูป
คาน ไม่ต้องหักระยะหุ้มคอนกรีต 

2.3 น้าความยาวเหล็กปลอกคูณจ้านวนเหล็กปลอก 

2.4 น้าปริมาณความยาวของเหล็กปลอกไปคูณน้้าหนักเหล็กตามตาราง 

3.รวมกับการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.11  เหล็กเสริมคานคอดิน และเหล็กเสริมคานชั้นที่สอง 
 

ตัวอย่างการถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมคานคอนกรีต 
 

1.การถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีตคาน  จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 
1 สามารถถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีตคาน  B3 ได้ดังนี้   (โดยใช้ภาพที่ 5.12  และ 5.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.12  รูปตัดขยายโครงสร้างคาน B3 
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ภาพที่ 5.13  แปลนฐานราก เสา คานและพื้น 
 
วิธีท้า 

RB15 มม. SD 30 = 5 เส้น x 9.5 ม. 
    = 47.50 ม. 
  หาน้ าหนักเหล็ก = 47.50 ม. X 1.390 กก. 
    = 66.025 กก. 

ป RB6 มม.SR 24 = 1.20 x (9.50/0.15) 
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= 1.20 x (63.33) 
                                          = 1.20 x 63 
    = 75.60 ม. 
  หาน้ าหนักเหล็ก = 75.60 ม. x 0.222 กก. 
    = 16.7832 กก. 
 
ตอบ คาน B3 ใช้เหล็ก RB15 มม. SD30 ความยาว 47.50 เมตร น้ าหนัก 66.025 กิโลกรัม 
และเหล็ก RB 6 มม. SR24 ความยาว 75.60 เมตร น้ าหนัก 16.7832 กิโลกรัม 
จากนั้นน าไปคิดการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์ 
 
การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมในพ้ืน 
 

การถอดแบบงานเหล็กเสริมในพ้ืน ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.การหาปริมาณเหล็กเสริมพื้นทางยาว 
 1.1 หาความยาวของเหล็ก โดยคิดจากด้านความยาวของพ้ืน โดยอ่านค่าจากแบบ

จากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาหรือริมคาน  หน่วยเป็นเมตร 
1.2 หาจ้านวนเส้นของเหล็กทางยาว  โดยใช้ความกว้างของพ้ืน หารด้วยระยะห่าง

ของเหล็กเสริมพ้ืนทางยาว หน่วยเป็นเส้น 
1.3 หาปริมาณเหล็กเสริมพื้นทางยาว   โดยน าความยาวคูณจ านวนเส้น หน่วยเป็น

เมตร  หากเป็นการเสริมเหล็ก 2 ชั้น (บนและล่าง)  ให้น าปริมาณเหล็กท่ีได้มาคูณด้วย 2 จะได้
ปริมาณเหล็กเสริมทางยาว 

2.การหาปริมาณเหล็กเสริมพื้นทางสั้น 
 2.1 หาความยาวของเหล็ก โดยคิดจากด้านความกว้างของพ้ืน โดยอ่านค่าจากแบบ

จากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาหรือริมคาน  หน่วยเป็นเมตร 
2.2 หาจ้านวนเส้นของเหล็กทางสั้น  โดยใช้ความยาวของพ้ืน หารด้วยระยะห่าง

ของเหล็กเสริมพ้ืนทางยาว หน่วยเป็นเส้น 
2.3 หาปริมาณเหล็กเสริมพื้นทางสั้น   โดยน าความกว้างคูณจ านวนเส้น หน่วยเป็น

เมตร  หากเป็นการเสริมเหล็ก 2 ชั้น (บนและล่าง)  ให้น าปริมาณเหล็กท่ีได้มาคูณ 2 จะได้
ปริมาณเหล็กเสริมทางยาว 

3.การหาน้้าหนักของเหล็ก เมื่อได้ปริมาณเหล็กเสริมพ้ืนที่แยกชนิด ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง และชั้นคุณภาพ หน่วยเป็นเมตรแล้ว  ให้หาน้ าหนักของเหล็ก หน่วยเป็นกิโลกรัม โดย
ใช้ตารางที่ 5.2 เพื่อหาน้ าหนักของเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย  
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ภาพที่ 5.14  การเสริมเหล็กพ้ืนคอนกรีตชั้นล่าง  และการเสริมเหล็กพ้ืนคอนกรีตชั้นที่สอง 
 
ตัวอย่างการถอดแบบหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตในพื้น 
 

1.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 พ้ืนS1 ขนาดพ้ืนที่ 2.00 x 4.00 ม. ดัง
ภาพที่ 5.15 แบบขยายโครงสร้างพื้นดังภาพท่ี 5.16 หาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตพ้ืน  ดังนี้ 
วิธีท้า  หาปริมาณเหล็กเสริมพ้ืนทางยาว  = ใช้ความกว้าง 2.00 ม. / 0.20 ม. 
     = 10 เส้น 
     = เหล็กทางยาว ยาว 4.00 x 10 เส้น 
     = 40.00 ม.  

