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 สาขา:   โยธา วิชา:   CE21 Reinforced Concrete Design  
ขอที่ 1    คอนกรีตหลอในที่ ตามขอกําหนด วสท.3408 คอนกรีตที่หลอติดกับดินและผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา ใหมีระยะหุมต่าํสุด

สําหรับเหล็กเสริม เทากับกี่ ซม. 
คําตอบที่1  3.0 ซม. 
คําตอบที่2  3.5 ซม. 
คําตอบที่3  5.0 ซม. 
คําตอบที่4  7.5 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่  2   น้ําหนักบบรรทุกจร ของอาคาร ตามขอบัญญัติ กทม.พ.ศ.2522 ขอใด มนี้ําหนักมากที่สุด  
คําตอบที่1  หองเก็บหนังสือของหอสมุดกลาง 
คําตอบที่2  ภัตตาคารใหญ 
คําตอบที่3  หอประชุมแหงชาติ 
คําตอบที่4  ที่จอดหรือเก็บรถยนตบรรทุกเปลาและรถอื่น ๆ 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ 3   Blow count คือการตรวจสอบอะไร 
คําตอบที่1  จํานวนนับการตอกเสาเข็ม 
คําตอบที่2  จํานวนหนาตาง และประตู ในแตละอาคารที่ลมผานได 
คําตอบที่3  จํานวนชั้นของอาคาร 
คําตอบที่4  จํานวนกระเบื้อง ในแตละตารางเมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
ขอที่  4    เหล็กขอออย ที่ใชในประเทศไทย จะมีคุณสมบัติดีกวาเหล็กกลมอยางไร 
คําตอบที่1  รับแรงดึงไดมากกวา 
คําตอบที่2  มีแรงยึดเกาะดีกวา 
คําตอบที่3  ทั้งรับแรงดึงและมีแรงยึดเกาะไดดีกวา 
คําตอบที่4  ราคาถูกกวา 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่  5  Hollow Core Slab ในงานกอสรางหมายถึงอะไร 
คําตอบที่1  ชองทอในพื้นหองน้ํา 
คําตอบที่2  ชองเปดในผนัง 
คําตอบที่3  แผนพื้นสําเร็จรูป 
คําตอบที่4  ชองเปดในพื้นตาง ๆ 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่  6   คานยื่น cantilever beam เหล็กเสริมที่อยูในคาน เหล็กใดเปนเหล็กเสริมที่สําคัญที่สุด 
คําตอบที่1  เหล็กเสริมดานลางสุดของคาน 
คําตอบที่2  เหล็กเสริมดานกลางของคาน 
คําตอบที่3  เหล็กเสริมดานบนคาน 
คําตอบที่4  เหล็กคอมา 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่  7   เหล็กปลอกในคาน นอกจากมีไวยึดรูปของเหล็กเสนแลว ยังชวยรับแรงชนิดใดที่เกิดขึ้น 
คําตอบที่1  แรงลม 
คําตอบที่2  แรงอัด 
คําตอบที่3  แรงเหวี่ยง 
คําตอบที่4  แรงเฉือน 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่  8   พื้นของหองใดในโรงแรม ที่มีการรับน้ําหนักมากที่สุด 
คําตอบที่1  หองนอน 
คําตอบที่2  ระเบียง 
คําตอบที่3  หองน้ํา 
คําตอบที่4  หองโถง, และ Lobby 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่  9   เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ตน มีสัดสวนปริมาณเหล็กเสริมตอคอนกรีตเทากัน มีความสูงเทากัน เสาตันใดจะรับน้ําหนักไดมากที่สุด 
คําตอบที่1  20x40 ซม. 
คําตอบที่2  30x30 ซม. 
คําตอบที่3  25x30 ซม. 
คําตอบที่4  30x40 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ 10   การถอดค้ํายันใตทองคานยื่น ที่มีความยาวมาก ควรจะถอดอยางไร 
คําตอบที่1  ถอดไลจากดานเสาที่รองรับออกไป 
คําตอบที่2  ถอดไลจากดานปลายคานยื่นเขามา 
คําตอบที่3  ถอดตรงกลางกอนแลวไลออกสองดาน 
คําตอบที่4  ถอดอันเวนอันจากดานในออกไป 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่  11   slab on ground หมายถึงอะไร 
คําตอบที่1  พื้นชั้นลางที่ถายน้ําหนักลงที่ดินโดยตรง 
คําตอบที่2  พื้นชั้นลางที่ถายน้ําหนักโดยตรงลงคานคอดิน 
คําตอบที่3  พื้นที่กอสรางไกลจากแหลงน้ํา 
คําตอบที่4  การใชดินเปนไมแบบของคาน 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่  12   กําลังอัดคอนกรีต เทากับ 210 กก./ตร.ซม. ชนิดทรงกระบอก ที่อายุ 28 วัน จะเทากับกําลังอัดของคอนกรีตชนิดลูกบาศก ประมาณ 
  เทาใด 
คําตอบที่1  180 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  210 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  240 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  280 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่  13   ถากําหนดใหใชคอนกรีตกําลังอัดประลัยที่ 240 กก./ตร.ซม. สําหรับออกแบบในมาตรฐาน ว.ส.ท.จะหมายถึงแทงตัวอยางคอนกรีต
  รูปรางใด ที่อายุกี่วัน? 
คําตอบที่1  ชนิดลูกบาศก ขนาด 15 x15x15 ซม. ที่อายุ 14 วัน 
คําตอบที่2  ชนิดลูกบาศก ขนาด 15 x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน 
คําตอบที่3  ชนิดทรงกระบอกขนาด 6"x12" ที่อายุ 7 วัน 
คําตอบที่4  ชนิดทรงกระบอกขนาด 6"x12" ที่อายุ 28 วัน 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่  14   รอยแตกราวในคานตอเนื่องซึ่ง ถามีแนวเอียงหรือเฉียงทแยง ซึ่งเรียกทั่วไปวา เกิดจากแรงดึงทแยง (diagonal tension) มักจะพบ

ในบริเวณใดของคาน 
คําตอบที่1  ดานลางของคาน บริเวณกึ่งกลางคาน 
คําตอบที่2  ดานบนของคาน บริเวณกึ่งกลางคาน 
คําตอบที่3  ที่ขอบของหัวเสา 
คําตอบที่4  ใกลบริเวณโคนเสา หางจากเสาประมาณเทากับความลึกของคาน 
ขอที่ถูกตอง 4 
ขอที่  15   พื้น คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. รับน้ําหนักจร 350 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. จะมนี้ําหนักลงคานดานยาวเทาไร (วิธี WSD)  
คําตอบที่1  710 กก./ม. 
คําตอบที่2  937.2 กก./ม. 
คําตอบที่3  1420 กก./ม. 
คําตอบที่4  1775 กก./ม.  
ขอที่ถูกตอง 2 
ขอที่  16   พื้น คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. รับน้ําหนักจร 350 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. จะมนี้ําหนักลงคานดานยาวเทาไร และใชเกณฑ

มาตรฐานของ ว.ส.ท.ในการออกแบบ (วิธ ีSDM)  
คําตอบที่1  1099 กก./ม. 
คําตอบที่2  1237.2 กก./ม. 
คําตอบที่3  1450 กก./ม. 
คําตอบที่4  1775 กก./ม.  
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่  17   ฐานรากแผสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.75x1.75 ม. รับน้ําหนักตามแนวแกน 30 ตัน และรับโมเมนต 5 ตัน-เมตร ที่สภาวะใชงานจงหา
หนวยแรงดันดินสุทธิใตฐานรากที่มากที่สุด (วิธ ีWSD)  

คําตอบที่1  4.198 ตัน/ตร.ม. 
คําตอบที่2  10.732 ตัน/ตร.ม. 
คําตอบที่3  12.56 ตัน/ตร.ม.  
คําตอบที่4  15.39 ตัน/ตร.ม.  
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่  18   เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x 4.50 ม. มีจะกําลังรับน้ําหนักปลอดภัยของเสาเข็มเทาไร เมื่อคํานวนโดยใชความฝดของดินที่

ยอมใหตามขอบัญญัติ กทม. ขอ 67 กําหนดให fc’ของคอนกรีต เสาเข็ม = 210 ksc; fc’ของคอนกรีต ฐานราก = 180 ksc วิธี WSD  
คําตอบที่1  1620 กก. 
คําตอบที่2  1890 กก. 
คําตอบที่3  2160 กก. 
คําตอบที่4  17718 กก.  
ขอที่ถูกตอง 1 
ขอที่  19   การรับแรงในแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนที่เปนเนื้อคอนกรีตถูกกําหนดใหรับความเคนสูงสุดไมเกินกี่เปอรเซ็นของความ

เคนสูงสุดที่คอนกรีตรับได สําหรับการออกแบบดวยวิธีกําลัง 
คําตอบที่1  60% 
คําตอบที่2  75% 
คําตอบที่3  80% 
คําตอบที่4  85% 
ขอที่ถูกตอง 4 
ขอที่  20   เหล็กปลอกในเสาทําหนาที่อะไร เมื่อเสารับแรงในแนวแกน 
คําตอบที่1  เพื่อยึดเหล็กยืนไวใหอยูตามตําแหนงที่ตองการ 
คําตอบที่2  เพื่อใหระยะหุม (Covering) ถูกตองตามตองการ 
คําตอบที่3  เพื่อชวยเสริมใหเสามีคุณสมบัติเหนียว (ductility) 
คําตอบที่4  เพื่อชวยใหเสารับแรงดึงไดดีขึ้น 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่  21   คานคอนกรีตที่ไมมีเหล็กเสริม มีขนาดกวาง 30 cm ลึก 30 cm จงหาคาโมเมนตดัดสูงสุดที่ยอมใหที่คานนี้รับได ถาคอนกรีตมีหนวย
แรงอัดที่ยอมให fc= 75 ksc และหนวยแรงดึงที่ยอมให ft= 15 ksc 

คําตอบที่1  33750 kg.cm 
คําตอบที่2  67500 kg.cm 
คําตอบที่3  168750 kg.cm 
คําตอบที่4  337500 kg.cm 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่  22  มาตรฐาน ว.ส.ท. โดยวิธีกําลัง (USD)กําหนดใหใชหนวยการยืดหดตัวประลัยของคอนกรีตมีคาเทากับเทาใด 
คําตอบที่1  0.001 มม./มม. 
คําตอบที่2  0.002 มม./มม. 
คําตอบที่3  0.003 มม./มม. 
คําตอบที่4  0.004 มม./มม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่  23   ฐานรากเดี่ยว (Isolated Footing) มีความลึกประสิทธิผลเทากับ d จะเกิดการวิบัติเนื่องจากโมเมนตดัดที่บริเวณใด 
คําตอบที่1  บริเวณขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่2  ที่ระยะ d/4 จากขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่3  ที่ระยะ d/2 จากขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่4  ที่ระยะ d จากขอบเสาตอมอ 
ขอที่ถูกตอง 1 
ขอที่  24   ฐานรากเดี่ยว (Isolated Footing) มีความลึกประสิทธิผลเทากับ d จะเกิดการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนทางเดียว( ฺBeam Shear) ที่

บริเวณใด 
คําตอบที่1  บริเวณขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่2  ที่ระยะ d/4 จากขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่3  ที่ระยะ d/2 จากขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่4  ที่ระยะ d จากขอบเสาตอมอ 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่  25   ฐานรากเดี่ยว (Isolated Footing) มีความลึกประสิทธิผลเทากับ d จะมีการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนทะลุ(Punching Shear) ที่บริเวณ
ใด 

คําตอบที่1  บริเวณขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่2  ที่ระยะ d/4 จากขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่3  ที่ระยะ d/2 จากขอบเสาตอมอ 
คําตอบที่4  ที่ระยะ d จากขอบเสาตอมอ 
ขอที่ถูกตอง 3 
    
ขอที่ : 26  คอนกรีตของคานขนาด 0.20 x 0.50 เมตร สามารถรับแรงเฉือนไดเทาใดตามวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD) ถา fc’=240 ksc,  

  d = 0.45 เมตร 
คําตอบที่1  2043 kg 
คาํตอบที่2  4043 kg 
คําตอบที่3  11084 kg 
คําตอบที่4  18404 kg 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 27  ถาไมทํา “ของอมาตรฐาน” ระยะที่ตองฝงเหล็กกลมเรียบ (RB 15 มม.) จากหนาตัดวิกฤต (critical section) มีคาประมาณเทาใด  

  กําหนดให หนวยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมให u = 11 กก./ตร.ซม. (สูตรคํานวณ L = dbfs/4u) 
คําตอบที่1  50 ซม. 
คําตอบที่2  40 ซม. 
คําตอบที่3  35 ซม. 
คําตอบที่4  30 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 28  ขอความใดตอไปนี้ที่มิใชมาตรฐานกําหนดของ ว.ส.ท. (หมายเหตุ d = ความลึกประสทิธิผล, db = ขนาดเสนผาศูนยกลางของเหล็ก 
  เสริม) 
คําตอบที่1  ตองยื่นเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตดัดใหเลยจากจุดที่ไมตองการทางทฤษฏีออกไปอีกอยางนอยเทากับ d หรือ 12 db โดยใชคาที่

มากกวา 
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คําตอบที่2  ตองยื่นเหล็กเสริมอยางนอย 1 ใน 3 ของเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตบวกทั้งหมดในคานชวงเดี่ยว เลยเขาไปในฐานรองรับเปนระยะไม
นอยกวา 15 ซม. 

คําตอบที่3  ตองยื่นเหล็กเสริมอยางนอย 1 ใน 4 ของเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตบวกทั้งหมดในคานตอเนื่อง เลยเขาไปในฐานรองรับเปนระยะไม
นอยกวา 15 ซม. 

