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เหล็กขอออยในปจจุบันเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตามมาตรฐานบังคับ มอก.  24‐2548  ซึ่งไดรับการ

ปรับปรุงจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กเสนเสริมคอนกรีต :  เหล็กขอออย ที่ มอก.24‐2536    สาระสําคัญ

ประการหนึ่งของการเปล่ียนแปลงมาตรฐานของเหล็กขอออยในครั้งนี้ ไดแกการอนุญาตใหมีการผลิตเหล็กขอออยโดยผาน

กรรมวิธีทางความรอน (heat treatment rebar หรือ tempcored rebar)  โดยกําหนดใหผูผลิตตองจัดทําเคร่ืองหมาย

ที่เหล็กขอออยโดยใชสัญลักษณ “T”  ประทับเปนตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กตามหลังชั้นคุณภาพท่ีผลิตขึ้น ดังนั้นเหล็กขอ

ออยที่ผลิตดวยกรรมวิธีนี้ในช้ันคุณภาพ SD40  และ SD50 จึงปรากฏสัญลักษณตัวนูนเปน SD40T  และ SD50T 

ตามลําดับ  ดังที่กําหนดไวตามขอ 7.1 ในหมวดของเครื่องหมายและฉลากของมาตรฐานบังคับฉบับดังกลาว 

 ภายหลังจากอนุญาตใหผลิตเหล็กขอออยตามมาตรฐานนี้เม่ือป พ.ศ. 2548  จนถึงปจจุบัน ผูผลิตสวนใหญได

ปรับมาใชวิธีการผลิตเหล็กขอออยดวยกรรมวิธีความรอนทั้งส้ิน ทําใหเหล็กขอออยการผลิตในชั้นคุณภาพ SD40  และ 

SD50 ที่ปราศจากตัวนูนอักษร “T” มีปริมาณนอย การพิจารณาถึงขอกําหนดในรายการประกอบแบบ (specification) ที่

ระบุชั้นคุณภาพไวเปนเพียง SD40  และ SD50  จึงเปนปญหาดานการยอมรับจากเจาของโครงการ ทั้งสวนราชการและ

เอกชนที่เก่ียวของ ทั้ง ๆ ที่การระบุอักษร "T"  เปนเพียงทําใหผูใชทราบถึงกรรมวิธีการผลิตเทานั้น  ไมไดเปนชั้นคุณภาพ

ของเหล็กขอออยแตอยางใด  ทั้งนี้มีประเด็นในขอสงสัยประกอบไปดวย  การตอเหล็กเสน (bar  splices)  โดยการเช่ือม

ไฟฟา (welding) หรือ  การทําเกลียวเพื่อทําขอตอทางกล (mechanical  coupler) การดัดโคง (bending) และความ

ทนทานตอไฟ (fire resistance)  

1. การผลิตเหล็กเสนโดยกรรมวิธีความรอน 
หลักการผลิตและขั้นตอนการผลิตเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอนนั้น จะเร่ิมตนดวยกระบวนการรีด

รอนเชนเดียวกับเหล็กขอออยปกติ โดยภายหลังจากการรีดรอนแทนสุดทายที่ทําใหเหล็กขอออยมีขนาดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว   เหล็กเสนดังกลาวจะผานกระบวนการทําใหเย็นโดยการฉีดสเปรยน้ํา  เหล็กเสนจะเกิดการ
เย็นตัวเร็วกวาการเย็นในอากาศปกติ  จนไดการเย็นตัวที่เหมาะสมพอแลวจึงหยุดการฉีดสเปรยน้ํา โครงสรางของเหล็กเสน
บริเวณขอบดานนอกที่โดนน้ําจึงเกิดเปล่ียนแปลงเปนเฟสที่มีความแข็งสูง ในขณะท่ีโครงสรางบริเวณใจกลางของเหล็กเสน
จะยังคงมีความรอนอยูและยังไมเกิดการเปล่ียนเฟส   บริเวณแกนกลางของเหล็กเสนก็จะเร่ิมเย็นตัวในบรรยากาศ และแผ
ความรอนจากดานในออกมาบริเวณผิวของเหล็กขอออย  ดวยความรอนดังกลาวจึงทําใหเกิดกระบวนการอบคลาย
ความเครียดของโครงสรางบริเวณขอบของเหล็กเสนที่มีความแข็ง ในขณะท่ีโครงสรางบริเวณแกนกลางของเหล็กเสนก็จะ



