การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกโอบรัดด้วยสายรัดเหล็กแบบให้แรง
Behavior of Reinforced Concrete Column Confined with Prestressed Steel Straps
อิทธิพล พสิษฐ์โยธิน1 สายันต์ ศิริมนตรี2 และ ชนะชัย ทองโฉม3,*
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ชลบุรี
*Corresponding author; E-mail address: Tchanach@engr.tu.ac.th

บทคัดย่อ
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาการเสริ ม ก าลั ง เสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก
(Reinforced Concrete Column) โดยใช้สายรัดเหล็กโอบรัดรอบแบบให้
แรงก่อน (Prestressed Steel Straps) โดยการทดสอบเสาตัวอย่างจานวน
5 ตัวอย่าง มี ขนาดหน้าตัดเท่ากับ 150x150 มิลลิเมตร มีความสูงเท่ากับ
1.20 เมตร โดยตัวแปรที่ได้ทาการศึกษาคือระยะห่างของสายเหล็กรัดรอบ
ประกอบด้วย 150 และ 75 มิลลิเมตร โดยทดสอบภายใต้การรับแรงอัดแบบ
ตรงศูนย์ ผลที่ได้จากการบันทึกจากการทดสอบประกอบด้วย ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกระทาตามแนวแกนและระยะหดตัว และลักษณะการวิบัติของ
เสาตัวอย่าง จากผลการทดสอบพบว่า การเสริมกาลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยสายรัดเหล็กแบบให้แ รงกระทาก่อนสามารถช่วยเพิ่มความสามารถใน
การรับแรงกระทาตามแนวแกนได้ 30-33 เปอร์เซนต์ และสามารถเพิ่มความ
เหนียวได้ 71-118 เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระหว่างสายเหล็กรัดรอบไม่มีผลต่อ
ความสามารถในการรับแรงตามแนวแกนแต่มีผลต่อความเหนียว เมื่อเทียบ
กับเสาตัวอย่างควบคุม
คาสาคัญ: คอนกรีตเสริมเหล็ก, เสา, สายรัดเหล็ก, ความเหนียว, การเสริม
กาลัง

Abstract
This article presents the experimental study on reinforced
concrete (RC) column strengthened with prestressed steel
straps. A total of five specimens is studied. A cross-section of all
specimens is 150x150 millimeters. The height is 1.20 meters. The
variable studied is the spacing of steel straps (150 and 75
millimeters). All columns are subjected to the compressive force
without the eccentric load. The experimental data is recorded
in terms of the load and deformation relationships, and mode
of failure. Based on the experimental data, the reinforced
concrete column strengthened with steel straps enhance the
axial load by 30 to 33 percent and increases the ductility by 71
to 118 percent. The spacing of steel straps has no effect on the

axial load but it affects the ductility when compared to the
control specimen.
Keywords: Reinforced concrete, Column, Steel straps, Ductility,
Strengthening