คําตอบที่4  ตองยื่นเหล็กเสริมอยางนอย 1 ใน 3 ของเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตลบทั้งหมดเลยจากตําแหนงของจุดดัดกลับเปนระยะไมนอยกวา d 
หรือ 12 db หรือ 1/18 ของระยะชวงวางของคาน โดยใชคาที่มากกวา  

ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 29  นอกเหนือจากกําลังของวัสดุและขนาดของเหล็กเสริมที่ใช กําลังยึดเหนี่ยวยังขึ้นอยูกับ 
คําตอบที่1  ระยะคอนกรตีที่หุมเหล็กเสริม 
คําตอบที่2  ระยะหางระหวางเหล็กเสริม 
คําตอบที่3  การเสริมเหล็กทางขวาง 
คําตอบที่4  ถูกทุกขอ 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 30  บันไดพาดทางชวงกวางกบัแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 2.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 

 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 500 กก./ ม.2 จงประมาณคาน้ําหนักบรรทุกใชงานทั้งหมด
 ในทางราบ 

คําตอบที่1  700 กก./ม.2  
คําตอบที่2  800 กก./ม.2 
คําตอบที่3  900 กก./ม.2 
คําตอบที่4  1000 กก./ม.2 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 31  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 2.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 30 ซม. สวนยก = 

 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 400 กก./ ม.2 จงประมาณคาน้ําหนักบรรทุกใชงานทั้งหมด
 ในทางราบ 

คําตอบที่1  600 กก./ม.2 
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คําตอบที่2  700 กก./ม.2 
คําตอบที่3  800 กก./ม.2 
คําตอบที่4  900 กก./ม.2  
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 32  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 1.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 

 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 400 กก./ม.2 จงประมาณคาน้ําหนักบรรทุกประลัยทั้งหมด 
 ในทางราบ กําหนดให Factored Load = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  1000 กก./ม.2 
คําตอบที่2  1150 กก./ม.2 
คําตอบที่3  1250 กก./ม.2 
คําตอบที่4  1500 กก./ม.2 
ขอที่ถูกตอง 3 
 

ขอที่ : 33  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 2.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 
 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 500 กก./ ม.2 จงประมาณคาน้ําหนักบรรทุกประลัยทั้งหมด
 ในทางราบ กําหนดให Factored load = 1.4D + 1.7L 

 
คําตอบที่1  1150 กก./ม.2 
คําตอบที่2  1250 กก./ม.2 
คําตอบที่3  1300 กก./ม.2 
คําตอบที่4  1400 กก./ม.2 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 34  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 1.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 
 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 400 กก./ ม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดใชงานสูงสุดที่พื้น
 บันไดตองรับ  

คําตอบที่1  150 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่2  175 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่3  225 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่4  275 กก.-เมตร/เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 35  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 1.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 

 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 400 กก./ ม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดประลัยสูงสุดที่พื้น
 บันไดตองรับ  

คําตอบที่1  280 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่2  300 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่3  350 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่4  400 กก.-เมตร/เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 36  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 2.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 

 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 400 กก./ ม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดใชงาน (M)  
 สูงสุด  ที่พื้นบันไดตองรับ  

คําตอบที่1  470 กก.-เมตร/เมตร  
คําตอบที่2  625 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่3  780 กก.-เมตร/เมตร  
คําตอบที่4  850 กก.-เมตร/เมตร  
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 37  บันไดพาดทางชวงกวางกับแมบันไดทั้งสองขาง ถาใหชวงกวางระหวางแมบันได = 2.50 เมตร ขั้นบันไดกวาง = 25 ซม. สวนยก = 
 15 ซม. ความหนาของพื้นบันได = 7.5 ซม. น้ําหนักบรรทุกจรใชงาน = 400 กก./ ม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดประลัยสูงสุด (Mu) 
 ที่พื้นบันไดตองรับ 

คําตอบที่1  900 กก.-เมตร/เมตร  
คําตอบที่2  1000 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่3  1100 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่4  1200 กก.-เมตร/เมตร  
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 38  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดยใช As = 7.07 ซม.2 fc‘ =  

 100 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดที่ทําใหคานราว (cracking moment) สมมติไมคิดผลของเหล็ก
 เสริมที่ใช  

คําตอบที่1  1650 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  1880 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  2000 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  2080 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
 
ขอที่ : 39  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.45 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.40 ม. โดยใช As = 5.30 ซม.2 fc‘ =  

 200 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดที่ทําใหคานราว (cracking moment) สมมติไมคิดผลของเหล็ก
 เสริมที่ใช  

คําตอบที่1  1450 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  1550 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  1600 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  1700 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
 



 

        Page 12 of 79 

ขอที่ : 40  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดยใช As = 5.30 ซม.2 fc‘ =  
 100 ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงใชวิธี WSD ประมาณกําลังรับโมเมนตดัดใชงาน สมมติใหตําแหนงแนวแกนสะเทิน kd = 15 
 ซม. 

คําตอบที่1  2400 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  2500 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  2650 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  2700 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 41  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดยใช As = 7.07 ซม.2 fc‘ =  

 100 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงใชวิธี WSD ประมาณกําลังรับโมเมนตดัดใชงาน สมมติใหตําแหนงแนวแกนสะเทิน kd 
 = 15 ซม. 

คําตอบที่1  2650 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  2950 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  3400 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  3550 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 42  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.45 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.39 ม. โดยใช As = 9.36 ซม.2 fc‘ =  

 200 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 จงใชวิธี USD ประมาณกําลังรับโมเมนตดัดประลัย (Mu) สมมติคา jd = 33.5 ซม. 
คําตอบที่1  8000 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  8450 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  9400 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  9900 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 43   คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.25x0.60 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.50 ม. โดยใช As = 12.5 ซม.2 fc‘ =  
 250 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 จงใชวิธี USD ประมาณกําลังรับโมเมนตดัดประลัย (Mu) สมมติคา jd = 45 ซม. 

คําตอบที่1  19120 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  20250 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  22500 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  24250 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 44  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดยใช As = 36 ซม.2 fc‘ = 200 

 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 ตามวิธี USD พบวา คานนี้เปนแบบ 
คําตอบที่1  over-reinforced 
คําตอบที่2  balanced-reinforcement 
คําตอบที่3  under-reinforced 
คําตอบที่4  lightly-reinforcement 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
 
ขอที่ : 45  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.25x0.45 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.40 ม. โดยใช As = 20 ซม.2 fc‘ = 250 

 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 ตามวิธี USD พบวา คานนี้เปนแบบ 
คําตอบที่1  over-reinforced 
คําตอบที่2  balanced-reinforcement 
คําตอบที่3  under-reinforced 
คําตอบที่4  lightly-reinforcement 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 46  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.25x0.45 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.40 ม. โดยใช As = 3.5 ซม.2 fc‘ =  

 250 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 ตามวิธี USD พบวา คานนี้เปนแบบ 
คําตอบที่1  over-reinforced 
คําตอบที่2  balanced-reinforcement 
คําตอบที่3  under-reinforced 
คําตอบที่4  lightly-reinforcement 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 47  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.35 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.30 ม. โดยใช As = 6.75 ซม.2 fc‘ =  

 150 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 ตามวิธี WSD เมื่อให n = 11 พบวา คานนี้เปนแบบ 
คําตอบที่1  over-reinforced 
คําตอบที่2  balanced-reinforcement 
คําตอบที่3  under-reinforced 
คําตอบที่4  lightly-reinforcement 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 48  คานรองรับแผนพื้นชวงภายในทั่วไปซึ่งหลอเปนเนื้อเดียวกันกับแผนพื้นนั้น ถาพื้นหนา = 10 ซม. ตวัคานกวาง = 15 ซม. ระยะหาง

 จากศูนยถึงศูนยของคานขางเคียงแตละขาง = 4 เมตร และชวงคานยาว = 5 เมตร จงหาความกวางประสิทธิผลของปกคานรูปตัดตวั
 ที  

คําตอบที่1  1.25 เมตร 
คําตอบที่2  1.50 เมตร  
คําตอบที่3  1.75 เมตร 
คําตอบที่4  2.00 เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 49  คานรูปตัดตัวทีโดดๆ มีปกคานกวาง = 75 ซม. หนา = 10 ซม. ตัวคานกวาง = 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียว As = 11.30 
 ซม.2 ที่ความลึกประสิทธิผล d = 40 ซม. ถาใช fc = 45 กก./ซม.2 และ fs = 1200 กก./ซม.2 จงประมาณคาโมเมนตตานทาน 
 ปลอดภัยของคานนี้ สมมติตําแหนงแนวแกนสะเทิน = 10 ซม. 

คําตอบที่1 4500 กก.-เมตร 
คําตอบที่2 5000 กก.-เมตร 
คําตอบที่3 6000 กก.-เมตร 
คําตอบที่4 6500 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 50  คานรูปตัดตัวทีโดดๆ มีปกคานกวาง = 80 ซม. หนา = 8 ซม. ตัวคานกวาง = 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียว As = 7.0  

 ซม.2 ที่ความลึกประสิทธิผล d = 40 ซม. ถาใช fc = 45 กก./ซม.2 และ fs = 1200 กก./ซม.2 จะพบวาตําแหนงแนวแกนสะเทินอยู
 ใตปกคาน ดังนั้น หากสมมติใหตําแหนงของแรงอัดที่ไดจากคอนกรีตอยูที่กึ่งกลางความหนาของปกคาน จงประมาณคาโมเมนต 
 ตานทานปลอดภัยของคานนี้  

คําตอบที่1  2800 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  3000 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  3200 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  3350 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 

ขอที่ : 51  คานรูปตัดตัวทีโดดๆ มีปกคานกวาง = 80 ซม. หนา = 8 ซม. ตัวคานกวาง = 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียว As ที่ความลึก
ประสิทธิผล d = 40 ซม. ถาใช fc = 45 กก./ซม.2 และ fs = 1200 กก./ซม.2 จงประมาณคา min As ที่ตองใชตามมาตรฐานกําหนด 

คําตอบที่1  As = 12.0 ซม.2 
คําตอบที่2  As = 10.0 ซม.2 
คําตอบที่3  As = 8.0 ซม.2 
คําตอบที่4  As = 6.0 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 52  คานรูปตัดตัวทีโดดๆ มีปกคานกวาง = 75 ซม. หนา = 10 ซม. ตัวคานกวาง = 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียว As ที่ความ
ลึกประสิทธผิล d = 45 ซม. ถาใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 จงประมาณคา min As ที่ตองใชตามมาตรฐาน
กําหนด  

คําตอบที่1  As = 3.0 ซม.2 
คําตอบที่2  As = 4.0 ซม.2 
คําตอบที่3  As = 5.0 ซม.2 
คําตอบที่4  As = 6.0 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 53  แผนพื้นชวงเดียวหนา 8 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 6 ซม. โดยใช เหล็ก 6 มม. @12 ซม. (As = 2.32 ซม.2/

เมตร) fc = 65 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดตานทานปลอดภัย สมมติใหตําแหนงแนวแกนสะเทิน 
kd = 2.24 ซม.  

คําตอบที่1  120 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่2  140 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่3  160 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่4  180 กก.-เมตร/เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 54  แผนพื้นชวงเดียวหนา 18 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 15 ซม. โดยใช เหล็ก9 มม. @12 ซม. (As = 5.30 ซม.2/

เมตร) fc‘ = 150 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงประมาณคาโมเมนตดัดตานทานปลอดภัย สมมติใหตําแหนงแนวแกน
สะเทิน kd = 5 ซม.  

คําตอบที่1  748 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่2  848 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่3  948 กก.-เมตร/เมตร 
คําตอบที่4  1048 กก.-เมตร/เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 55  คานชวงเดียวมีความยาวชวงคาน 5.00 ม. รูปตัดเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 
0.45 ม. โดยใช As = 5.30 ซม.2 ที่กลางชวงคาน ถากําหนดให fc‘ = 150 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงใชวิธี WSD 
ประมาณคาน้ําหนักบรรทุกจรแบบแผสม่ําเสมอใชงานสูงสุดที่คานจะรับได สมมติใหตาํแหนงแนวแกนสะเทิน kd = 17.5 ซม. 

คําตอบที่1  450 กก./เมตร 
คําตอบที่2  500 กก./เมตร 
คําตอบที่3  550 กก./เมตร 
คําตอบที่4  600 กก./เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
  
ขอที่ : 56  คานชวงเดี่ยวยาว 5.00 ม. มีรูปตัดเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดย

ใช As = 5.30 ซม.2 ที่กลางชวงคาน ถาให fc‘ = 150 กก./ซม.2 และ fy = 2400 กก./ซม.2 จงใชวิธี WSD ประมาณคาสูงสุดของ
น้ําหนักบรรทุกจรใชงานแบบจุดที่กระทํากลางชวงคาน สมมติใหตําแหนงแนวแกนสะเทิน kd = 17.5 ซม. 

คําตอบที่1  1290 กก. 
คําตอบที่2  1390 กก. 
คําตอบที่3  1490 กก. 
คําตอบที่4  1590 กก. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 57  คานรูปตัดตัวที มีความกวางประสิทธิผลของปกคาน = 120 ซม. หนา = 8 ซม. ตัวคานกวาง = 30 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยาง

เดียว As = 48.24 ซม.2 ที่ความลึกประสิทธิผล d = 50 ซม. เพื่อรับโมเมนตประลัย (Mu) ชนิดบวก = 50 ตัน-เมตร ถาใช fc‘ = 200 
กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 จงใชวิธี USD ประมาณคา As ที่ตองใช  

คําตอบที่1  As = 32 ซม.2 
คําตอบที่2  As = 35 ซม.2 
คําตอบที่3  As = 37 ซม.2 
คําตอบที่4  As = 40 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
 



 

        Page 18 of 79 

ขอที่ : 58  ในการออกแบบชิ้นสวนรับโมเมนตดัด ถาใหระยะ b, d มีคาคงที่ และใหกําลังจุดครากมีคาคงที่ ครั้นเมื่อใหกําลังรับแรงอัดของ 
  คอนกรีตมีคาเพิ่มขึ้น จะพบวา  
คําตอบที่1  โมเมนตตานทานมีคาลดลง 
คําตอบที่2  โมเมนตตานทานมีคาเทาเดิม 
คําตอบที่3  โมเมนตตานทานมีคาเพิ่มขึ้น 
คําตอบที่4  แรงเฉือนตานทานมีคาลดลง 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 59  ในการออกแบบชิ้นสวนรับโมเมนตดัด ถาใหระยะ b, d มีคาคงที่ และใหกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีคาคงที่ ครั้นเมื่อใหกําลังจุด

ครากมีคาเพิ่มขึ้น จะพบวา 
คําตอบที่1  โมเมนตตานทานมีคาลดลง 
คําตอบที่2  โมเมนตตานทานมีคาเทาเดิม 
คําตอบที่3  โมเมนตตานทานมีคาเพิ่มขึ้น 
คําตอบที่4  แรงเฉือนตานทานมีคาลดลง 
ขอที่ถูกตอง 1 
  
ขอที่ : 60  ในการออกแบบชิ้นสวนรับโมเมนตดัดที่เสริมเหล็กรับแรงดึง ถาใหระยะ b, d มีคาคงที่ และใหกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีคาคงที่ 

ครั้นเมื่อกําลังจุดครากมีคาเพิ่มขึ้น จะพบวาตําแหนงแกนสะเทินที่หางจากดานรับแรงอัด มีคา 
คําตอบที่1  มากขึ้นตามกําลังจุดครากที่เพิ่มขึ้น 
คําตอบที่2  เทาเดิมตามกําลังจุดครากที่เพิ่มขึ้น 
คําตอบที่3  ลดลงตามกําลังจุดครากที่เพิ่มขึ้น 
คําตอบที่4  ไมมีขอใดถูก 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 61  ปริมาณอยางนอยของเหล็กเสริมทางขวาง (min Av) ในคาน คสล. ตามวธิี WSD คือ 
คําตอบที่1  0.0010 bws ตร.ซม. 
คําตอบที่2  0.0015 bws ตร.ซม. 
คําตอบที่3  0.0020 bws ตร.ซม. 
คําตอบที่4  0.0025 bws ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
  
ขอที่ : 62  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.35 ม. ระยะ d = 0.30 ม. ตามวิธี WSD เมื่อแรงเฉือน V = Vc จะตองเสริมเหล็ก