หาปริมาณเหล็กเสริมพ้ืนทางสั้น  = ใช้ความกว้าง 4.00 ม. / 0.20 ม. 
     = 20 เส้น 
     = เหล็กทางสั้น ยาว 2.00 x 20 เส้น 
     = 40.00 ม. 
 รวมความยาวเหล็กเสริมพ้ืน  = 40.00 + 40.00 
     = 80.00 ม. 

หาน้ าหนักเหล็ก RB 9 มม. = 80.00 ม. x น้ าหนัก0.499 กก./ม. 
    = 39.92 กก. 

ตอบ  พื้น S1 ใช้เหล็ก RB 9 มม. 80.00 เมตร น้ าหนัก 39.92 กิโลกรัม 
จากนั้นน าไปคิดการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์  
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ภาพที่ 5.15  การคิดความยาวของเหล็กเสริมพ้ืนคอนกรีต 
 

 
ภาพที่ 5.16  รูปตัดขยายโครงสร้างพื้น 
 
 
 
 
 

เหล็กเสริมพ้ืนทางสั้น 

เหล็กเสริมพ้ืนทางยาว  
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การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมในคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนคอนกรีตส้าเร็จรูป 
 

การหาปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป  หากเป็นกรณีใช้
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. @ 0.20 ม. # ใช้การถอดแบบเช่นเดียวกับเหล็กเสริมพ้ืน       
ดังตัวอย่าง  แต่ในปัจจุบันการก่อสร้างนิยมใช้ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป (wire  mash) ขนาดลวด
เหล็กอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. @ 0.20 ม.# แทน ในการใช้ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป
แทนการเสริมเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ให้เทียบขนาดจากตารางท่ี 5.4  การถอดแบบพ้ืนที่ที่ต้องใช้
ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ให้ใช้การหาพ้ืนที่ของการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นส าเร็จรูป หน่วยเป็น
ตารางเมตร 

 

ตารางท่ี 5.4  เปรียบเทียบขนาดเหล็กเส้นกับตะแกรงเหล็กส าเร็จรูปเสริมในคอนกรีตทับหน้า 

 

ขนาดเหล็กเส้น SR24 (fs=1,200 ksc.) ขนาดตะแกรงเหล็ก TM24 (fs=2,750ksc) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  
ระยะห่าง 

พ้ืนที่หน้าตัด       
(ตร.มม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  
ระยะห่าง 

พ้ืนที่หน้าตัด       
(ตร.มม.) 

6 มม. @ 0.25 ม. 113 4.0 มม. @ 0.25 ม. 50 

6 มม. @ 0.20 ม. 141 4.0 มม. @ 0.20 ม. 63 

5 มม. @ 0.15 ม. 189 4.0 มม. @ 0.15 ม. 84 

6 มม. @ 0.15 ม. 189 4.6 มม. @ 0.20 ม. 83 

6 มม. @ 0.15 ม. 189 4.6 มม. @ 0.15 ม. 84 

6 มม. @ 0.10 ม. 283 5.0 มม. @ 0.20 ม. 131 

6 มม. @ 0.10 ม. 283 5.0 มม. @ 0.15 ม. 131 

6 มม. @ 0.10 ม. 283 5.6 มม. @ 0.20 ม. 123 

6 มม. @ 0.10 ม. 283 5.6 มม. @ 0.15 ม. 123 

6 มม. @ 0.35 ม. 182 4.0 มม. @ 0.15 ม. 131 

6 มม. @ 0.35 ม. 182 4.6 มม. @ 0.20 ม. 123 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 

 

ขนาดเหล็กเส้น SR24 (fs=1,200 ksc.) ขนาดตะแกรงเหล็ก TM24 (fs=2,750ksc) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  
ระยะห่าง 

พ้ืนที่หน้าตัด (ตร.มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง  
ระยะห่าง 

พ้ืนที่หน้าตัด (ตร.มม.) 