1. คานา
โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อระยะเวลาผ่านไปโครงสร้างอาจจะเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ อาจส่งผล
ให้ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกมีค่าลดลง ทาให้โครงสร้างดังกล่าว
ไม่สามารถต้านทานแรงกระทาได้ ทาให้ต้องการเพิ่มความสามารถในการรับ
น้าหนักบรรทุกขององค์อาคารดังกล่าว สาเหตุอื่นๆที่ทาให้โครงสร้างต้องมี
ความสามารถรับกาลังเพิ่มเติมอาจเป็นอันเนื่องมาจากการดัดแปลงสภาพ
การใช้ ง าน โครงสร้ า งดั ง กล่ า วต้ อ งรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ อ าคาร เสาเป็ น ชิ้ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ของระบบโครงสร้ า ง
เนื่องจากโครงสร้างเสาต้องรับน้าหนักที่ถ่ายมาจากพื้นและคาน เป็ นต้น
ดังนั้น เมื่อเสาเสื่อมสภาพหรืออาคารมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ทาให้เสา
จาเป็นต้องมี การเสริมกาลัง หรือซ่ อมแซมให้รับน้าหนักบรรทุกตามความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าการทุบทิ้งแล้วทาการก่อสร้างใหม่
เนื่องจากการทุบทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาการ
ก่อสร้างใหม่ที่ยาวนานกว่าการใช้วิธีเสริมกาลังหรือซ่อมแซมโครงสร้างเดิม
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้มีการศึกษาการเสริมกาลังโครงสร้างเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กจานวนมาก
การเสริ ม ก าลั ง ของโครงสร้ า งเสาเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกหรือเพิ่มความเหนียว โดยการเสริม
กาลังมีหลายวิธี เช่น การใช้เฟอร์โรซีเมนต์ [1-3] การใช้วัสดุพอลิเมอร์เสริม
เส้นใย [4-6] การใช้ Steel jacketing [7] หรือ การใช้ Steel angle/strips
[8, 9] เป็นต้น ซึ่งวิธีการเสริมกาลังข้างต้นสามารถเพิ่มความสามารถในการ
รับน้าหนักบรรทุกหรือเพิ่มความเหนียวให้แก่ชิ้นส่วนเสาได้ การใช้พอลิเม
อร์เสริมเส้นใยอาจไม่เกิดสนิมเมื่อเทียบกับการใช้เหล็กในการเสริมกาลัง แต่
ราคาของวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเที ยบกับ
การใช้เหล็กในการเสริมกาลัง สาหรับสายรัดเหล็ก (Steel straps) เป็นวัสดุ
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ที่สามารถหาได้ง่ายและราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ วัสดุอื่นๆ บุคคลทั่วไป
สามารถทาได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมกาลัง
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยสายรัดเหล็ก
ในการวิจัย นี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม
ก าลั ง โดยการโอบรั ด ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก แบบให้ แ รง โดยการทดสอบเสา
ตัวอย่างจานวน 5 ตัวอย่าง ประกอบด้วยเสาที่ไม่ได้เสริมกาลังจานวน 2
ตั ว อย่ า ง และเสาที่ ท าการเสริ ม ก าลั ง 3 ตั ว อย่ า ง โดยตั ว แปรที่ ไ ด้
ทาการศึกษาคือ ระยะห่างระหว่ างสายรัดเหล็ก การทดสอบเสาจะให้แรง
กระท าแบบตรงศู น ย์ จ นกระทั่ ง ตั ว อย่ า งวิ บั ติ โดยผลการทดสอบ
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและการหดตัว และลักษณะ
การวิบัติของเสาตัวอย่าง
(ก) เสาตัวอย่าง CC

2. รายละเอียดการทดสอบ
2.1 ตัวอย่างเสา
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของเสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
จานวน 5 ตัวอย่าง โดยขนาดหน้าตัดของเสาทุก ตัวอย่างมีข นาดเท่ า กั บ
150x150 มิลลิเมตร มีความสูงเท่ากับ 1.20 เมตร เสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 12 มิลลิเมตรจานวน 4 เส้นเป็นเหล็กยืน และ
เหล็กกลมเส้นผ่านศู นย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเ มตรระยะเรียงเท่ากับ 150
มิลลิเมตร เท่ากันทุกตัวอย่างเสา ตัวแปรที่ศึกษาคือ ระยะห่างของสายรัด
เหล็ ก เท่ า กั บ 150 และ 75 มิ ล ลิ เ มตร ตารางที่ 1 และรู ป ที่ 1 แสดง
รายละเอียดของเสาตัวอย่าง
2.2 คุณสมบัติวัสดุ

(ข) เสาตัวอย่าง CS-150

วัสดุที่ใช้ในการการทาตัวอย่างเสา ประกอบด้วย คอนกรีต เหล็ กเสริม
และสายรัดเหล็ก โดยกาลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน เท่ากับ 233 ksc. กาลัง
รั บ แรงดึ ง ที่ จุ ด ครากของเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยที่ มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเท่ า กั บ 12
มิลลิเมตร (DB12) และเหล็กกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเมตร
(RB6) มีค่าเท่ากับ 5862 และ 4226 ksc ตามลาดับ ส่วนสายรัดเหล็กที่ใช้
นั้นมีความกว้างเท่ากับ 19 มิลลิเมตร และมีความหนาเท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร
มีกาลังรับแรงดึงเท่ากับ 4815 ksc.
2.3 การเตรียมตัวอย่างเสา
เสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี ห น้ า ตั ด ของเสาทุก ตั ว อย่ างมี ข นาดเท่ากับ
150x150 มิลลิเมตร มีความสูงเท่ากับ 1.20 เมตร เสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 12 มิลลิเมตรจานวน 4 เส้นเป็นเหล็กยืน และ
เหล็กกลมเส้นผ่านศู นย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเ มตรระยะเรียงเท่ากับ 150
มิลลิเมตร เท่ากันทุกตัวอย่างเสา (รูปที่ 2(ก)) โดยมีระยะเวลาบ่มคอนกรีต
เป็นระยะเวลา 28 วัน รูปที่ 2(ข) แสดงการบ่มตัวอย่างโดยพลาสติก โดยมี
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ตัวอย่างเป็นเสาควบคุม (ไม่มีการเสริมด้วยสายรัด
เหล็ ก ) ส าหรั บ ตั ว อย่ า งที่ เ สริ ม ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก นั้ น มี จ านวน 3 ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วย เสาตัวอย่างที่ทาการเสริมด้วยสายรัดเหล็กมีระยะห่างเท่ากับ
150 มิลลิเมตรจานวน 2 ตัวอย่างคือ เสา CS-150A และ CS-150B และเสา
STR46-2