ทางขวางออกไปอีกเปนระยะเทากับ d ดังนั้น ถาใชเหล็ก RB 6 มม. (สองขา) จงหาระยะเรียงหางมากที่สุด ตามมาตรฐานกําหนด 
คําตอบที่1  25 ซม. 
คําตอบที่2  20 ซม. 
คําตอบที่3  15 ซม. 
คําตอบที่4  5 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 63  คานตอเนื่องชวงในๆ มีรปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงที่ระยะ d = 0.43 ม. ถาแรงเฉือนที่หนาตัด

วิกฤตอันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงานมีคา = 6800 กก. จงหาระยะเรียงหางมากที่สุดของเหล็กลูกตั้ง 9 มม. (สองขา) ซึ่งมีคา 
fy = 2400 กก./ซม.2 สมมติวาคอนกรีตมีคา fc ‘ = 200 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  20 ซม. 
คําตอบที่2  25 ซม. 
คําตอบที่3  30 ซม. 
คําตอบที่4  40 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 64  คานชวงเดียว มีรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.40x0.65 ม. เสรมิเหล็กรับแรงดึงที่ระยะ d = 0.55 ม. ถาแรงเฉือนที่หนาตัดวิกฤตอัน
เนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกประลัยมีคา = 23000 กก. จงหาระยะเรียงหางมากที่สุดของเหล็กลูกตั้ง 9 มม. (สองขา) ซึ่งมคีา fy = 
2400 กก./ซม.^2 สมมตวิาคอนกรีตมีคา fc ‘ = 200 กก./ซม.^2 

คําตอบที่1  15 ซม. 
คําตอบที่2  17.5 ซม. 
คําตอบที่3  20 ซม. 
คําตอบที่4  25 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 65  คาน คสล. รปูตัดตัวทีโดดๆ ขนาดความกวางของตัวคาน = 30 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงที่ระยะ d = 50 ซม. ถาแรงเฉือนที่หนาตัด

วิกฤตอันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงานมีคา = 12000 กก. จงหาขนาดและระยะเรียงหางมากที่สุดของเหล็กลูกตั้ง (สองขา) ซึ่งมี
คา fy = 2400 กก./ซม.^2 สมมติวาคอนกรีตมีคา fc ‘ = 200 กก./ซม.^2  

คําตอบที่1  6 มม. @ 7.50 ซม. 
คําตอบที่2  6 มม. @ 10.0 ซม. 
คําตอบที่3  9 มม. @ 12.5 ซม. 
คําตอบที่4  9 มม. @ 25.0 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 66  คานชวงเดียว มีรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.40x0.60 ม. เสรมิเหล็กรับแรงดึงที่ระยะ d = 0.50 ม. ถาแรงเฉือนที่หนาตัดวิกฤตอัน

เนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกประลัยมีคา = 25000 กก. จงหาขนาดและระยะเรียงหางมากที่สุดของเหล็กลูกตั้ง (สองขา) ซึ่งมีคา fy = 
3000 กก./ซม.^2 สมมตวิาคอนกรีตมีคา fc ‘ = 200 กก./ซม.^2  

คําตอบที่1  6 มม. @ 7.00 ซม. 
คําตอบที่2  6 มม. @ 10.0 ซม. 
คําตอบที่3  12 มม. @ 20.0 ซม. 
คําตอบที่4  12 มม. @ 27.5 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 67  คานยื่น มีรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.35 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงที่ระยะ d = 0.30 ม. ถาแรงเฉือนที่หนาตัดวิกฤตอัน
เนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกประลัยมีคา = 4500 กก. จงหาระยะเรียงหางมากที่สุดของเหล็กลูกตั้ง 6 มม. (สองขา) ซึ่งมีคา fy = 
2400 กก./ซม.^2 สมมตวิาคอนกรีตมีคา fc ‘ = 150 กก./ซม.^2  

คําตอบที่1  12.5 ซม. 
คําตอบที่2  15 ซม. 
คําตอบที่3  17.5 ซม. 
คําตอบที่4  20 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 68  คานชวงเดียวยาว 6.00 เมตร มีรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.40x0.65 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงที่ระยะ d = 0.55 ม. ถามีน้ําหนัก

บรรทุกประลัยแบบแผสม่ําเสมอ = 11.5 ตัน/เมตร จงหาระยะเรียงหางมากที่สุดของเหล็กลูกตั้ง 12 มม. (สองขา) ซึ่งมีคา fy = 
2400 กก./ซม.^2 สมมตวิาคอนกรีตมีคา fc ‘ = 200 กก./ซม.^2 

คําตอบที่1  15 ซม. 
คําตอบที่2  17.5 ซม. 
คําตอบที่3  20 ซม. 
คําตอบที่4  25 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 69  กําลังยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตกับเหล็กเสริม นอกจากจะขึ้นกับกําลังของวัสดุและขนาดของเหล็กเสริมที่ใช ยังขึ้นกับ 
คําตอบที่1  ระยะคอนกรตีที่หุมเหล็กเสริม 
คําตอบที่2  ระยะหางระหวางเหล็กเสริม 
คําตอบที่3  การเสริมเหล็กทางขวาง 
คําตอบที่4  ถูกทุกขอ  
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 70  ขอความใดตอไปนี้ที่มิใชมาตรฐานกําหนดของ ว.ส.ท. (หมายเหตุ d = ความลึกประสทิธิผล, db = ขนาดเสนผาศูนยกลางของเหล็ก
เสริม) 

คําตอบที่1  ตองยื่นเหล็กเสริมอยางนอย 1 ใน 3 ของเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตลบทั้งหมดเลยจากตําแหนงของจุดดัดกลับเปนระยะไมนอยกวา d 
หรือ 12 db หรือ 1/18 ของระยะชวงวางของคาน โดยใชคาที่มากกวา 

คําตอบที่2  ตองยื่นเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตดัดใหเลยจากจดุที่ไมตองการทางทฤษฏีออกไปอีกอยางนอยเทากับ d หรือ 12 db โดยใชคาที่
มากกวา 

คําตอบที่3  ตองยื่นเหล็กเสริมอยางนอย 1 ใน 3 ของเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตบวกทั้งหมดในคานชวงเดี่ยว เลยเขาไปในฐานรองรับเปนระยะไม
นอยกวา 15 ซม. 

คําตอบที่4  ตองยื่นเหล็กเสริมอยางนอย 1 ใน 4 ของเหล็กเสริมที่ใชรับโมเมนตบวกทั้งหมดในคานตอเนื่อง เลยเขาไปในฐานรองรับเปนระยะไม
นอยกวา 15 ซม. 

ขอที่ถูกตอง 1 
  
ขอที่ : 71  ระยะตอทาบเหล็กขอออย (ขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กกวา 36 มม.) ซึ่งรับแรงดึงและที่รับแรงอัดตองไมนอยกวา 
คําตอบที่1  25 ซม. 
คําตอบที่2  30 ซม. 
คําตอบที่3  36 ซม. 
คําตอบที่4  40 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 72  ถาระยะฝงยึดของเหล็กเสริมรับแรงดึง (ที่มิใชเหล็กบน) ถูกจํากัดไมใหเกินกวา 80 ซม. จงใชวิธี WSD หาขนาดโตสุดของเหล็กขอ

ออย (SD30) ที่สามารถนํามาใช กําหนดให fc‘ = 150 กก./ซม.2 
คําตอบที่1  12 มม. 
คําตอบที่2  16 มม. 
คําตอบที่3  20 มม. 
คําตอบที่4  28 มม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 73  จงประมาณระยะฝงยึดจากหนาตัดวิกฤตถึงตําแหนงที่จะเริ่มดัดงอเหล็กเสริมเพื่อทําเปน “ของอมาตรฐาน“ สําหรับเหล็กเสริม DB 25 
มม. (As = 4.91 ซม.2) ที่รับแรงดึง ซึ่งวิธี WSD กําหนดวา “ของอมาตรฐาน“ มีกําลังรับแรงดึงไดเทากับ 700 กก./ซม.2 กําหนดให 
fc‘ = 200 กก./ซม. ^2 fy = 3000 กก./ซม.^2 และหนวยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมใหของเหล็กเสริม DB 25 มม. = 13 กก./ตร.ซม.  

คําตอบที่1  30 ซม. 
คําตอบที่2  40 ซม. 
คําตอบที่3  50 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
  
ขอที่ : 74  จงใชวิธี USD ประมาณระยะฝงยึดจากหนาตัดวิกฤตถึงตําแหนงโคงงอเหล็กเสริมเมื่อทําเปน “ของอมาตรฐาน“ สําหรับเหล็ก RB 25 

มม. (As = 4.91 ซม.^2) ที่รับแรงดึง กําหนดให fc‘ = 150 กก./ซม. ^2 fy = 2400 กก./ซม.^2 และให modifation factor = 1.0 
คําตอบที่1  30 ซม. 
คําตอบที่2  40 ซม. 
คําตอบที่3  50 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม. 
ขอที่ถกูตอง 2 
  
ขอที่ : 75  คาน คสล. ชวงเดี่ยวยาว 3.50 เมตร ตองเสริมเหล็ก 3-RB 12 มม. ที่กึ่งกลางคาน เพื่อรับโมเมนตดัดชนิดบวกอันเนื่องมาจากน้ําหนัก

บรรทุกแผสม่ําเสมอ ใหหาตําแหนง (ทางทฤษฎี) ซึ่งหางมาจากจุดรองรับ ที่จะหยุด ดดั หรือตัดเหล็กเสริมออกไป 1 เสน โดยเหลือ
เหล็กเสริม 2 เสนที่ปลอยเลยเขาไปในจุดรองรับนั้น  

คําตอบที่1  45 ซม. 
คําตอบที่2  55 ซม. 
คําตอบที่3  65 ซม. 
คําตอบที่4  75 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 76  ในการออกแบบคานตอเนื่อง คสล. โดยใชคาสัมประสิทธิ์ของโมเมนตดัดซึ่งมีคาทั้งโมเมนตบวกและลบที่มากที่สุดอันเนื่องมาจาก
การจัดวางน้ําหนักบรรทุกจร ถาคานตอเนื่องมีระยะชวงวางเทากับ L เมตร รับนําหนักบรรทุกแผสม่ําเสมอเทากับ w กก./เมตร และ
ออกแบบใหคานรับโมเมนตดัดชนิดบวก ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของโมเมนตบวก = 1/16 ดังนั้น ตําแหนงทางทฤษฎี (โดยประมาณ) ซึ่ง
หางมาจากจุดรองรับ ที่จะหยุด ตัด หรือดัดเหล็กเสริมรับโมเมนตดัดบวก คือ  

คําตอบที่1  0.15L 
คําตอบที่2  0.25L 
คําตอบที่3  0.30L 
คําตอบที่4  0.35L 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 77  ในการออกแบบคานตอเนื่อง คสล. โดยใชคาสัมประสิทธิ์ของโมเมนตดัดซึ่งมีคาทั้งโมเมนตบวกและลบที่มากที่สุดอันเนื่องมาจาก

การจัดวางน้ําหนักบรรทุกจร ถาคานตอเนื่องมีระยะชวงวางเทากับ L เมตร รับนําหนักบรรทุกแผสม่ําเสมอเทากับ w กก./เมตร และ
ออกแบบใหคานรบัโมเมนตดัดชนิดลบ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของโมเมนตลบ = 1/11 ดังนั้น ตําแหนงทางทฤษฎี (โดยประมาณ) ซึ่งหาง
มาจากจุดรองรับ ที่จะหยุด ตัด หรือดดัเหล็กเสริมรับโมเมนตดัดลบ คือ 

คําตอบที่1  0.15L 
คําตอบที่2  0.25L 
คําตอบที่3  0.30L 
คําตอบที่4  0.35L 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 78  คาน คสล. ชวงเดี่ยวยาว 3.50 เมตร ตองเสริมเหล็ก 3-RB 12 มม. ที่กึ่งกลางคาน เพื่อรับโมเมนตดัดชนิดบวกอันเนื่องมาจากน้ําหนัก
บรรทุกแผสม่ําเสมอ สมมติวาตําแหนง (ทางทฤษฎี) ที่จะตัดเหล็กเสริมออกไป 2 เสน อยูที่ระยะ 75 ซม. หางมาจากจุดรองรับ ดังนั้น 
เหล็กเสริมอีก 1 เสนที่เหลือซึ่งจะปลอยเลยเขาไปในจุดรองรับตองมีระยะฝงยึด (ทางทฤษฎี) อยางนอย ประมาณ (กําหนดใหหนวย
แรงยึดเหนี่ยวที่ยอมใหของเหล็ก RB 12 มม. = 11 กก./ตร.ซม.) 

คําตอบที่1  45 ซม. 
คําตอบที่2  55 ซม. 
คําตอบที่3  65 ซม. 
คําตอบที่4  75 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 79  คานกลวงมีขนาดกวาง 30 ซม. ลึก 40 ซม. ผนังดานขางหนา 10 ซม. ผนังดานบนและดานลางหนา 12.5 ซม. ถาคานนี้รับโมเมนต

บิดเพียงอยางเดียว (pure torsion) จงใชวิธี WSD ประมาณคาโมเมนตบิดใชงานสูงสุดที่ไดจากคอนกรีตเพียงอยางเดียว กําหนดให 
fc‘ = 150 กก./ตร.ซม. 

คําตอบที่1  150 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  300 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  360 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  660 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 80  คานกลวงมีขนาดกวาง 30 ซม. ลึก 40 ซม. ผนังดานขางหนา 10 ซม. ผนังดานบนและดานลางหนา 12.5 ซม. ถาคานนี้รับโมเมนต

บิดเพียงอยางเดียว (pure torsion) มาตรฐาน ว.ส.ท. (วิธีหนวยแรงใชงาน) กําหนดวาเมื่อเสริมเหล็กทางขวางและทางยาว โมเมนต
บิดใชงานสูงสุดที่คานกลวงนี้สามารถรับไดเทากับ (กําหนดให fc‘ = 150 กก./ตร.ซม.) 

คําตอบที่1  1460 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  1560 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  1660 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  1760 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 81  คานกลวงมีขนาดกวาง 30 ซม. ลึก 40 ซม. ผนังดานขางหนา 10 ซม. ผนังดานบนและดานลางหนา 12.5 ซม. ถาคานนี้รับโมเมนต
บิดเพียงอยางเดียว (pure torsion) จงใชวิธี USD ประมาณกําลังรับโมเมนตบิดประลัยที่ไดจากคอนกรีตเพียงอยางเดียว กําหนดให 
fc‘ = 150 กก./ตร.ซม. 