9 มม. @ 0.30 ม. 212 4.3 มม. @ 0.15 ม. 97 

9 มม. @ 0.30 ม. 212 5.0 มม. @ 0.20 ม. 98 

9 มม. @ 0.30 ม. 212 6.0 มม. @ 0.30 ม. 94 

9 มม. @ 0.25 ม. 255 4.6 มม. @ 0.15 ม. 111 

9 มม. @ 0.25 ม. 255 5.3 มม. @ 0.20 ม. 110 

9 มม. @ 0.25 ม. 255 6.0 มม. @ 0.25 ม. 113 

9 มม. @ 0.20 ม. 318 5.3 มม. @ 0.15 ม. 147 

9 มม. @ 0.20 ม. 318 6.0 มม. @ 0.25 ม. 141 

9 มม. @ 0.15 ม. 424 6.0 มม. @ 0.15 ม. 189 

9 มม. @ 0.15 ม. 424 7.3 มม. @ 0.15 ม. 279 
 
ที่มา : กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง, ส านักอ านวยการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553).   
 
ตัวอย่างการค้านวณหาปริมาณงานเหล็กเสริมในคอนกรีตเททับหน้า 
        พื้นคอนกรตีส้าเรจ็รปู 
 

1.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 พ้ืน SP ขนาดพ้ืนที่กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร ดังภาพที่ 5.17 และแบบขยายโครงสร้างพื้น   หาปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีต
เททับหน้าพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป  ดังนี้ 
 
 
 

http://design.obec.go.th/
http://design.obec.go.th/
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ภาพที่ 5.17  การคิดความยาวของเหล็กเสริมพ้ืนคอนกรีต 
 
 
วิธีท้า  หาปริมาณเหล็กเสริมพ้ืนทางยาว  = ใช้ความกว้าง 4.00 ม. / 0.20 ม. 
     = 20 เส้น 
     = เหล็กทางยาว ยาว 7.00 x 20 เส้น 
     = 140.00 ม.  

หาปริมาณเหล็กเสริมพ้ืนทางสั้น  = ใช้ความยาว 7.00 ม. / 0.20 ม. 
     = 35 เส้น 
     = เหล็กทางสั้น ยาว 4.00 x 35 เส้น 
     = 140.00 ม. 
 รวมความยาวเหล็กเสริมพ้ืน  = 140.00 + 140.00 
     = 280.00 ม. 

หาน้ าหนักเหล็ก RB 6 มม. = 280.00 ม. x น้ าหนัก0.222 กก./ม. 
    = 62.16 กก. 

ตอบ  พื้น SP  ใช้เหล็ก RB 6 มิลลิเมตร 280.00 เมตร น้ าหนัก 62.16 กิโลกรัม 
จากนั้นน าไปคิดการเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าตามเกณฑ์  

2.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 พ้ืนSP ขนาดพ้ืนที่ 4.00 x 7.00 ม.    
ดังภาพที่ 5.15 หาปริมาณตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป (wire  mash) ขนาดลวด 4 มม. @ 0.20 ม.# 
ในคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป  ดังนี้ 

วิธีท้า หาพ้ืนที่เทคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป  = 4.00 x 7.00 

       = 28.00 ตร.ม. 

เหล็กเสริมพ้ืนทางสั้น 

เหล็กเสริมพ้ืนทางยาว  
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ตอบ  พ้ืน SP  ใช้ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ขนาดลวด 4 มิลลิเมตร @ 0.20 ม.#  พ้ืนที่ 28.00 
ตารางเมตร 

 

เกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณลวดผูกเหล็ก 
 

เมื่อผู้ถอดแบบหาปริมาณรวมเหล็กเสริมในคอนกรีตทั้งหมดของอาคารแล้ว  หน่วยเป็น
กิโลกรม  ให้ท าการหาปริมาณของลวดผูกเหล็ก ซึ่งในการก่อสร้างจะใช้ลวดผูกเหล็ก เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18) การถอดแบบโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กโิลกรัม ต่อเหล็กเสริมคอนกรีต  น้ าหนัก 1,000 กิโลกรัม 

เช่น ปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตรวม 25,000 กิโลกรัม ต้องใช้ลวดผูกเหล็ก จ านวน 
(30/1,000) x  25,000  = 750 กิโลกรัม  

       

 

 

 

                         
 

 
ภาพที่ 5.18  ลวดผูกเหล็ก และการใช้ลวดผูกเหล็กผูกเหล็กปลอกกับเหล็กแกนในคาน 
 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการค้านวณ 
 

ในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft  Office  Excel ในการเก็บข้อมูลและ
ช่วยค านวณการถอดแบบงานคอนกรีต สามารถด าเนินการ ดังนี้  

1.ให้แยกแฟ้ม (sheet) งานตามส่วนประกอบของโครงสร้าง ได้แก่  ฐานราก  ตอม่อ เสา 
คาน พื้น  