(ค) เสาตัวอย่าง CS-75
รูปที่ 1 รายละเอียดของเสาตัวอย่าง (หน่วย: เมตร)
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ตัวอย่างที่ทาการเสริมด้วยสายรัดเหล็กมีระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร
จานวน 1 ตัวอย่าง คือเสา CS-75 การเสริมกาลังเสาทาโดยใช้เครื่องมือตึง
สายรัดเหล็กให้ยืดตัวออกประมาณ 2.0 มิลลิเมตร (ซึ่งจะมีค่าเท่ากับแรง
ประมาณ 4.2 kN) และทาการล๊อคโดยใช้ตัวยึดเหล็กทั้งสองไว้ด้วยกัน รูปที่
3 แสดงสายรัดเหล็กและเครื่องมือตึงสายรัด
(ก) สายรัดเหล็ก
ตารางที่ 1 รายละเอียดเสาตัวอย่าง
เสาตัวอย่าง

ขนาดเสา (มม.2)

ระยะห่างของสายรัดเหล็ก (มม.)

CCA

150x150

-

CCB

150x150

-

CS-150A

150x150

150

CS-150B

150x150

150

CS-75

150x150

75

(ข) เครื่องมือรัดดึง
รูปที่ 3 สายรัดเหล็กและเครื่องมือรัดดึง
(ที่มา: https://www.brandexdirectory.com)

2.4 การทดสอบตัวอย่างเสา
รูปที่ 4(ก) และ 4(ช) แสดงภาพวาดและภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องมือวัด
กับเสาตัวอย่าง โดยเครื่องมือการตรวจวัดประกอบด้วย Load cell (มีกาลัง
รับน้าหนักสูงสุด 5000 กิโลนิวตัน ) เครื่องมือตรวจวัดการหดตัว (LVDT)
จานวน 2 ตัว โดยการให้แรงกระทากับเสาตัวอย่างเป็นการให้แรงแบบตรง
ศู น ย์ จ นกระทั่ ง ตั ว อย่ า งเกิ ด การวิ บั ติ ส าหรั บ ค่ า ที่ ท าการตรวจวั ด
ประกอบด้วยแรงกระทา ระยะหดตัว และลักษณะการวิบัติของเสา ซึ่งจะ
อธิบายในหัวข้อถัดไป

(ก) ภาพวาด

(ก) การผูกเหล็กเสริม
(ข) ภาพถ่าย
รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดกับเสาตัวอย่าง