คําตอบที่1  660 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  780 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  930 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  1080 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 82  คานกลวงมีขนาดกวาง 30 ซม. ลึก 40 ซม. ผนังดานขางหนา 10 ซม. ผนังดานบนและดานลางหนา 12.5 ซม. เสริมเหล็กปลอกแบบ

วงปดขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 มม. ทุกๆระยะ 15 ซม. ตลอดความยาวคาน สมมติให x1 = 24 ซม. y1 = 30 ซม. กําลังจุดครากของ
เหล็กปลอกเทากับ 2400 กก./ตร.ซม. fc' = 150 กก./ตร.ซม. ถาคานนี้รับโมเมนตบิดเพียงอยางเดียว (pure torsion) จงใชวิธี WSD 
ประมาณคาโมเมนตบิดใชงานสูงสุดที่ไดจากเหล็กปลอกแบบวงปด (ขาเดียว) 

คําตอบที่1  730 กก.-เมตร 
คําตอบที่2  850 กก.-เมตร 
คําตอบที่3  1220 กก.-เมตร 
คําตอบที่4  1660 กก.-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 83  คานกลวงมีขนาดกวาง 30 ซม. ลึก 40 ซม. ผนังดานขางหนา 10 ซม. ผนังดานบนและดานลางหนา 12.5 ซม. เสริมเหล็กปลอกแบบ

วงปดขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 มม. ทุกๆระยะ 15 ซม. ตลอดความยาวคาน สมมติให x1 = 24 ซม. y1 = 30 ซม. กําลังจุดครากของ
เหล็กปลอกเทากับ 2400 กก./ตร.ซม. fc' = 150 กก./ตร.ซม. ถาคานนี้รับโมเมนตบิดเพียงอยางเดียว (pure torsion) จงใชวิธี USD 
ประมาณขนาดของเหล็กเสริมทางยาวที่แตละมุมสําหรับโมเมนตบิดประลัยอยางเดียว (สูตร Al = 2At(x1+y1)/s) 

คําตอบที่1  12 มม. 
คําตอบที่2  16 มม. 
คําตอบที่3  20 มม. 
คําตอบที่4  25 มม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 84  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.25 x 0.60 เมตร ระยะ d = 50 ซม.ตองรับ Mu  = 5000 กก.-เมตร ที่กลางชวงคาน 
3750 กก.กับ Tu= 2250 กก.-เมตร ที่หนาตัดวิกฤต สมมติใช  fc, = 200 กก./ตร.ซม. fy= 3000 กก./ตร.ซม. (สําหรับเหล็กตามยาว) 
fy= 2400 กก./ตร.ซม. (สําหรับเหล็กปลอกทางขวาง) ถา  = 900 กก.-เมตร    = 1.32 และให x1= 20 ซม. y1 = 40 ซม. 
ดังนั้น ตองการปริมาณเหล็กปลอก (ขาเดียว) สําหรับโมเมนตบิด At/S เทากับ (สูตร Ts= x1Atfy/s กก.-ซม.) 

คําตอบที่1  0.057 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่2  0.060 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่3  0.063 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่4  0.066 ตร.ซม. ตอ ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 85  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.25 x 0.60 เมตร ตองรับ Mu= 5000 กก.-เมตร ที่กลางชวงคานและ Vu=3750 กก. 

กับ Tu=2250 กก.-เมตร ที่หนาตัดวิกฤต โดยใช fc' = 200 กก./ตร.ซม. fy= 3000 กก./ตร.ซม. (สําหรับเหล็กตามยาว) fy=2400 
กก./ตร.ซม. (สําหรับเหล็กปลอกทางขวาง) ถา Vc = 1550 กก.และให x1= 20 ซม. y1= 40 ซม. ดังนั้น ตองการปริมาณเหล็ก
ปลอก (สองขา) สําหรับแรงเฉือน At/s เทากับ 

คําตอบที่1  0.018 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่2  0.022 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่3  0.026 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่4  0.030 ตร.ซม. ตอ ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 86  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.25 x 0.60 เมตร ระยะ d = 50 ซม. ใช fc‘ = 200 กก./ตร.ซม. เพื่อตานทาน M ที่

กลางชวงคาน และ V = 1875 กก. กบั T ที่หนาตัดวิกฤต อันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน จะพบวาหนวยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น
เนื่องจากโมเมนตดัดมีคา  

คําตอบที่1  นอยกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่2  เทากับหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่3  มากกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต แตไมเกินกวาคาสูงสุดที่ยอมให 
คําตอบที่4  มากกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต และเกินกวาคาสูงสุดที่ยอมให 
ขอที่ถูกตอง 1 



 

        Page 28 of 79 

ขอที่ : 87  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.25 x 0.60 เมตร ระยะ d = 50 ซม. ใช fc‘ = 200 กก./ตร.ซม. เพื่อตานทาน M ที่
กลางชวงคาน และ V กับ T = 1125 กก.-เมตร ที่หนาตัดวิกฤต อันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน จะพบวาหนวยแรงเฉือนที่
เกิดขึ้นเนื่องจากโมเมนตบิดมีคา  

คําตอบที่1  นอยกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่2  เทากับหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่3  มากกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต แตไมเกินกวาคาสูงสุดที่ยอมให 
คําตอบที่4  มากกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต และเกินกวาคาสูงสุดที่ยอมให 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 88  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.30 x 0.50 เมตร ระยะ d = 45 ซม. ใช fc' = 155 กก./ตร.ซม. fy = 3000 กก./ตร.ซม. 

(สําหรับเหล็กตามยาว) fy = 2400 กก./ซม. (สําหรับเหล็กปลอกทางขวาง) เพื่อตานทาน M ที่กลางชวงคาน และ V = 4940 กก. 
กับ T = 1450 กก.-เมตร ที่หนาตัดวิกฤต อันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน ถาใหระยะ x1 = 24 ซม. y1 = 42 ซม. ดังนั้น 
ตองการปริมาณเหล็กปลอก (ขาเดียว) สําหรับโมเมนตบิด At/s เทากับ 

คําตอบที่1  0.000 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่2  0.040 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่3  0.060 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่4  0.065 ตร.ซม. ตอ ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 89  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.25 x 0.60 เมตร ระยะ d = 50 ซม. ใช fc‘ = 200 กก./ตร.ซม. เพื่อตานทาน M = 

2500 กก.-เมตร ที่กลางชวงคาน และ V = 1875 กก. กับ T = 1125 กก.-เมตร ที่หนาตัดวิกฤต อันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน 
จะพบวาหนวยแรงเฉือนรวมที่เกิดจากโมเมนตดัดและโมเมนตบิดมีคา  

คําตอบที่1  นอยกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่2  เทากับหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่3  มากกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต 
คําตอบที่4  มากกวาหนวยแรงเฉือนที่ยอมใหของคอนกรีต คอนขางมาก ซึง่ตองเปลี่ยนขนาดรูปตัดคาน 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 90  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.30 x 0.50 เมตร ระยะ d = 45 ซม. ใช fc‘ = 155 กก./ตร.ซม. fy = 3000 กก./ตร.
ซม. (สําหรับเหล็กตามยาว) fy = 2400 กก./ตร.ซม. (สําหรับเหล็กปลอกทางขวาง) เพื่อตานทาน M ที่กลางชวงคาน และ V กับ T 
ที่หนาตัดวิกฤต อันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน ถาสมมตใิหคา V – Vc = 375 กก. ดังนั้น ตองการปริมาณเหล็กปลอก (ขา
เดียว) สําหรบัผลเนื่องจากโมเมนตดัด Av/s เทากับ 

คําตอบที่1  0.000 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่2  0.007 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่3  0.010 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่4  0.014 ตร.ซม. ตอ ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 91  คานชวงเดี่ยวรูปตัดตันสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 0.25 x 0.60 เมตร ระยะ d = 50 ซม. ใช  = 200 กก./ตร.ซม. fy = 3000 กก./ตร.

ซม. (สําหรับเหล็กตามยาว) fy = 2400 กก./ตร.ซม. (สําหรับเหล็กปลอกทางขวาง) เพือ่ตานทาน  M = 2500 กก.-เมตร ที่กลางชวง
คาน และ V = 1875 กก. กับ T = 1125 กก.-เมตร ที่หนาตัดวิกฤต อันเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน ถาใหระยะ x1 = 20 ซม. y1 
= 40 ซม. ดงันั้น ตองการปริมาณเหล็กปลอก (ขาเดียว) สําหรับผลอันเนื่องมาจากโมเมนตดัดและโมเมนตบิด Av/s + At/s เทากับ 

คําตอบที่1  0.000 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่2  0.040 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่3  0.060 ตร.ซม. ตอ ซม. 
คําตอบที่4  0.065 ตร.ซม. ตอ ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
   
ขอที่ : 92  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 30 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึง 3-DB 28 มม. ชั้นเดียว และใชเหล็กลูกตั้ง RB 9 มม. จงหา

จํานวนเหล็กเสริมที่เทียบเทา (equivalent no. of bars) n 
คําตอบที่1  5 
คําตอบที่2  4 
คําตอบที่3  3 
คําตอบที่4  ไมมีขอใดถูก 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 93  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 30 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงสองชั้น ชั้นลางสุดใช 2-DB 25 มม. ชั้นบนถัดขึ้นมาใช 2-DB 25 
มม. โดยมีระยะชองวางระหวางชั้น = 5 ซม. ถาใชเหล็กลูกตั้ง RB 9 มม. และระยะคอนกรีตหุมจากผิวลางของคานถึงผิวของเหล็กลูก
ตั้ง = 4.0 ซม. ดังนั้น ตําแหนง c.g. ของเหล็กรับแรงดึงจะอยูหางจากผิวลางของคาน ประมาณ  

คาํตอบที่1  9.0 ซม. 
คําตอบที่2  9.5 ซม. 
คําตอบที่3  10.0 ซม. 
คําตอบที่4  ไมมีขอใดถูก 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 94  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงสองชั้น ชั้นลางสุดใช 3-DB 32 มม. ชั้นบนถัดขึ้นมาใช 2-DB 28 

มม. โดยมีระยะชองวางระหวางชั้น = 4 ซม. ถาใชเหล็กลูกตั้ง RB 9 มม. และระยะคอนกรีตหุมจากผิวลางของคานถึงผิวของเหล็กลูก
ตั้ง = 5.0 ซม. จงหาจํานวนเหล็กเสริมที่เทียบเทา (equivalent no. of bars) n 

คําตอบที่1  5 
คําตอบที่2  4.5 
คําตอบที่3  4 
คําตอบที่4  3.5 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 95  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงสองชั้น ชั้นลางสุดใช 3-DB 32 มม. ชั้นบนถัดขึ้นมาใช 2-DB 28 

มม. โดยมีระยะชองวางระหวางชั้น = 4 ซม. ถาใชเหล็กลูกตั้ง RB 9 มม. และระยะคอนกรีตหุมจากผิวลางของคานถึงผิวของเหล็กลูก
ตั้ง = 5.0 ซม. จงหาตําแหนง c.g. ของเหล็กเสริม ที่อยูหางจากผิวลางของคาน 

คําตอบที่1  11.0 ซม. 
คําตอบที่2  10.0 ซม. 
คําตอบที่3  9.50 ซม. 
คําตอบที่4  8.50 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 96  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงสองชั้น ชั้นลางสุดใช 3-DB 32 มม. ชั้นบนถัดขึ้นมาใช 2-DB 28 
มม. โดยมีระยะชองวางระหวางชั้น = 4 ซม. ถาใชเหล็กลูกตั้ง RB 9 มม. และระยะคอนกรีตหุมจากผิวลางของคานถึงผิวของเหล็กลูก
ตั้ง = 5.0 ซม. พื้นที่คอนกรีตตอเหล็กเสริมหนึ่งเสน (effective area per bar : A) มีคาประมาณ  

คําตอบที่1  110 ซม.^2 
คําตอบที่2  105 ซม.^2 
คําตอบที่3  95 ซม.^2 
คําตอบที่4  90 ซม.^2 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 97  คาน คสล. รปูตัดสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 25 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงสองชั้น ชั้นลางสุดใช 3-DB 32 มม. ชั้นบนถัดขึ้นมาใช 2-DB 28 

มม. โดยมีระยะชองวางระหวางชั้น = 4 ซม. ถาใชเหล็กลูกตั้ง RB 9 มม. และใหเหล็กรับแรงดึงมีกําลังจุดคราก fy = 5000 กก./ซม.2 
จงหาระยะคอนกรีตหุมจากผิวลางของคานถึงผิวของเหล็กลูกตั้งที่มากที่สุด ถาตองการใหดัชนีความกวางของรอยราว (index of 
crack width) Z ไมเกินกวา 26000 กก./ซม. สมมติวา fs = 0.6fy 

คําตอบที่1  4.25 ซม. 
คําตอบที่2  4.00 ซม. 
คําตอบที่3  3.25 ซม. 
คําตอบที่4  3.00 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 98  คาน คสล. ชวงเดี่ยวยาว 4.00 เมตร ตองเสริมเหล็ก 3-RB 15  มม. ที่กึ่งกลางคาน เพื่อรับโมเมนตดัดชนิดบวกอันเนื่องมาจาก

น้ําหนักบรรทุกแผสม่ําเสมอ สมมติวาตําแหนง (ทางทฤษฎี) ที่จะตัดเหล็กเสริมออกไป 2 เสน อยูที่ระยะ 85 ซม. หางจากจุดรองรับ 
ดังนั้น เหล็กเสริมอีก 1 เสนที่เหลือซึ่งจะปลอยเลยเขาไปในจุดรองรับตองมีระยะฝงยึด (ทางทฤษฎี) อยางนอย ประมาณ (กาํหนดให
หนวยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมใหของเหล็ก RB 15 มม. = 11 กก./ตร.ซม.) 

คําตอบที่1  45 ซม. 
คําตอบที่2  55 ซม. 
คําตอบที่3  65 ซม. 
คําตอบที่4  75 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 99  คาน คสล. ชวงเดี่ยวยาว 4.00 เมตร ตองเสริมเหล็ก 4-RB 15 มม. ที่กึ่งกลางคาน เพื่อรับโมเมนตดัดชนิดบวกอันเนื่องมาจากน้ําหนัก
บรรทุกแผสม่ําเสมอ สมมติวาตําแหนง (ทางทฤษฎี) ที่จะตัดเหล็กเสริมออกไป 2 เสน อยูที่ระยะ 60 ซม. หางจากจุดรองรับ ดังนั้น 
เหลกเสริมอีก 2 เสนที่เหลือซึ่งจะปลอยเลยเขาไปในจุดรองรับตองมีระยะฝงยึด (ทางทฤษฎี) อยางนอย ประมาณ (กําหนดใหหนวย
แรงยึดเหนี่ยวที่ยอมใหของเหล็ก RB 15 มม. = 11 กก./ตร.ซม.) 