2.จากนั้นท าการก าหนดหัวตารางค านวณ ดังตัวอย่างเป็นการค านวณงานเหล็กเสริม
คอนกรีตของฐานราก  ตั้งหัวตารางเป็นหมายเลขฐานราก  จ านวน  ปริมาตรฐาน  รวมปริมาตร  
เดิมจากงานคอนกรีต เพิ่มคอลัมน์ชนิดของเหล็กเส้นแต่ละขนาด  ให้มีคอลัมน์ย่อยเป็นความยาว  
และน้ าหนักของเหล็กโดยตั้งสูตรค านวณจากความยาวเป็นเมตรให้เป็นน้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม 

3.ตั้งสูตรค านวณความยาวของเหล็กเสริมของโครงสร้าง  เช่น  
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3.1 เหล็กเสริมในฐานรากใช้จ านวนเส้น x ความยาวที่ได้จากความกว้างยาวของฐาน
ราก  รวมความยาวหน่วยเป็นเมตร  

3.2 เหล็กเสริมในตอม่อ หรือเสา หากเป็นเหล็กแกนให้ใช้จ านวนเส้น x ความยาวของ
ตอม่อ หรือเสา  รวมความยาวหน่วยเป็นเมตร  ส่วนเหล็กปลอกให้ตั้งสูตรค านวณหาจ านวน
ปลอกโดยใช้ความยาวของเสาหารด้วยระยะห่างของปลอก x เส้นรอบรูปของหน้าตัดเสา 

3.3 เหล็กเสริมในคาน หากเป็นเหล็กแกนให้ใช้จ านวนเส้น x ความยาวของคาน   
รวมความยาวหน่วยเป็นเมตร  ส่วนเหล็กปลอกให้ตั้งสูตรค านวณหาจ านวนปลอกโดยใช้ความยาว
ของคานหารด้วยระยะห่างของปลอก  x เส้นรอบรูปของหน้าตัดคาน 

3.4 เหล็กเสริมในพ้ืน  ให้ตั้งสูตรหาจ านวนเส้นเหล็กเสริมทางยาว x ความกว้างของ
พ้ืน รวมกับ จ านวนเส้นเหล็กเสริมทางสั้น x ความยาวของพ้ืน 

4.ตั้งสูตรค านวณรวมน้ าหนัก และความยาวของเหล็กแต่ละชนิด ขนาด และชั้นคุณภาพ 
ดังตัวอย่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.19  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณถอดแบบเหล็กเสริมฐานรากคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.20  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณถอดแบบเหล็กเสริมเสาคอนกรีต 
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ภาพที่ 5.21  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณถอดแบบเหล็กเสริมคานคอนกรีต 
 
สรุป 
 

การถอดแบบงานเหล็กเสริมมีเกณฑ์การถอดแบบงานเหล็กเสริม มีขั้นตอนเริ่มจากการ
หาความยาวของเหล็กเป็นเมตร แยกตามชนิดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และชั้น
คุณภาพ โดยคิดความยาวของโครงสร้างในแนวตรงไม่ต้องหักผิวคอนกรีตที่หุ้มเหล็กและไม่ต้อง
เผื่อความยาวในการทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า คูณกับจ านวนเส้นแล้วน าความยาวของเหล็กท่ี
ไดม้าคูณกับน้ าหนักของเหล็ก แยกตามชนิดของเหล็ก หน่วยเป็น กิโลกรัม  จากนั้นรวม
เปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอปลาย ตัด ทาบ  คอม้าและเสียเศษตามเกณฑ์
มาตรฐานขนาดและน้ าหนักวัสดุ หน่วยเป็น กิโลกรัม   
 
แบบฝึกหัด 
 

1.ในการถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีต ผู้ถอดแบบต้องใช้แบบแสดงใดในการถอด
แบบ 

2.การหาความยาวของเหล็กเสริมใช้หลักการใด 
3.การหาความจ านวนเหล็กปลอกของเสาหรือคานใช้หลักการใด  
4. จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ถอดแบบหาปริมาณเหล็กเสริม   

ฐานรากตอม่อ  
5.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ถอดแบบหาปริมาณเหล็กเสริมเสา 

  



90 
 

6.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ท าค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมคาน
และพ้ืนเหล็กเสริมในงานคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 

7.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ท าค านวณหาปริมาณรวมของเหล็ก
เสริม และลวดผูกเหล็ก 

8.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ท าค านวณหาปริมาณเหล็กเสริม
คอนกรีตแยกโครงสร้าง และปริมาณรวม เมื่อรวมเปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กเนื่องจากการดัด งอ
ปลาย ตัด ทาบ  คอม้าและเสียเศษตามเกณฑ์มาตรฐานขนาดและน้ าหนักวัสดุ หน่วยเป็น 
กิโลกรัม โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office  
Excel 
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