3. ผลการทดสอบ
(ข) การบ่มคอนกรีต
รูปที่ 2 สายรัดเหล็กและเครื่องมือรัดดึง

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและระยะหดตัว
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและการโก่งตัวของเสา
ตัวอย่างทั้งหมด ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างที่มีการเสริมกาลังด้วยสายรัด
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เหล็กอัดแรงสามารถเพิ่มกาลังสูงสุดและเพิ่มความเหนียวเมื่อเทียบกับเสา
ตัวอย่างควบคุม โดยรายละเอียดแรงอัดสูงสุดและระยะหดตัวที่แรงกระทา
สูงสุดได้แสดงในตารางที่ 2
เสา CCA1 และ CCA2 เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุม (ที่ไม่ได้ทา
การเสริมกาลัง) รับแรงอัดในแนวแกนสูงสุดได้เท่ากับ 600 และ 630 กิโลนิว
ตัน ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 615 กิโลนิวตัน) และมีระยะการหดตัวใน
แนวแกนที่แรงกระทาสูงสุดเท่ากับ 2.22 และ 2.46 มิลลิเมตร ตามลาดับ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 มิลลิเมตร)
เสา CS-150A และ CS-150B เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เสริมกาลัง
ด้วยสายรัดเหล็กที่มีระยะห่างเท่ากับ 150 มิลลิเมตร รับแรงอัดในแนวแกน
สูงสุดได้เท่ากับ 780 และ 820 กิโลนิวตัน ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 800
กิโลนิวตัน) และมีระยะการหดตัวในแนวแกนที่แรงกระทาสูงสุดเท่ากับ 4.23
และ 3.76 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มิลลิเมตร)
เสา CS-75 เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กที่มี
ระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร สามารถรับแรงอัดในแนวแกนสูงสุดได้เท่ากับ
820 กิโลนิวตัน และมีระยะการหดตัวในแนวแกนที่แรงกระทาสูงสุดเท่ากับ
5.11 มิลลิเมตร
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เทียบกับเสาตัวอย่างที่ไม่ได้เสริมด้วยสายรัดเหล็ก สาหรับระยะหดตัวตาม
แนวแกนที่แรงกระทาสูง สุดนั้นพบว่าเสาที่เ สริมกาลัง ด้วยสายรัดเหล็กที่
ระยะห่างเท่ากับ 150 และ 75 มิลลิเมตรสามารถเพิ่มระยะหดเท่ากับ 71
และ 118 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
3.2 ลักษณะการวิบัติ

(ก) เสาตัวอย่าง CCA

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและระยะหดตัวของเสาตัวอย่างที่ไม่ได้
เสริมกาลังและเสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็ก
ตารางที่ 2 รายละเอียดเสาตัวอย่าง

CCA

150x150

-

แรงอัดสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
600

CCB

150x150

-

630

2.46

780

4.23

เสาตัวอย่าง

ขนาดเสา ระยะห่างของสาย
(มม.2)
รัดเหล็ก (มม.)

ระยะหดตัว*
(มิลลิเมตร)
2.22

(ข) เสาตัวอย่าง CCB
รูปที่ 6 ลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่เสริมกาลังด้วยสายรัด
เหล็ก

รูปที่ 6(ก) และ 6(ข) แสดงลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
CS-150A 150x150
150
ควบคุม (ที่ไม่ได้ทาการเสริมกาลัง) ตามลาดับ ผลการทดสอบพบว่า เมื่อเสา
820
3.76
CS-150B 150x150
150
รับ น้าหนักกดอัดในแนวแกนในช่วงแรก เมื่อมีแรงกระทาตามแนวแกน
820
5.77
CS-75
150x150
75
เพิ่มขึ้น ค่าการหดตัวของเสามีค่าเพิ่มมากขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
หมายเหตุ * ระยะหดตัวที่ตาแหน่งแรงกระทาสูงสุด
แรงอัดตามแนวแกนและการหดตัวแสดงดังรูปที่ 5 จนกระทั่งเมื่อแรงอัด
ตามแนวแกนถึงค่าสูงสุด เสาตัวอย่างบริเวรด้านบนเริ่มมีรอยแตกร้าวมาก
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เสาที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กที่ ขึ้น รอยแตกร้าวดังกล่าวเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเสาไม่สามารถ
ระยะห่างเท่ากับ 150 และ 75 มิลลิเมตรสามารถเพิ่มความสามารถในการ รับแรงกระทาเพิ่มได้อีก ทาให้ค่าของแรงกระทามีค่าตกลง แต่ค่าการหดตัว
กาลังรับ แรงอัดตามแกนเท่ากับ 30 และ 33 เปอร์เ ซ็ นต์ ตามลาดับ เมื่อ มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อรอยแตกร้าวขยายออกมากขึ้นจนกระทั่งคอนกรีตเริ่มแตก
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ออกและหลุดร่วงจึงทาให้เ สาไม่สามารถรับแรงได้อีกต่อไปจึงหยุดทาการ
ทดสอบ
รูปที่ 7(ก) และ 7(ข) แสดงลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กที่มีระยะห่างเท่ากับ 150 มิลลิเมตร ผลการ
ทดสอบพบว่า เมื่อเสารับน้าหนักกดอัดในแนวแกนในช่วงแรกเมื่อมีแรง
กระทาตามแนวแกนเพิ่ มขึ้ นทาให้ค่ า การหดตัวของเสามีค่ าเพิ่ม มากขึ้ น
เช่นเดียวกับเสาควบคุม (รูปที่ 5) แต่มีระยะการหดตัวตามแนวแกนที่แรง
กระท าสู ง สุ ด มี ค่ า สู งกว่ า เมื่ อ คอนกรี ต เริ่ ม แตกร้ า วเล็ก น้ อ ยก่ อ นถึ ง แรง
กระทาสูงสุด จนกระทั่งสายรัดเหล็กขาดที่บริเวณมุมของเสา ทาให้แรง
กระทามีค่าลดลง จากนั้นรอยแตกร้าวของคอนกรีตมีค่ามากขึ้น เมื่อเสาไม่
สามารถรับแรงกระทาตามแนวแกนได้อีก จึงหยุดทาการทดสอบ
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เพิ่มขึ้นทาให้ค่าการหดตัวของเสามีค่าเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับเสาควบคุม
โดยความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดตามแนวแกนและการหดตัวแสดงดังรูปที่ 4
แต่มีระยะการหดตัวตามแนวแกนที่สูงกว่าเสาควบคุมและเสาที่เสริมกาลัง
ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก ที่ มี ร ะยะห่ า งเท่ า กั บ 150 มิ ล ลิ เ มตร เมื่ อ คอนกรี ต เริ่ ม
แตกร้ า วเล็ ก น้ อ ยก่ อ นถึ ง แรงกระท าสู ง สุ ด จนกระทั่ ง สายรั ด เหล็ ก ขาดที่
บริเวณมุมของเสา จนทาให้รอยร้าวของคอนกรีตขยายอย่างรวดเร็วทาให้
แรงกระทามีค่าลดลง เมื่อเสาไม่สามารถรับแรงกระทาตามแนวแกนได้อีก จึง
หยุดทาการทดสอบตัวอย่างดังกล่าว