คําตอบที่1  45 ซม. 
คําตอบที่2  55 ซม. 
คําตอบที่3  65 ซม. 
คําตอบที่4  75 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 100  โดยวิธี Strength design : คานคอนกรีตสี่เหลี่ยมผืนผา 0.20x0.50 เมตร(d=0.45) มีเหล็กเสริมรับแรงดึงดานลาง จํานวน 3–DB20 

จงหาโมเมนตที่คํานวณไดจริง (Nominal flexural moment หรือ ideal strength) ของหนาตัดนี้ ถากาํหนดใหคอนกรีตมีกําลังอัด
ประลัย 180 กก./ซม2 และใชเหล็กเสริม SD30 

คําตอบที่1  10,410 กก.-ม. 
คําตอบที่2  11,410 กก.-ม. 
คําตอบที่3  12,410 กก.-ม. 
คําตอบที่4  13,410 กก.-ม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 101  คากําลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใชในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตราฐานวสท.ตรงกับขอใด 
คําตอบที่1  ผลการทดสอบตัวอยางรูปทรงกระบอกที่ 7 วัน 
คําตอบที่2  ผลการทดสอบตัวอยางรูปทรงกระบอกที่ 28 วัน 
คําตอบที่3  ผลการทดสอบตัวอยางรูปลูกบาศกที่ 7 วัน 
คําตอบที่4  ผลการทดสอบตัวอยางรูปลูกบาศกที่ 28 วัน 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 102  เหล็กขอใดไมมีขายในทองตลาด 
คําตอบที่1  DB 10 
คําตอบที่2  DB 16 
คําตอบที่3  DB 19 
คําตอบที่4  DB 20 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 103  ในคานคอนกรีตเสริมเหล็กการเสริมเหล็กแบบใดมีการเตือนลวงหนากอนการวิบัติ 
คําตอบที่1  เสริมเหล็กเกินสมดุล 
คําตอบที่2  เสริมเหล็กสมดุล 
คําตอบที่3  เสริมเหล็กต่ํากวาสมดุล 
คําตอบที่4  ไมเสริมเหล็ก 
ขอที่ถูกตอง 3 
 

ขอที่ : 104  เหล็กกลมรบัแรงดึงในคานคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีหนวยแรงใชงานสามารถรับแรงดึงไดเทาใด 
คําตอบที่1  0.375 fy 
คําตอบที่2  0.40 fy 
คําตอบที่3  0.45 fy 
คําตอบที่4  0.50 fy 
ขอที่ถูกตอง 4 
   
ขอที่ : 105  เหล็กในเสาสั้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีหนวยแรงใชงานสามารถรับหนวยแรงอัดปลอดภัยไดเทาใด 
คําตอบที่1  0.375 fy 
คําตอบที่2  0.40 fy 
คําตอบที่3  0.45 fy 
คําตอบที่4  0.50 fy 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 106  จงใชทฤษฎีหนวยแรงใชงานหาคา k สําหรับการออกแบบ เมื่อกําหนดให fc=65ksc. fs=1200ksc. และ n=10  
คําตอบที่1  0.245 
คําตอบที่2  0.302 
คําตอบที่3  0.351 
คําตอบที่4  0.368 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 107  คานคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 25 cm.หนา 50 cm.พื้นที่เหล็กเสริม 12sq.cm. เหล็กอยูหางจากผิวดานแรงดึง 5 cm. ถา fc=65ksc. 

fs=1200ksc. และ n=10 จงหาโมเมนตดัดสูงสุดที่คานจะรับไดโดยใชทฤษฎีหนวยแรงใชงาน 
คําตอบที่1  5099 kg-m 
คําตอบที่2  6099 kg-m 
คําตอบที่3  7099 kg-m 
คําตอบที่4  8099 kg-m 
ขอที่ถูกตอง 1 

ขอที่ : 108  คาน คสล. มหีนาตัดกวาง b และความลึกประสิทธผิล d กําหนดให fc’ = 225 ksc; fy = 2400 ksc และใชเกณฑมาตรฐานของ  
ว.ส.ท.ในการออกแบบ จงหาโมเมนตตานทานของคอนกรีต (Mc)(วิธีหนวยแรงใชงาน) กําหนดให n = 9  

คําตอบที่1  15.59 bd2 
คําตอบที่2  17.102 bd2 
คําตอบที่3  18.7 bd2 
คําตอบที่4  25.14 bd2  
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 109  คาน คสล. มหีนาตัดกวาง b และความลึกประสิทธผิล d กําหนดให fc’ = 225 ksc; fy = 2400 ksc และใชเกณฑมาตรฐานของ ว.
ส.ท.ในการออกแบบ    จงหาอัตราสวนของเหล็กเสริมสมดุล (Balance steel Ratio) pb ในวิธีหนวยแรงใชงาน 

คําตอบที่1  0.0152 
คําตอบที่2  0.0167 
คําตอบที่3  0.0182 
คําตอบที่4  0.0245  
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 110  แผนพื้นหนา 0.08 ซม. หาพื้นที่เหล็กเสริมได 2.25 ตร.ซม./ม. ตองการใชเหล็กเสริม 9 มม. จะตองเรียงเหล็กหางกันเทาไรจึง

เปนไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท.(วิธีหนวยแรงใชงาน)  
คําตอบที่1  30 ซม. 
คําตอบที่2  28 ซม. 
คําตอบที่3  24 ซม.  
คําตอบที่4  22.5 ซม.  
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 111  ในการออกแบบเสา คสล. ปลอกเดี่ยว ซึ่งมีขนาด 0.30x0.50 ม. ใชเหล็กเสริมหลัก 10-DB 25 มม. และใชเหล็กปลอก RB 6 มม. 

จะตองเรียงเหล็กปลอกหางไมเกินเทาไร (วิธี WSD)  
คําตอบที่1  40 ซม. 
คําตอบที่2  28.8 ซม. 
คําตอบที่3  30 ซม. 
คําตอบที่4  25 ซม.  
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 112   พื้นที่ของเหล็กเสริมตานทานการยืดหดตัวของแผนพื้นทางเดียวที่หนา 0.15 ม. และใชเหล็กขอออยชั้นคุณภาพ SD40 (วิธี SDM) 
ตองไมนอยกวาเทาใด  

คําตอบที่1  2.57 ตร.ซม./ม. 
คําตอบที่2  2.7 ตร.ซม./ม. 
คําตอบที่3  3 ตร.ซม./ม.  
คําตอบที่4  3.75 ตร.ซม./ม.  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 113  แผนพื้นหนา 0.15 ซม. หาพื้นที่เหล็กเสริมได 2.25 ตร.ซม./ม. ตองการใชเหล็กเสริม 12 มม. จะตองเรียงเหล็กหางกันเทาไรจึง

เปนไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. (วิธี SDM)  
คําตอบที่1  40 ซม. 
คําตอบที่2  45 ซม. 
คําตอบที่3  50 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม.  
ขอที่ถูกตอง 1 
 
 
ขอที่ : 114  เสาปลอกเดี่ยวขนาด 0.40x0.40 ม. เสริมเหล็ก 8-RB 12 มม. เหล็กปลอก RB 6 @ 0.25 จะรับน้ําหนักไดเทาไร ถา fc’ = 240 ksc; 

fy = 3000 ksc (วิธี WSD)  
คําตอบที่1  93  ตัน 
คําตอบที่2  90.5 ตัน 
คําตอบที่3  106.5  ตัน 
คําตอบที่4  95.5 ตัน  
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 115  เสากลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 ม. เสริมเหล็กตามยาว 6-DB12มม. เหล็กปลอก RB 9มม. @ 0.05ม. จะรับน้ําหนักไดเทาไร 
ถา fc’ = 240 ksc; fy = 3000 ksc (วิธี WSD)  

คําตอบที่1  43.0 ตัน 
คําตอบที่2  50.5  ตัน 
คําตอบที่3  52.5  ตัน 
คําตอบที่4  60.0  ตัน  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 116  จงหาระยะเรียงของเหล็กปลอกเดี่ยวขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มม. ในคานที่รับแรงเฉือนประลัย 12000 กก. เมือ่กําหนดขนาดหนาตัด

คาน 0.25x0.60 ม. ระยะ d = 0.55 ม. fc’ = 280 ksc; fy = 2400 ksc และใชเกณฑมาตรฐานของ ว.ส.ท.ในการออกแบบโดยวิธี
กําลัง  

คําตอบที่1  13.75 ซม. 
คําตอบที่2  27.5 ซม. 
คําตอบที่3  45 ซม.  
คําตอบที่4  60 ซม.  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 117  คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนขณะใชงานได 15000 กก. ซึงมขีนาดหนาตัดคาน 0.25x0.40 ม. ระยะ d = 0.35 ม. fc’ = 210 

ksc; fy = 2400 ksc และใชเกณฑมาตรฐานของ ว.ส.ท.ในการออกแบบ โดยใชหนวยแรงใชงาน จะไดระยะเรียงเหล็กปลอกเดี่ยว
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 มม. เทาใด  

คําตอบที่1  4.72 ซม. 
คําตอบที่2  8.75 ซม. 
คําตอบที่3  10.4 ซม. 
คําตอบที่4  17.5 ซม.  
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 118  คาน คสล. มหีนาตัด 0.20x0.40 ม. และความลึกประสิทธิผล d = 0.35 ซม. กําหนดให fc = 65 ksc; fs = 1200 ksc n= 10 และ
ใชเกณฑมาตรฐานของ ว.ส.ท.ในการออกแบบ จงหาโมเมนตตานทานของคอนกรีต (Mc) (วิธี WSD) 

คําตอบที่1  1935 กก.-ม. 
คําตอบที่2  2467 กก.-ม. 
คําตอบที่3  2004 กก.-ม. 
คําตอบที่4  3000 กก.-ม.  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 119  จงหาวาเสาสั้นปลอกเกลียวขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 ซม. มีเหล็กเสริมยืน 6-DB 20 มม. fc’ = 210 ksc; fy = 3000 ksc รับ

น้ําหนักประลัยตามแนวแกนไดเทาไร เมื่อคํานวนตามขอกําหนดของวสท.และการกอสรางมีการควบคุมงานเปนอยางดี 
คําตอบที่1  105 ตัน 
คําตอบที่2  114 ตัน 
คําตอบที่3  150  ตัน 
คําตอบที่4  190  ตัน  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 120  จงหาคํานวนกําลังรับน้ําหนักที่สถาวะประลัยของเสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาด 40x40 ซม. มเีหล็กเสริมยืน 6-DB 20 มม. เมื่อกําหนด fc’ 

= 210 ksc; fy = 3000 ksc คํานวนตามมาตราฐาน วสท. กรณีการกอสรางมีการควบคุมงานเปนอยางดี  
คําตอบที่1  190  ตัน 
คําตอบที่2  201  ตัน 
คําตอบที่3  203  ตัน 
คําตอบที่4  216  ตัน  
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 121  คานมีขนาดหนาตัด 0.20x0.40 ม. ใช d = 0.35 ม. fc’ = 210 ksc; fy = 3000 ksc หนาตัดเปนแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียว

(Singly reinforced section) รับโมเมนตดัดที่สภาวะประลัย Mu = 3500 กก.-ม. จงคํานวนหาปริมาณเหล็กเสริม As ที่ตองการ
สําหรับคานหนาตัดดังกลาว  

คําตอบที่1  3.26 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  3.88 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  17.815 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  23.31 ตร.ซม.  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 122  แผนพื้นทางเดียว รับโมนตดัดประลัย 1500 กก.-ม. กําหนดให fc’ = 280 ksc; fy = 2400 ksc และถาใชปริมาณเหล็กเสริมที่มี

อัตราสวนเหล็กเสริมรับแรงดึงตอหนาตัดประสิทธผิลสูงสุดตามมาตรฐาน ว.ส.ท.จงตรวจสอบหาคา d ที่ต่ําที่สดุที่สามารถออกแบบได 
(วิธี SDM)  

คําตอบที่1  5.75 ซม. 
คําตอบที่2  7.5 ซม. 
คําตอบที่3  4.46 ซม. 
คําตอบที่4  6.25 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 123  เหล็กชั้นคุณภาพ SD 40 ตรงกับขอใด 
คําตอบที่1  เหล็กกลมมีกําลังรับแรงดึง ที่จุดคลาก (yield) ไดไมนอยกวา 4000 ksc. 
คําตอบที่2  เหล็กกลม มีกําลังรับแรงดึง ที่จุดประลัย (ultimate) ไดไมนอยกวา 4000 ksc. 
คําตอบที่3  เหล็กขอออย มีกําลังรับแรงดึง ที่จุดคลาก (yield) ไดไมนอยกวา 4000 ksc. 
คําตอบที่4  เหล็กขอออย มีกําลังรับแรงดึงที่จุดประลัย (ultimate) ไดไมนอยกวา 4000 ksc. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 124  จงออกแบบเหล็กเสริมหลักนอยที่สุดของเสาสั้นปลอกเดี่ยวหนาตัดสี่เหลี่ยม 0.20x0.20 ตารางเมตร โดยทฤษฎีกําลังประลัยตาม

มาตราฐานวสท.เพื่อรับแรงอัดประลัย(Pu) 65 Tons ถาใชเหล็กขอออย fy = 3000 ksc คอนกรีตมีกําลังประลัย 240 ksc. การ
กอสรางมีการควบคุมงานเปนอยางดี 

คําตอบที่1  4-DB12mm.  
คําตอบที่2  4-DB16mm 
คําตอบที่3  4-DB20mm.  
คําตอบที่4  4-DB25mm. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 125  จงคํานวณขนาดและระยะเรียงของเหล็กปลอกเกลียวที่มีปริมาณเหล็กปลอกต่ําสุดในเสาสั้นหนาตัดกลมเสนผาศูนยกลาง 50 cm. 

ระยะหุมเหล็กปลอก 4 cm. โดยทฤษฎีกําลังประลัยตามมาตราฐานวสท.เมื่อกําหนดเสารับแรงอัดประลัย 460 Tons ถาใชเหล็กกลมที่
มี fy = 2400 ksc เปนเหล็กปลอก คอนกรีตมกีําลังอัดประลัย 280 ksc. 

คําตอบที่1  RB12 mm.@ 0.040 m. 
คําตอบที่2  RB 12 mm.@ 0.045 m. 
คําตอบที่3  RB 12 mm.@ 0.050 m. 
คําตอบที่4  RB 12 mm.@ 0.055 m. 
ขอที่ถูกตอง 2 

ขอที่ : 126  จงออกแบบเพื่อหาขนาดและระยะเรียงของเหล็กปลอกเดี่ยวที่มีปริมาณเหล็กปลอกต่ําสุดในเสาสั้นขนาด 20x30 sq.cm.เสริมเหล็ก
ตามแนวแกน 6-DB20 โดยทฤษฎีกําลังประลัยตามมาตราฐานวสท. เมื่อกําหนดเสารับแรงอัดประลัย 50 Tons ถาใชเหล็กกลม fy = 
2400 ksc เปนเหล็กปลอก คอนกรีตมีกําลังประลัย 240 ksc.  