เย็นตัวจนถึงอุณหภูมิหอง  และทายที่สุดจึงไดเหล็กเสนที่มีสมบัติทางกลตามที่ตองการ และเรียกเหล็กเสนที่ผลิตชนิดนี้วา
เปน   “TEMP‐CORE”   ซึ่งแสดงถึงกรรมวิธีที่ทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็วบริเวณขอบ และอบคลายความเครียดตกคางการแผ
ความรอนจากแกนกลางออกมาดานนอก จัดเปนกรรมวิธีทางความรอน (Heat  Treatment)  ประเภทหนึ่ง   ดวย
กระบวนการผลิตดังที่กลาวมาน้ี ทําใหไดผลิตภัณฑที่เปนเหล็กเสนที่มีการเติมธาตุ C และ Mn ที่นอยกวาการผลิตเหล็กขอ
ออยดวยการปรุงแตงทางเคมีปรกติ  โดยที่เหล็กขอออยยังมีสมบัติทางกลทั้งในดานความแข็งแรง และความเหนียวที่เทา
เทียมกัน  อยางไรก็ตามเหล็กเสนที่ผลิตจากกรรมวิธีทางความรอนจะมีความแข็งแรงมากที่ขอบมากกวาแกนใน จึงควร
หลีกเล่ียงการกลึงหรือลดขนาดเหล็กอยางมากกอนนําไปใชงาน 
 

2. การตอเหล็กเสน 
ตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง วสท.1008‐38  [3]  ขอ 4513  อนุญาตใหทําการ

ทาบเหล็ก (lapped  splice)  ไดเฉพาะเหล็กเสนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมโตกวา 36  มม.  ซึ่งหากเหล็กเสนมีขนาด
โตกวาที่กําหนดไว ตองทําการตอเหล็กเสนดวยการตอเช่ือม (welding) หรือการใชขอตอทางกล (mechanical coupler) 

ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงหากใชเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน  
 

2.1 การตอเช่ือมของเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน (SD40Tและ SD50T) 
เหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน SD40 T และ  SD50T      จะใชการเปล่ียนแปลงโครงสรางจุลภาคของ 

เหล็กภายหลังการรีดรอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในเหล็กเสนแทนการเพิ่มธาตุผสมลงในเนื้อเหล็ก  จึงทําใหมีสวนประกอบ 
ทางเคมี ที่ไดแก Carbon และ Manganese ตํ่ากวาเหล็กขอออย SD40 และ SD50    ซึ่งในการเชื่อมเหล็กที่มีคาคารบอน
เทียบเทา  (carbon equivalent (CE) ไดแก %C+% Mn/6)  สูง จะทําการเช่ือมไดยากกวาเหล็กที่มีคา CE ตํ่า  จึงทําให
เหล็กขอออย SD40T และ SD50T สามารถนําไปใชในงานเช่ือมไดดีกวาเหล็กขอออย SD40 และ SD50 อยางไรก็ตามเพื่อ
หลีกเล่ียงการแตกราวของรอยเช่ือมในเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอนซ่ึงรอยเช่ือมเย็นตัวเร็วกวาการอบออนจึงมี
ความเส่ียงตอการเกอดรอยราวขนาดเหล็ก จึงควรพิจารณาดําเนินการปองกันโดยการบมทั้งในชวงกอนใหความรอน (pre-
heat) และหลังจากเสร็จส้ินการเช่ือม (post-heat)  

นอกจากนี้ ในการเช่ือมเหล็กนั้นกําลังของรอยเช่ือมจะขึ้นอยูกับชนิดลวดเช่ือม วิธีการเช่ือม ความเร็วในการเชื่อม 
ความสามารถของผูเช่ือม โดยปกติความแข็งแรงของจุดที่เช่ือมจะสูงกวาความแข็งแรงของเหล็กเดิมมาก อันเนื่องมาจาก

เลือกใชลวดเชื่อม และสารเติม ที่เม่ือเช่ือมแลวจะใหความแข็งแรงของรอยเชื่อมสูงกวาเหล็กเดิม โดยเม่ือทําการเชื่อม ลวด

เช่ือมจะหลอมละลายรวมกับเนื้อเหล็กเดิม ทําใหไดรอยเช่ือมที่แข็งแรงกวาเน้ือเหล็กทั้งสองขาง ซึ่งตรงกับขอกําหนดของ 

วสท.1008‐38 ขอ 4513 (ค) 3 ที่ระบุวาการตอเช่ือมอยางสมบูรณตองตอชน (butt  joint)  ดังแสดงในรูปที่ 1 และเช่ือม

เพื่อใหสามารถรับแรงดึงอยางนอยรอยละ 125  ของกําลังครากระบุของเหล็กเสนนั้น ซึ่งจําเปนที่ตองทําการทดสอบกําลัง

รับแรงดึงของรอยเช่ือมใหไดตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนดวย  

 

 



 
 

รูปที่ 1 การเช่ือมชนของเหล็กขอออย [2] แบบรองรูปอักษร V  
 

2.2 การใชขอตอทางกลเพื่อตอเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน (SD40Tและ SD50T) 
จากความเขาใจของผูใชงานเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอนที่     พบวาความแข็งแรงของเหล็กขอออย 