(ก) เสาตัวอย่าง CS-150A

รูปที่ 8 ลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็ก
(ระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร)
(ข) เสาตัวอย่าง CS-150B

รูปที่ 7 ลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วยสายรัด 4. สรุปผลการวิจัย
เหล็ก (ระยะห่างเท่ากับ 150 มิลลิเมตร)
จากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการโอบรัดเสาคอนกรีต
รูปที่ 8 แสดงลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลัง
ด้วยสายรัดเหล็ก ที่มีระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร ผลการทดสอบพบว่า เสริ ม เหล็ ก ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก แบบให้ แ รง จากการทดสอบเสาจ านวน 5
เมื่อเสารับน้าหนักกดอัดในแนวแกนในช่วงแรกเมื่อมีแรงกระทาตามแนวแกน ตัวอย่าง โดยขนาดของตัวอย่างเสาทุกตัวมี ขนาดเท่ากันทุกตัวอย่างเท่ากับ
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150x150 มิ ล ลิ เ มตร มี ค วามสู ง เท่ า กั บ 1.20 เมตร โดยตั ว แปรที่ ไ ด้
ทาการศึกษาคือ ระยะห่างของสายรัดรอบ 2 ระยะคือ ระยะเท่ากับ 150
และ 75 มิลลิเมตร ทดสอบภายใต้การรับแรงอัดแบบตรงศูนย์ จากผลการ
ทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้
การเสริ ม ก าลั ง เสาคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ด้ว ยสายรัด เหล็ ก แบบให้ แรง
กระทาก่อนสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระทาตามแนวแกน
ได้ 30 ถึง 33 เปอร์เซนต์ โดยระยะห่างของสายรัดเหล็กที่แตกต่างกันใน
งานวิจัยนี้ไม่มีผลต่อการเพิ่มความสามารถในการรับกาลังอัดตามแนวแกน
อย่างมีนัยสาคัญ
การเสริ ม ก าลั ง เสาคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ด้ว ยสายรัด เหล็ ก แบบให้ แรง
กระทาก่อนสามารถช่วยเพิ่มความความเหนียวเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้
เสริมกาลังได้ 71 ถึง 118 เปอร์เซ็นต์ โดยระยะห่างของสายเหล็กรัดรอบ
ส่งผลต่อความเหนียวของเสาที่ได้รับการเสริมกาลัง โดยเมื่อระยะห่ างของ
สายเหล็ ก รั ด รอบน้ อ ยจะส่ ง ผลให้ ค วามเหนี ย วมี ค่ า เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญ
การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบคอนกรีตแตกหัก ลักษณะ
การวิบัติของเสาที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กแบบให้แรงกระทาก่อนคือ การ
ขาดของสายรัดเหล็กที่บริเวณมุมของเสา
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