คําตอบที่1  6 mm.@ 0.18 m. 
คําตอบที่2  6 mm.@ 0.20 m. 
คําตอบที่3  6 mm.@ 0.28 m. 
คําตอบที่4  6 mm.@ 0.32 m. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 127  เหล็กยืนในเสาควรมีเนื้อที่หนาตัดไมเกินกี่เปอรเซ็นของเนื้อที่หนาตัดทั้งหมดของคอนกรีต 
คําตอบที่1  1% 
คําตอบที่2  3% 
คําตอบที่3  5% 
คําตอบที่4  8% 
ขอที่ถูกตอง 4 
 

ขอที่ : 128  จงใชวิธีกําลังหาระยะเรียงของเหล็กปลอก (RB 6 mm. เกรด SR 24)แบบลูกตั้งของคานคอนกรีต กวาง 20 cm ความลึกประสิทธิผล
เทากับ 40 cmเมื่อมีแรงเฉือนกระทํา Vu=1600 kg ความตานทานแรงเฉือนของคอนกรีต Vc= 2000 kg  

คําตอบที่1 15 
คําตอบที่2 20 
คําตอบที่3 27.5 
คําตอบที่4 33.9 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 129  เหล็กเสริม DB12 SD30 ฝงในเนื้อคอนกรีตลึก 50 cm กําหนดใหหนวยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมใหเทากับ 11 ksc เมื่อออกแบบการรับ

แรงดึงโดยวิธีหนวยแรงใชงาน เหล็กเสริมจะรับแรงดึงสูงสุดที่ยอมใหเทาไหร 
คําตอบที่1  1696 kg 
คําตอบที่2  2073 kg 
คําตอบที่3  2500 kg 
คําตอบที่4  3000 kg 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 130  จงหาหนวยแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้น ของจุดตอระหวางคานกับเสา เมื่อคานรับแรงเฉือนที่จุดตอ V=6555 kg มีคา jd = 39.735 cm มี
เหล็กเสริมที่พิจารณาในการคํานวณแรงยึดเหนี่ยว คือ 4  เสน ขนาด RB15  

 
คําตอบที่1  4.57 ksc 
คําตอบที่2  5.25 ksc 
คําตอบที่3  6.18 ksc 
คําตอบที่4  8.75 ksc 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 131  พื้น S1 ขนาด 5x5 เมตร หนา 12 ซม. เหล็กเสริมโมเมนตบวก(เสริมลาง) กลางแผนพื้น กําหนดใหเทากับ RB12@0.15# ถา

ตองการเปดชองโลงกลางแผนพื้นนี้ ขนาด 0.80x0.80 เมตร ตองเสริมเหล็กทดแทนอยางนอยเทาไร? 
คําตอบที่1  เสริม 2-RB9 ทั้งสองขาง (รวมสี่ดาน) 
คําตอบที่2  เสริม 2-RB12 ทั้งสองขาง (รวมสี่ดาน) 
คําตอบที่3  เสริม 2-DB16 ทั้งสองขาง (รวมสี่ดาน) 
คําตอบที่4  เสริม 2-DB20 ทั้งสองขาง (รวมสี่ดาน) 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 132  คอนกรีตมีกําลัง ( fc , ) รูปทรงกระบอก 300 kg/cm2 ควรมีคาโมดูลัสยืดหยุน เทาใด 

 
คําตอบที่1  3.0 x 106 กก/ซม2 
คําตอบที่2  2.6 x 106 กก/ซม2 
คําตอบที่3  2.6 x 105 กก/ซม2 
คําตอบที่4  3.0 x 105 กก/ซม2 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 133  เมื่อกําหนดให f’c = 200 ksc และ Es = 2.04 x 106 ksc คาสัดสวนโมดูลัสของเหล็กเสริมตอของคอนกรีต (n) มีคา  
คําตอบที่1  8 
คําตอบที่2  9 
คําตอบที่3  10 
คําตอบที่4  11 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 134  โมดูลัสของการแตกราว (Modulus of rupture) ของคอนกรีตที่มีกําลังอัด 210 ksc มีคาเทากับเทาไร 
คําตอบที่1  22.98 ksc 
คําตอบที่2  25.89 ksc 
คําตอบที่3  28.98 ksc 
คําตอบที่4  31.89 ksc 
ขอที่ถูกตอง 3 
  
ขอที่ : 135  คานยื่นขนาด 25 cm. x 50 cm. (ความลึกประสทิธิผล d = 42.5 cm.) กําหนดให f’c = 210 ksc , fy = 3000 ksc ควรมีการเสริม

เหลก็ตามขอใด เพื่อใชตานทานโมเมนตดัดประลัย Mu = 22,000 kg.m 
คําตอบที่1  เหล็กบน 3-DB25 
คําตอบที่2  เหล็กลาง 3-DB25 
คําตอบที่3  เหล็กบน 5-DB25 
คําตอบที่4  เหล็กลาง 5-DB25 
ขอที่ถูกตอง 3 
ขอที่ : 136  คานขนาด 20 cm. x 45 cm. (ความลึกประสิทธิผล d = 40 cm.) ควรมีปรมิาณเหล็กเสริมนอยที่สุดไมนอยกวาขอใดตอไปนี้ เมื่อ

กําหนดให f’c = 210 ksc และ fy = 3000 ksc 
คําตอบที่1  2-DB12 
คําตอบที่2  3-DB12 
คําตอบที่3  2-DB16 
คําตอบที่4  3-DB16 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 137  จงคํานวณความลึกประสทิธิผลของเหล็กเสริมรับแรงดึงของคานยื่นที่มีหนาตัดขนาด 20 cm. x 50 cm. เหล็กเสริมบน 2-DB20 เหล็ก

เสริมลาง 2-DB16 ใชเหล็กปลอก RB-6 @ 0.15 m. (กําหนดใหใช covering = 3.0 cm.) 
คําตอบที่1  44.6 cm. 
คําตอบที่2  45.4 cm. 
คําตอบที่3  45.6 cm. 
คําตอบที่4  46.4 cm. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 138  เสาคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปลอกเดี่ยวขนาด 30 cm. x 30 cm. มีเหล็กเสริมตามยาวเปนเหล็กขอออยขนาด 20 มม. จํานวน 4 เสน

จงคํานวณหากําลังที่เสาสั้นรับน้ําหนักไดโดยปลอดภยั โดยกําหนดให f’c = 250 ksc , fy = 3000 ksc 
คําตอบที่1  71 ตัน 
คําตอบที่2  69 ตัน 
คําตอบที่3  63 ตัน 
คําตอบที่4  60 ตัน 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 139  ปริมาณเหล็กเสริมยืนในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 x 120 ตร.ซม. ควรพิจารณาใชเปนเหล็กนอยสุด 
คําตอบที่1  4 DB 12 
คําตอบที่2  6 DB 10 
คําตอบที่3  6 DB 12 
คําตอบที่4  8 DB 20 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 140  จงคํานวณจํานวนเสาเข็มที่ตองใชสําหรับฐานรากเสาเข็มซึ่งรับแรงตามแนวแกนประกอบดวยน้ําหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) = 60 
ตัน น้ําหนักบรรทุกจร (Live Load) = 40 ตัน โดยฐานรากมีน้ําหนักของตัวเอง = 5.5 ตัน เมื่อเลือกใชเสาเข็มขนาด 30 cm. x 30 
cm. ซึ่งสามารถรับน้ําหนักบรรทุกใชงานไดเทากับ 30 ตัน/ตน 

คําตอบที่1  3 ตน 
คําตอบที่2  4 ตน 
คําตอบที่3  5 ตน 
คําตอบที่4  6 ตน 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 141  ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.โดยวิธีกําลัง (USD) ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กควรมีระยะหุมคอนกรีตเปนอยางนอยเทาใด  
คําตอบที่1  3.0 cm. 
คําตอบที่2  5.0 cm. 
คําตอบที่3  7.5 cm. 
คําตอบที่4  10.0 cm. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 142  คานขนาดหนาตัด 0.15 x 0.40 m. ถาตองการใหสามารถตานทานตอแรงเฉือนปลอดภัยได 3,500.00 kg. จะตองใชระยะหางเหล็ก

ปลอกมากสุดโดยวิธีใชงาน(WSD) (จากตัวเลือกที่กําหนดให) กําหนดใหใชเหล็กปลอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 mm. ชนิด SR24 
(AS ของ RB 6 มม. = 0.28 cm.^2/เสน) ความลกึประสิทธิผล (d) = 35 cm. และ fc’ = 200ksc. fy = 2400 ksc) 

คําตอบที่1  0.100 m. 
คําตอบที่2  0.125 m. 
คําตอบที่3  0.150 m. 
คําตอบที่4  0.175 m. 
ขอที่ถูกตอง  
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ขอที่ : 143  คานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.20 x 0.40 m. เมื่อออกแบบคานรับแรงเฉือนพบวา ตองการเหล็กปลอก RB6 (As = 0.28 ตร.ซม/
ขา) @ 0.15 m. จงคํานวณหาความสามารถตานทานแรงเฉือนโดยวิธีใชงาน(WSD) ตามมาตรฐานว.ส.ท.(เมื่อคดิเฉพาะผลขนาด
หนาตัดคานและเหล็กปลอกคาน) กําหนดความลึกประสิทธิผล (d) = 35 cm. fy = 2400 ksc และ fc’ = 200 ksc.  

คําตอบที่1  2870 kg. 
คําตอบที่2  3654 kg. 
คําตอบที่3  4438 kg. 
คําตอบที่4  5247 kg. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 144  แผนพื้นหลอในที่ขนาด 4.00 x 5.00 m. มีคานขอบรองรับทั้ง 4 ดาน จงคํานวนณหาคาความหนาของแผนพื้นนอยที่สุดที่ตองการ 

กอนการพิจารณาผลเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกจรที่กระทําตอแผนพื้น 
คําตอบที่1  6 cm. 
คําตอบที่2  8 cm. 
คําตอบที่3  10 cm. 
คําตอบที่4  12 cm. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 145  แผนพื้นหลอในที่ขนาด 2.00 x 5.00 m. ไมตอเนื่อง 4 ดาน มคีวามหนาแผนพื้น 0.08 m. รับน้ําหนักบรรทุกจร 300kg/m2.ตาม

ขอกําหนดมาตราฐานว.ส.ท.โดยวิธีหนวยแรงใชงาน(WSD)ใชเหล็กเสริมชนิด SR24 fs = 1200 ksc, j = 0.88 , R = 10.1 ksc. 
และความลึกประสิทธิผล (d) = 5 cm. จะตองใชเหล็กเสริมไมนอยกวา 

คําตอบที่1  2.83 cm.2/m. 
คําตอบที่2  3.71 cm.2/m. 
คําตอบที่3  4.66 cm.2/m. 
คําตอบที่4  8.15 cm.2/m. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 146  ฐานรากเสาเข็มหนาตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใชเสาเข็มขนาด 0.20 x 0.20 x 9.00 m. จํานวน 4 ตน ซึง่เสาเข็มแตละตนกําหนดใหอยูใน
ตําแหนงที่สมมาตรเมื่อพจิารณาจากหนาตัดฐานราก จงคํานวณหาขนาดของฐานรากที่ยังไมพิจารณาถึงแรงที่กระทํา สมมติศูนยกลาง
เสาเข็มอยูหางจากขอบของฐานรากเปนระยะเทากับขนาดเสนผาศูนยกลางของเสาเข็ม 

คําตอบที่1  1.00 x 1.00 m. 
คําตอบที่2  1.20 x 1.20 m. 
คําตอบที่3  1.30 x 1.30 m. 
คําตอบที่4  1.50 x 1.50 m. 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 147  ฐานแผ(Spread Footing) บนดินขนาด 1.50 x 2.00 ม. มีความหนา 0.40 ม. รองรับเสาตอมอขนาดหนาตัด 0.20 x 0.20 ม. วางที่

ตําแหนงกึ่งกลางฐานราก ถาน้ําหนักฐานรากรวมกับน้ําหนักที่กระทําตามแนวแกนเทากับ 25,000 kg. จงคํานวณหาคาหนวยแรงเฉือน
ทางเดียวทางยาวที่หนาตัดวิกฤติ กําหนดความลึกประสิทธิผล (d) = 35 cm. 

คําตอบที่1  2.38ksc. 
คําตอบที่2  2.14ksc. 
คําตอบที่3  1.72 ksc. 
คําตอบที่4  1.31 ksc. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 148  ฐานแผวางบนดินขนาด 1.50 x 2.00 ม. มีความหนา 0.40 ม. รองรับเสาตอมอมีขนาดหนาตัด 0.20 x 0.20 ม. ที่ตําแหนงกึ่งกลาง

ฐานราก ถาน้ําหนักฐานรากรวมกับน้ําหนักที่กระทําตามแนวแกนเสาตอมอเทากับ 25,000 kg. จงคํานวณหาคาหนวยแรงเฉือนแบบ
ทะลุที่หนาตัดวิกฤติ กําหนดใหความลึกประสิทธผิล (d) = 35 cm. 

คําตอบที่1  2.92 ksc. 
คําตอบที่2  4.76 ksc. 
คําตอบที่3  7.68 ksc. 
คําตอบที่4  8.80 ksc. 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 149  ฐานแผวางบนดินขนาด 1.5 x 2.0 m.หนา 0.40 m. รองรับเสาตอมอขนาดหนาตัด 0.2 x 0.2 m. วาง ณ กึ่งกลางฐานราก ถาน้ําหนัก
ฐานรากรวมกับแรงที่กระทําตามแนวแกนบนเสาตอมอเทากับ 25,000 kg. จงคํานวณหาคาปริมาณเหล็กเสริมทางยาวตานทาน
โมเมนตดัดสูงสุดโดยวิธีหนวยแรงใชงาน(WSD)ตามมาตราฐานว.ส.ท. กําหนดความหนาฐานรากสามารถรับแรงเฉือนแบบคานกวาง
และแบบทะลุได ความลึกประสิทธิผล (d) = 35 cm. , j = 0.88 และใชเหล็กเสริม fy = 2400 ksc 

คําตอบที่1  7.1 cm2. 
คําตอบที่2  9.1 cm2. 
คําตอบที่3  13.7 cm2. 
คําตอบที่4  15.0 cm2. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 150  คานขนาด 0.20 x 0.50 มีความยาวชวง 5 ม. รับน้ําหนักบรรทุกรวมน้ําหนักคานทั้งหมด 2000 kg/m ตองเสริมเหล็กรับแรงดึงเทาใด 

ถาออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD), fc’=240 ksc, fy = 3000 ksc, d = 0.45 m, k = 0.39 
คําตอบที่1  2-DB25 
คําตอบที่2  3-DB25 
คําตอบที่3  4-DB25 
คําตอบที่4  5-DB25 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
 
ขอที่ : 151  คานขนาด 0.20 x 0.50 มีความยาวชวง 5 ม. รับน้ําหนักบรรทุกรวมน้ําหนักคานทั้งหมด 2000 kg/m ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใช

งาน (WSD)หาปริมาณเหล็กปลอก, fc’=240 ksc,fy = 2400 ksc , d = 0.45 m 
คําตอบที่1  RB6@0.10 
คําตอบที่2  RB6@0.20 
คําตอบที่3  RB6@0.30 
คําตอบที่4  RB6@0.40 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 152  คานขนาด 0.20 x 0.40 มีความยาวชวง 5 ม. รับน้ําหนักบรรทุกรวมน้ําหนักคานทั้งหมด 2000 kg/m ตองเสริมเหล็กรับแรงอัดเทาใด 
ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD), fc’=240 ksc, fy = 3000 ksc, d = 0.35 m , d’ = 0.05 m, k = 0.39 

คําตอบที่1  2-DB12 
คําตอบที่2  3-DB12 
คําตอบที่3  2-DB16 
คําตอบที่4  3-DB16 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 153  คานขนาด 0.20 x 0.40 มีความยาวชวง 5 ม. รับน้ําหนักบรรทุกรวมน้ําหนักคานทั้งหมด 2000 kg/m ตองเสริมเหล็กรับแรงดึงเทาใด 

ถาออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD), fc’=240 ksc, fy = 3000 ksc, d = 0.35 m, d’ = 0.05 m, k = 0.39 
คําตอบที่1  2-DB20 
คําตอบที่2  3-DB20 
คําตอบที่3  4-DB20 
คําตอบที่4  5-DB20 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 154  จงออกแบบเหล็กเสริมโดยวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD) ของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (one-way slab) ชวงยาว 2 ม. หนา 10 

ซม. รับน้ําหนักบรรทุกจร 200 กก./ตร.ม. กําหนด fc’=200 ksc, fy = 2400 ksc, d = 0.07 m, k = 0.40 
คําตอบที่1  RB6@0.10 
คําตอบที่2  RB6@0.20  
คําตอบที่3  RB9@0.10  
คําตอบที่4  RB9@0.20 
ขอที่ถูกตอง 4 
  
ขอที่ : 155  เสาสั้นขนาด 0.25 x 0.25 สามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดต่ําสุดเทาใด โดยวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD) กําหนด fc’=240 ksc, fy = 

3000 ksc 
คําตอบที่1  38.2 ตัน 
คําตอบที่2  39.8 ตัน 
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คําตอบที่3  82.9 ตัน 
คําตอบที่4  95.6 ตัน 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 156  เสาสั้นขนาด 0.25 x 0.25 สามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดสูงสุดเทาใด โดยวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD) กําหนด fc’=240 ksc, fy = 

3000 ksc 
คําตอบที่1  38.2 ตัน 
คําตอบที่2  39.8 ตัน 
คําตอบที่3  82.9 ตัน 
คําตอบที่4  95.6 ตัน 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 157  จงหาโมเมนตดัดเพื่อออกแบบฐานรากแผขนาด 2.0 x 2.0 หนา 0.40 ซม. รับเสาขนาด 0.40 x 0.40 น้ําหนักฐานราก และแรงถายลง

เสาตอมอรวม 40 ตัน 
คําตอบที่1  1152 kg-m/m 
คําตอบที่2  2048 kg-m/m 
คําตอบที่3  3200 kg-m/m 
คําตอบที่4  5000 kg-m/m 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 158  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กําหนดหนวยแรงใชงานสําหรับคอนกรีตและเหล็กเสริมในคาน คสล. ที่รับโมเมนตดัด ดังตอไปนี้ ขอใดที่

ถูกตอง 
คําตอบที่1  fc = 0.375fc’ กก./ตร.ซม. ไมเกิน 60 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  fs (เหล็กกลม) = 1200 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  fs (เหล็กขอออยซึ่ง fy ไมเกิน 4200 กก./ตร.ซม.) = 0.5fy กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  fs (เหล็กขอออยซึ่ง fy มากกวา 4200 กก./ตร.ซม.) = 1700 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 159  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กําหนดหนวยแรงใชงานสําหรับคอนกรีตและเหล็กเสริมในเสา คสล. ดังตอไปนี้ ขอใดที่ไมถูกตอง 
คําตอบที่1  fs (เหล็กกลมในเสาปลอกเกลียว) = 1200 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  fs (เหล็กขอออยในเสาปลอกเกลียว) = 0.4fy ไมเกิน 2100 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  fs ในเสาปลอกเดี่ยว = 0.85 เทาของคาที่กําหนดของเสาปลอกเกลียว แตไมเกิน 1750 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  fc = 0.375fc’ กก./ตร.ซม. ไมเกิน 60 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 

ขอที่ : 160  มาตรฐาน ว.ส.ท. กําหนดหนวยแรงใชงานสําหรับคอนกรีต ดังตอไปนี้ ขอใดไมถูกตอง 
คําตอบที่1  fc เมื่อรับแรงอัดหรือแรงดัด = 0.45fc’ กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  fv เมื่อคานไมมีเหล็กรับแรงเฉือน = 0.29 fc’ 1/2 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  fv เมื่อคานมีเหล็กรับแรงเฉือน = 1.36 fc’ 1/2 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  fv เมื่อแผนพื้นหรือฐานรากรับแรงเฉือนทะลุ = 0.53 fc’ 1/2 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 161  มาตรฐาน ว.ส.ท. กําหนดหนวยแรงใชงานสําหรับเหล็กเสริม ดังตอไปนี้ ขอใดไมถูกตอง 
คําตอบที่1  fs (เหล็กกลม) = 1200 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  fs (เหล็กขอออยซึ่ง fy ไมเกิน 4000 กก./ตร.ซม.) = 0.5fy แตไมเกิน 1500 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  fs (เหล็กขอออยซึ่ง fy มากกวา 4000 กก./ตร.ซม.) = 0.5fy แตไมเกิน 1700 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  fs (เหล็กขวั้น) = 0.5 เทาของกําลังพิสูจน แตไมเกิน 2500 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 162  สมมติฐานขอใดตอไปนี้ ที่ไมมีอยูในการออกแบบ คสล. โดยวิธีกําลัง (Strength design) 
คําตอบที่1  หนวยการยืด-หดตัวบนหนาตัดเปนสัดสวนโดยตรงกับระยะที่หางจากแนวแกนสะเทิน 
คําตอบที่2  ความสัมพันธระหวางหนวยแรงกับหนวยการยืด-หดตัวของคอนกรีตและเหล็กเสริม เปนสัดสวนโดยตรง 
คําตอบที่3  การยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตกับเหล็กเสริมเปนไปอยางสมบูรณ 
คําตอบที่4  ไมคิดกําลังตานทางแรงดึงของคอนกรีตใตแนวแกนสะเทิน 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 163  ในการจัดวางเหล็กเสริม ขอใดตอไปนี้ที่ไมถูกตอง 
คําตอบที่1  ระยะชองวางของเหล็กเสริมในชั้นเดียวกันของคานตองไมแคบกวาเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสริม หรือ 1.34 เทาของขนาดโตสุด

ของหิน หรือ 2.5 ซม. 
คําตอบที่2  ระยะชองวางของเหล็กเสริมแตละชั้นสําหรับคาน ตองไมเกินกวา 2.5 ซม. 
คําตอบที่3  ระยะชองวางของเหล็กเสริมในเสาตองไมนอยกวา 4 ซม. หรือ 1.34 เทาของขนาดโตสุดของหิน 
คาํตอบที่4  ระยะชองวางของเหล็กเสริมในแผนพื้นทั่วไป ตองไมเกินกวา 3 เทาของความหนาของแผนพื้นหรือ 45 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
  
ขอที่ : 164  โมเมนตดัดที่กระทํา M = 1255 กก.-เมตร หนวยแรงใชงานที่ยอมให fc = 45 กก./ตร.ซม., fs = 1200 กก./ตร.ซม. และ n = 14 ถา 
  กําหนดให b = 0.15 เมตร, d = 0.35 เมตร ตองการปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึง As เทากับเทาใด 
คําตอบที่1  9.50 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  9.00 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  7.90 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  3.40 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 165  โมเมนตลบที่พื้นยื่นตองรับ M =215 กก.-เมตร/เมตร หนวยแรงใชงานที่ยอมให fc = 65 กก./ตร.ซม., fs = 1200 กก./ตร.ซม. และ 

n = 11 ถาใชแผนพื้นหนา 10 ซม. ความลึกประสทิธิผล d = 7.5 ซม. ตองการปริมาณเหล็กเสริมเอกตอความกวางหนึ่งเมตร เทากับ 
คําตอบที่1  2.05 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  2.50 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  2.75 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  3.00 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 166  คาน คสล. รปูตัดขนาด 20x45 ซม. (d = 40 ซม., d’ = 5 ซม.) ตองรับโมเมนตดัดทั้งหมด M = 5850 กก.-เมตร หนวยแรงใชงานที่

ยอมให fc = 90 กก./ตร.ซม., fs = 1200 กก./ตร.ซม. และ n = 10 ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึงที่ตองการอยางนอยเทากับ 
คําตอบที่1  15.25 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  14.25 ตร.ซม. 
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คําตอบที่3  13.93 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  12.90 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 167  ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกําลังรับน้ําหนักของเสายาว คือ 
คําตอบที่1  อัตราสวนความชะลูดของเสา ตลอดจนปริมาณของเหล็กยืน 
คําตอบที่2  การยอมใหปลายเสาเซไดหรือไม ตลอดจนสติฟเนสของคาน 
คําตอบที่3  ระยะเวลาของการรับน้ําหนักบรรทุกซึ่งทําใหคอนกรีตเกิดการลา 
คําตอบที่4  ถูกทุกขอ  
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 168  ถา Pเสายาว และ Mเสายาว เปนแรงอัดและโมเมนตดัดที่กระทําตอเสายาวซึ่งมีอัตราสวนความชะลูดคาหนึ่ง และ R เปนตัวคูณลดกําลัง

ของเสาตามมาตรฐาน วสท. กําหนดในวิธีหนวยแรงใชงาน ดังนั้นแรงอัดและโมเมนตดัดที่จะนํามาพิจารณาออกแบบ คือ 
คําตอบที่1  P = (1/R)Pเสายาว อยางเดียว 
คําตอบที่2  M = (1/R)Mเสายาว อยางเดียว 
คําตอบที่3  P = (1/R)Pเสายาว และ M = (1/R)Mเสายาว 
คําตอบที่4   P = Pเสายาว  และ M = (1/R)Mเสายาว 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 169  ในการออกแบบฐานรากแผขนาด BxL แบบวางบนดิน หากตองการใหฐานรากตานทานหนวยแรงอัดอยางเดียว ดังนั้นอัตราสวน

ระหวางโมเมนตดัดกับแรงอัดตามแนวแกนที่จะใช คือ 
คําตอบที่1  ไมนอยกวา L/3 
คําตอบที่2  ไมนอยกวา L/4 
คําตอบที่3  ไมนอยกวา L/6 
คําตอบที่4  ไมเกินกวา L/6 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 170  ปจจัยสําคัญในการหาขนาดความลึกของฐานรากทั่วไป คือ 
คําตอบที่1  โมเมนตดัด 
คําตอบที่2  แรงเฉือนทางเดียวแบบคานและแรงเฉือนทะลุ 
คําตอบที่3  แรงกดอัดระหวางตัวเสากับฐานราก 
คําตอบที่4  ระยะถายแรงจากเหล็กยืนสูฐานราก  
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 171  ปจจัยสําคัญของการออกแบบเขื่อนกันดิน คือ 
คําตอบที่1  กําลังตานแรงกดอัดของดินใตฐาน 
คําตอบที่2  แรงดันทางขางของดิน ที่กอใหเกิดการเลื่อนไถล 
คําตอบที่3  แรงดันทางขางของดิน ที่กอใหเกิดการพลิกคว่ํา 
คําตอบที่4  ถูกทุกขอ  
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 172  ในการออกแบบคานเชิงประกอบ (composite beams) เมื่อแตละสวนมีกําลังตานแรงเฉือนและโมเมนตดัดไดแลว สิ่งสําคัญที่ตอง

พิจารณาเพือ่ใหเปนคานเชิงประกอบโดยสมบูรณ คือ 
คําตอบที่1  ตองใหมีระยะโกงอยูภายในขอบเขตที่กําหนด 
คําตอบที่2  ตองใหมีการถายแรงเฉือนในแนวนอนอยางสมบูรณ 
คําตอบที่3  ตองใหมีการถายแรงเฉือนในแนวตั้งอยางสมบูรณ 
คําตอบที่4  ตองกําหนดจุดยกชิ้นของคานเชิงประกอบเพื่อการติดตั้ง 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
 
 
 
 
 



 

        Page 55 of 79 

ขอที่ : 173  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร กําหนดหนวยแรงสูงสุดของคอนกรีตและเหล็กเสริมสําหรบัการออกแบบโดยวิธี
กําลังดังตอไปนี้ ขอใดไมถูกตอง 

คําตอบที่1  หนวยแรงสูงสุดของคอนกรีต = 150 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  หนวยแรงสูงสุดของเหล็กเสริมธรรมดา เมื่อไมมีผลการทดสอบ ใหใชไมเกิน 2400 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  หนวยแรงสูงสุดของเหล็กเสริมอื่น ใหใชเทากับ 0.85fy แตไมเกิน 4200 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  ไมมีขอใดถูกตอง 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 174  การตอทาบเหล็กขอออย (ขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กกวา 36 มม.) ซึ่งรับแรงดึงและที่รับแรงอัดตองไมนอยกวา 
คําตอบที่1  25 ซม. 
คําตอบที่2  30 ซม. 
คําตอบที่3  36 ซม. 
คําตอบที่4  40 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
  
ขอที่ : 175  ขอปฏิบัติในการเสริมเหล็กตานการยืดหดในแผนพื้นขนาด bxh ขอใดไมถูกตอง 
คําตอบที่1  min. As สําหรับเหล็ก SR24 ตองไมนอยกวา 0.0025bh 
คําตอบที่2  min. As สําหรับเหล็ก SD30 ตองไมนอยกวา 0.0020bh 
คําตอบที่3  min. As สําหรับเหล็ก SR40 ตองไมนอยกวา 0.0018bh 
คําตอบที่4  เรียงเหล็กตานการยืดหดหางกันไมเกิน 5 เทาของความหนาของแผนพื้นหรือไมเกิน 40 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 176  ขอความใดตอไปนี้ ไมถูกตองตามหลักวิชา 
คําตอบที่1  คาน คสล. ที่เสริมเหล็กรับแรงดึงพอดีเทากับอัตราสวนที่สภาวะสมดุล เหล็กเสริมจะถูกดึงถึงจุดคราก และคอนกรีตจะถูกอัดแตก

พรอมๆ กัน 
คําตอบที่2  คาน คสล. ที่เสริมเหล็กรับแรงดึงนอยกวาอัตราสวนที่สภาวะสมดุล เหล็กเสริมจะถูกดึงถึงจุดคราก กอนที่คอนกรีตจะถูกอัดแตก 
คําตอบที่3  คาน คสล. ที่เสริมเหล็กรับแรงดึงมากกวาอัตราสวนที่สภาวะสมดุล ยอมโกงตัวไดมากกวา 
คําตอบที่4  คอนกรีตจะถูกอัดแตกเมื่อหนวยการหดตัวมีคาสงูสุดประมาณ 0.003-0.004 มม./มม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 177  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. ถาใช fc‘ = 150 กก./ซม.2 และ 

fy = 2400 กก./ซม.2 จงใชวิธี WSD ประมาณขนาดและจํานวนของเหล็กเสริมที่ใช ณ สภาวะสมดุล สมมติใหตําแหนงแนวแกน
สะเทิน kd = 17.5 ซม. 

คําตอบที่1  5 – 15 มม. 
คําตอบที่2  6 – 15 มม. 
คําตอบที่3  3 – 19 มม. 
คําตอบที่4  2 – 25 มม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 178  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.35 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.30 ม. ถาใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 และ 

fy = 3000 กก./ซม.2 จงใชวิธี WSD ประมาณอัตราสวนของเหล็กเสริมที่สภาวะสมดุล สมมติใหตําแหนงแนวแกนสะเทิน kd = 
11.25 ซม. 