ตามชั้นคุณภาพตองใชงานเต็มหนาตัดของเหล็กเสน เหล็กเสนที่ผานการลดขนาดโดยการกลึงจะมีผลทําใหไดกําลังเทากับ
กําลังของเหล็กดานกลางภายในที่อาจมีกําลังที่ตํ่ากวา แตจากเทคโนโลยีและการคํานวณเพื่อหาระยะเกลียวส้ันที่สุดที่ทํา
ใหระบบเกลียวมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใชงานโดยไมเกิดความเสียหายจากแรงตาง ๆ  โดยจะพิจารณาจากกําลังหรือ
ความแข็งแรงของจุดตอ   คาความแข็งแรงและคากําลังดึงของจุดตอที่ใชขอตอจะขึ้นอยูกับขนาดของเกลียว ความแข็งแรง
ของเหล็กขอออย พื้นที่หนาตัดของเหล็กเสนในการรับแรงดึงและแรงเฉือนตอหนวยความยาวของเกลียวเหล็กเสน 
  ในปจจุบันเทคโนโลยีการตอเหล็กเสริมโดยขอตอทางกลที่ไดรับความนิยม ไดแก ระบบ soft cold forging ซึ่ง
เปนการขึ้นรูปเย็นที่ปลายชิ้นงานทําใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวาเดิม กอนจะนําไปทําเกลียว เพื่อชดเชยพื้นที่ใน
การรับแรงที่สูญเสียไปจากการทําเกลียว ดังนั้นไมวาจะเปนเหล็ก SD40 SD50 หรือ SD40T SD50T จึงสามารถใชการ
เช่ือมตอโดยขอตอทางกลไดโดยไมมีผลกระทบกับองคอาคารหรือโครงสรางอาคาร ทั้งนี้การตอเหล็กเสริมนี้ตองปฏิบัติตาม
ขอ กําหนดของ วสท.1008‐38 ขอ 4513 (ค) 4 ที่ระบุวาการตอโดยใชขอตอทางกลอยางสมบูรณตองสามารถรับแรงดึง
หรือแรงอัดอยางนอยรอยละ 125 ของกําลังครากระบุของเหล็กเสนนั้นซึ่งจําเปนที่ตองทําการทดสอบกําลังรับแรงดึงของ
รอยตอใหไดตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนดวยเชนกัน  
 

3.  การดัดโคง 
การดัดเหล็กเสนเพื่อทําเปนของอมาตรฐานในสวนปลายของเหล็กเสริมเพื่อใชฝงยึดในคอนกรีตสําหรับอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก วสท.1008‐38 ขอ 3403  (ก)  กําหนดวาตองใชวิธีดัดเย็น (cold bend)  เทานั้น  และขนาดของเสน
ผานศูนยกลางที่เล็กสุดของวงโคงที่ดัดตาม วสท.1008‐38 ขอ 3402  ไดกําหนดเสนผานศูนยกลางเล็กสุดของการดัดเปน 
6 เทา  8 เทา และ 10 เทาของเสนผานศูนยกลางเหล็กเสนที่มีขนาด  6‐25 มม. 28‐36 มม. และ 44‐57 มม. ตามลําดับ 
และมีขนาดโตกวาที่กําหนดไวสําหรับการทดสอบการดัดโคง (cold bend test)  ที่ระบุใน ตารางที่ 9 ขอ 9.6 ใน มอก.24‐
2548  ซึ่งหากการทดสอบการดัดโคงตามขอกําหนดของ มอก.24‐2548  แลว สามารถใชเปนงานเหล็กเสริมคอนกรีตได
อยางปลอดภัย 

 

 

รูปที่ 2 การดัดโคงของเหล็กขอออย 



 นอกจากนั้นสําหรับการกําหนดรอยตอกอสรางขององคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  วสท. 1008‐38  ขอ 3403 

(ข) ยังหามไมใหมีการดัดปลายเหล็กเสนขางที่โผลจากคอนกรีตในที่ นอกจากจะแสดงไวในแบบหรือวิศวกรอนุญาตเปน

กรณีพิเศษ 

 4.  ความทนทานตอไฟ (fire resistance) 
  ผลงานวิจัยของ R.Felicetti [7]  ที่ทําการศึกษาเพื่อหากําลังของเหล็กเสนที่ผานกรรมวิธีทางความรอน (temped 
core rebar) เปรียบเทียบกับเหล็กเสนที่ผลิตจากเหล็กกลาคารบอน (carbon steel rebar)     โดยนําไปอบ ณ อุณหภูมิ
ตาง ๆ  และปลอยใหเย็นตัว จากน้ันจึงมาทําการทดสอบแรงดึง ไดผลทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 

(ก) เหล็กเสนที่ผลิตโดยกรรมวิธีความรอน  

 

(ข) เหล็กเสนที่ผลิตจากเหล็กกลาคารบอน 

รูปที ่3 หนวยแรงและความเครียดของเหล็กเสนที่ถูกอบ ณ อุณหภูมิตาง ๆ 

ผลการศึกษาพบวาที่อุณหภูมิ 700C และ 850C  กําลังดึงของเหล็กเสนทั้ง 2 ประเภท  จะลดลงมากเม่ือเทียบ 
กับกําลังที่อุณหภูมิ 20C โดยกําลังครากของเหล็กเสนที่ผานกรรมวิธีความรอน จะลดลงจาก 496 MPa เหลือประมาณ 
300 MPa ที่อุณหภูมิ 850C   สวนกําลังครากของเหล็กเสนผลิตจากเหล็กกลาคารบอนจะลดลงจาก 427 MPa เหลือ



ประมาณ 320 MPa ที่อุณหภูมิ 850C ซึ่งจากงานวิจัยนี้จะพบวากําลังของเหล็กเสนทั้งสองประเภท หลังถูกอบท่ี 850C 
จะมีกําลังครากลดลงเหลือประมาณ 300-350 MPa  จึงมีความแตกตางดานสมบัติการรับแรงดึงไมมากอยางมีนัยสําคัญ 
 

 
 
รูปที่ 4 กําลังดึงของเหล็กเสนเสริมคอนกรีตกับลวดอัดแรง [6] 
 

จากรูปที่ 4 เปนกราฟท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกําลังดึงของเหล็กขอออยและลวดอัดแรง (prestressing 
wire) กําลังสูงมากที่ผลิตจากกระบวนการลดขนาดดึงเย็น (cold drawn) ณ อุณหภูมิตาง  ๆ   จะพบวา คากําลังดึงของ
เหล็กขอออยจะลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น และจะเร่ิมลดลงอยางมากที่อุณหภูมิประมาณ 400 oC  ในขณะที่กําลังของ
ลวดอัดแรง จะลดลงต้ังแตอุณหภูมิ 200 -300 oC    ดังนั้นเหล็กเสริมคอนกรีตจึงมีสมบัติความทนทานตอไฟไดดีกวาลวด
อัดแรง 
  เม่ือนําเหล็กเสนมาใชเสริมกําลังของคอนกรีต และมีระยะหุม (concrete covering) อยางเพียงพอตามประเภท 
ขององคอาคารดังปรากฏอยูใน วสท. 1008‐38 ขอ 3407 แลว จะมีอัตราการทนทานตอสภาพแวดลอมเพียงพอและหาก
มีความจําเปนที่ตองการสมรรถนะตอการทนไฟ วสท. 1008‐38 ขอ 3407 (ฉ) ไดกําหนดใหมีระยะหุมไมตํ่าวาคาที่กําหนด
โดยบทบัญญัติเก่ียวกับอาคาร ซึ่งสอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) [4] ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522    ที่กําหนดความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมสําหรับแตละชนิดของโครงสรางเอาไว  
เชน เสาหรือคานตองมีระยะหุม 40 มม. เพื่อทําใหโครงสรางหลักดังกลาวมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา   สามชั่วโมง 
หรือแผนพื้นที่ตองมีระยะหุมอยางนอย 20 มม. เพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสองช่ัวโมง   
 
5. ขอเสนอแนะในการใชเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน 

1. เหล็กขอออยที่มีสัญลักษณตัวนูน “T” เปนเหล็กเสนเสริมคอนกรีตที่ผานกรรมวิธีทางความรอนเทานั้นโดยยังคงมี

ชั้นคุณภาพตามที่กําหนดไวใน มอก. 24-2548 ทุกประการ  

2. สมบัติทางกลของเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอนซ่ึงประกอบไปดวยกําลังดึง ความยืด และการดัดโคง

ไมแตกตางกับเหล็กขอออยที่ผลิตจากการปรุงแตงดวยธาตุ 



3. สมรรถนะในการตอเหล็กเสนที่ผานกรรมวิธีทางความรอนไมมีความแตกตางกับเหล็กขอออยที่ผลิตจากการปรุง

แตงดวยธาตุ   ทั้งนี้ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการ และตองจัดใหมีการทดสอบกําลังดึงของจุดตอใหเปน 

ไปตามมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดี 

4. ความทนทานตอไฟไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและหากนําไปใชเสริมคอนกรีตและกําหนดระยะหุม

ใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายจะมีสมรรถนะในการตานทานไฟที่ดี ไมแตกตางกัน 

5. ในคราวการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑเหล็กเสนเสริมคอนกรีตคร้ังตอไป คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 9 จะ

พิจารณาขอบขายและการกําหนดสําหรับเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอนใหชัดเจนขึ้นเพื่อใหผูใชมี

ความม่ันใจและเขาใจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหมากย่ิงขึ้น 
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