คําตอบที่1  0.0161 
คําตอบที่2  0.0113 
คําตอบที่3  0.0092 
คําตอบที่4  0.0074 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 179  คานยื่นรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.15x0.30 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.25 ม. ถาใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 
และ fy = 3000 กก./ซม.2 เพื่อรับโมเมนตดัดประลัย (Mu) ที่หนาตัดวิกฤต เทากับ 3500 กก.-เมตร จงใชวิธี USD ประมาณปริมาณ
เหล็กเสริม As ที่หนาตัดวิกฤตนี้  

คําตอบที่1  6.0 ซม.2 
คําตอบที่2  7.3 ซม.2 
คําตอบที่3  8.5 ซม.2 
คําตอบที่4  9.0 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 1 
  
ขอที่ : 180  คานยื่นรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.35 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.30 ม. ถาใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 

และ fy = 4000 กก./ซม.2 เพื่อรับโมเมนตดัดประลัย (Mu) ที่หนาตัดวิกฤต เทากับ 6000 กก.-เมตร จงใชวิธี USD ประมาณปริมาณ
เหล็กเสริม As ที่หนาตัดวิกฤตนี้  

คําตอบที่1  6.0 ซม.2 
คําตอบที่2  6.5 ซม.2 
คําตอบที่3  7.2 ซม.2 
คําตอบที่4  7.8 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 181  แผนพื้นตอเนื่องมีระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ = 3.50 เมตร ตองรับน้ําหนักบรรทุกจรแบบแผสม่ําเสมอใชงานเทากับ 500 กก./ม.2 

ถาที่รองรับสามารถรับโมเมนตดัดไดเทากับ wL2/24 จงใชวิธี WSD หาขนาดและระยะเรียงของเหล็กเสริมที่ตองใชตรงกลางชวงพื้น 
สมมติใหแผนพื้นหนา 20 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 15 ซม. fc' = 150 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 
ตําแหนงแนวแกนสะเทิน kd = 5 ซม.  

คําตอบที่1  เหล็ก 6 มม. @ 8 ซม. 
คําตอบที่2  เหล็ก 6 มม. @ 10 ซม. 
คําตอบที่3  เหล็ก 9 มม. @ 12 ซม. 
คําตอบที่4  เหล็ก 9 มม. @ 16 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 182  แผนพื้นตอเนื่องมีระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ = 4.00 เมตร ตองรับน้ําหนักบรรทุกจรแบบแผสม่ําเสมอใชงานเทากับ 500 กก./ม.2 
ถาที่รองรับสามารถรับโมเมนตดัดไดเทากับ wL2/24 จงใชวิธี WSD หาขนาดและระยะเรียงของเหล็กเสริมที่ “ประหยัด” ตรงกลางชวง
พื้น สมมติใหแผนพื้นหนา 20 ซม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 15 ซม. fc‘ = 150 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./
ซม.2 ตําแหนงแนวแกนสะเทิน kd = 5 ซม.  

คําตอบที่1  เหล็ก 12 มม. @ 18 ซม. 
คําตอบที่2  เหล็ก 12 มม. @ 16 ซม. 
คําตอบที่3  เหล็ก 12 มม. @ 20 ซม. 
คําตอบที่4  เหล็ก 12 มม. @ 30 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 183  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.45 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.40 ม. โดยใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 และ 

fy = 2400 กก./ซม.2 ซึ่งจากวิธี WSD พบวา คา k = 0.43 และโมเมนตตานทานโดยคอนกรีต = 5300 กก.-เมตร ถาคานนี้ตองรับ
โมเมนตดัดใชงาน = 6000 กก.-เมตร จงหาปริมาณของเหล็กเสริมรับแรงดึง (As) และรับแรงอัด (As‘) ที่ตองใชตามทฤษฏี สมมติ
ระยะ d’ = 5 ซม. 

คําตอบที่1  As‘ = 1.56 ซม.2 As = 14.40 ซม.2 
คําตอบที่2  As‘ = 1.67 ซม.2 As = 14.50 ซม.2 
คําตอบที่3  As‘ = 1.76 ซม.2 As = 14.60 ซม.2 
คําตอบที่4  As‘ = 1.86 ซม.2 As = 14.70 ซม.2 
 
ขอที่ : 184  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.45 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.40 ม. โดยใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 และ 

fy = 2400 กก./ซม.2 ซึ่งจากวิธี WSD พบวา คา k = 0.43 และโมเมนตตานทานโดยคอนกรีต = 5300 กก.-เมตร ถาคานนี้ตองรับ
โมเมนตดัดใชงาน = 6000 กก.-เมตร จงหาปริมาณของเหล็กเสริมรับแรงดึง (As) และรับแรงอัด (As‘) ที่ตองใชตามทฤษฏี สมมติ
ระยะ d’ = 3 ซม. 

คําตอบที่1  As‘ = 1.26 ซม.2 As = 14.10 ซม.2 
คําตอบที่2  As‘ = 1.42 ซม.2 As = 14.30 ซม.2 
คําตอบที่3  As‘ = 1.50 ซม.2 As = 14.35 ซม.2 
คําตอบที่4  As‘ = 1.58 ซม.2 As = 14.40 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 185  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดยใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 และ 
fy = 3000 กก./ซม.2 ซึ่งจากวิธี WSD พบวา คา k = 0.38 และโมเมนตตานทานโดยคอนกรีต = 6025 กก.-เมตร ถาคานนี้ตองรับ
โมเมนตดัดใชงาน = 8025 กก.-เมตร จงหาปริมาณของเหล็กเสริมรับแรงดึง (As) และรับแรงอัด (As‘) ที่ตองใชตามทฤษฏี สมมติ
ระยะ d’ = 5 ซม. 

คําตอบที่1  As‘ = 3.33 ซม.2 As = 13.60 ซม.2 
คําตอบที่2  As‘ = 3.67 ซม.2 As = 13.93 ซม.2 
คําตอบที่3  As‘ = 3.84 ซม.2 As = 14.10 ซม.2 
คําตอบที่4  As‘ = 4.00 ซม.2 As = 14.26 ซม.2 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 186  คานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 0.20x0.50 ม. เสริมเหล็กรับแรงดึงอยางเดียวที่ระยะ d = 0.45 ม. โดยใช fc‘ = 200 กก./ซม.2 และ 

fy = 3000 กก./ซม.2 ซึ่งจากวิธี WSD พบวา คา k = 0.38 และโมเมนตตานทานโดยคอนกรีต = 6025 กก.-เมตร ถาคานนี้ตองรับ
โมเมนตดัดใชงาน = 8025 กก.-เมตร จงหาปริมาณของเหล็กเสริมรับแรงดึง (As) และรับแรงอัด (As‘) ที่ตองใชตามทฤษฏี สมมติ
ระยะ d’ = 3 ซม. 

คําตอบที่1  As‘ = 3.17 ซม.2 As = 13.43 ซม.2 
คําตอบที่2  As‘ = 3.49 ซม.2 As = 13.75 ซม.2 
คําตอบที่3  As‘ = 3.65 ซม.2 As = 13.91 ซม.2 
คําตอบที่4  ไมมีขอใดถูก 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 187  ขอใดตอไปนี้ที่มิใชขอบขายของการออกแบบพื้น คสล. 2 ทาง ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. 
คําตอบที่1  แผนพื้นอาจเปนแบบตันหรือครีบ 
คําตอบที่2  แผนพื้นอาจตอเนื่องหรือไมก็ได และอาจมีหรือไมมีคานรองรับทั้งสี่ดาน 
คําตอบที่3  น้ําหนักบรรทุกบนแผนพื้นตองเปนแบบแผสม่ําเสมอ 
คําตอบที่4  น้ําหนักบรรทุกจรใชงานตองไมเกินกวาสามเทาของน้ําหนักบรรทุกคงที่ใชงาน 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 188  ขอใดตอไปนี้ที่มิใชขอบขายของการออกแบบพื้น คสล. 2 ทาง ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. 
คําตอบที่1  แผนพื้นอาจเปนแบบตันหรือครีบ 
คําตอบที่2  แผนพื้นอาจตอเนื่องหรือไมก็ได และตองมีคานรองรับทั้งสี่ดาน 
คําตอบที่3  น้ําหนักบรรทุกบนแผนพื้นตองเปนแบบแผสม่ําเสมอ 
คําตอบที่4  น้ําหนักบรรทุกจรใชงานตองไมเกินกวาสี่เทาของน้ําหนักบรรทุกคงที่ใชงาน 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 189  แผนพื้น คสล. 2 ทาง ชวงภายในทั่วไป มีขนาดที่วัดจากระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ = 4.00x5.00 เมตร ดังนั้น แผนพื้นตองมี

ความหนาอยางนอยเทากับ 
คําตอบที่1  6 ซม. 
คําตอบที่2  8 ซม. 
คําตอบที่3  10 ซม. 
คําตอบที่4  12 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 190  แผนพื้น คสล. 2 ทาง ชวงภายในทั่วไป มีขนาดที่วัดจากระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ = 4.50x6.00 เมตร ดังนั้น แผนพื้นตองมี

ความหนาอยางนอยเทากับ 
คําตอบที่1  8 ซม. 
คําตอบที่2  10 ซม. 
คําตอบที่3  12 ซม. 
คําตอบที่4  14 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 191  แผนพื้น คสล. 2 ทาง ชวงภายในทั่วไป มีขนาดที่วัดจากระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ = 5.00x5.00 เมตร ถาความกวางของคาน
รองรับแตละดานเทากับ 20 ซม. และแผนพื้นหนาเทากับ 12 ซม. ดังนั้น ความยาวทางดานสั้น (S) ที่ใชคํานวณหาคาโมเมนตดัด คือ 

คําตอบที่1  4.80 เมตร 
คําตอบที่2  5.00 เมตร 
คําตอบที่3  5.05 เมตร 
คําตอบที่4  5.25 เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 192  แผนพื้น คสล. 2 ทาง ชวงภายในทั่วไป มีขนาดที่วัดจากระยะศูนยถึงศูนยของที่รองรับ = 3.00x4.50 เมตร ถาความกวางของคาน

รองรับแตละดานเทากับ 15 ซม. และแผนพื้นหนาเทากับ 10 ซม. ดังนั้น ความยาวที่จะนําไปใชคํานวณหาคาโมเมนตดัดที่ขนานกับ
ดานยาว คือ 

คําตอบที่1  3.00 เมตร 
คําตอบที่2  3.05 เมตร 
คําตอบที่3  4.50 เมตร 
คําตอบที่4  4.55 เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 193  ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. สําหรับแผนพื้น คสล. 2 ทาง ที่ไมตอเนื่องกันทั้งสี่ดาน จะพบวา 
คําตอบที่1  มีแตโมเมนตดัดชนิดบวกอยางเดียวที่ขนานกับดานสั้น 
คําตอบที่2  มีแตโมเมนตดัดชนิดบวกอยางเดียวที่ขนานกับดานสั้นและดานยาว 
คําตอบที่3  มีทั้งโมเมนตดัดชนิดบวกและชนิดลบที่ขนานกับดานสั้นเพียงอยางเดียว 
คําตอบที่4  มีทั้งโมเมนตดัดชนิดบวกและชนิดลบที่ขนานกับดานสั้นและดานยาว 
ขอที่ถูกตอง 4 
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ขอที่ : 194  ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. จะพบวาโมเมนตดัดชนิดบวกที่กึ่งกลางชวงของแผนพื้น คสล. 2 ทาง แบบใด ที่มึคามากที่สุด 
คําตอบที่1  เมื่อแผนพื้นไมตอเนื่องกันทั้งสี่ดาน 
คําตอบที่2  เมื่อแผนพื้นไมตอเนื่องกันสามดาน 
คําตอบที่3  เมื่อแผนพื้นไมตอเนื่องกันสองดาน 
คําตอบที่4  เมื่อแผนพื้นไมตอเนื่องกันดานเดียว 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 195  ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. จะพบวาโมเมนตดัดชนิดลบที่ดานซึ่งตอเนื่องของแผนพื้น คสล. 2 ทาง แบบใด ที่มึคามากที่สุด 
คําตอบที่1  เมื่อแผนพื้นตอเนื่องกันทั้งสี่ดาน 
คําตอบที่2  เมื่อแผนพื้นตอเนื่องกันสามดาน 
คําตอบที่3  เมื่อแผนพื้นตอเนื่องกันสองดาน 
คําตอบที่4  เมื่อแผนพื้นตอเนื่องกันเพียงดานเดียว 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 196  ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. โมเมนตดัดในแถบเสาของแผนพื้น คสล. 2 ทาง มีคาเทากับ 
คําตอบที่1  หนึ่งในสามของโมเมนตดัดในแถบกลาง 
คําตอบที่2  หนึ่งในสองของโมเมนตดัดในแถบกลาง 
คําตอบที่3  สองในสามของโมเมนตดัดในแถบกลาง 
คําตอบที่4  สามในสี่ของโมเมนตดัดในแถบกลาง 
ขอที่ถูกตอง 3 
ขอที่ : 197  ตามวิธีที่ 2 ของมาตรฐาน ว.ส.ท. ถาแผนพื้น คสล. 2 ทาง มีขนาด S x L เทากับ 5.00x6.00 เมตร รับน้ําหนักบรรทุกคงที่ใชงาน

เทากับ 350 กก./ ม.2 และน้ําหนักบรรทุกจรใชงานเทากับ 250 กก./ ม.2 ดังนั้น คานรองรับทางดานสั้นตองรับน้ําหนักบรรทุกประลัย
แบบแผสม่ําเสมอเทียบเทาจากแผนพื้นนี้เทากับ 

คําตอบที่1  750 กก./เมตร 
คําตอบที่2  1000 กก./เมตร 
คําตอบที่3  1525 กก./เมตร 
คําตอบที่4  2000 กก./เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 198  เสาสั้นปลอกเดี่ยว เสริมเหล็กยืน As = As‘ รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร 

ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.^ 2 และ fy = 4000 กก./ซม. ^2 จงหาเนื้อที่
ของหนาตัดเสาที่เล็กที่สุด โดยวิธี WSD 

คําตอบที่1  1170 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  1250 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  1360 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  1500 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 199  เสาสั้นปลอกเดี่ยว เสริมเหล็กยืน As = As‘ รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร 

ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 จงหาเนื้อที่ของหนา
ตัดเสาที่เล็กที่สุด โดยวิธี USD(SDM), U = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  725 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  1120 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  1360 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  1840 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 200  เสาสั้นปลอกเดี่ยว เสริมเหล็กยืน As = As‘ รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร 

ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 จงหาเนื้อที่ของหนา
ตัดเสาที่ใหญที่สุด โดยวิธี WSD  

คําตอบที่1  2700 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  3000 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  3130 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  3250 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 



 

        Page 64 of 79 

ขอที่ : 201  เสาสั้นปลอกเดี่ยว เสริมเหล็กยืน As = As‘ รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร 
ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 จงหาเนื้อที่ของหนา
ตัดเสาที่ใหญที่สุด โดยวิธี USD(SDM), U = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  1500 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  1600 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  2100 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  2250 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 202  เสาสั้นปลอกเดี่ยว เสริมเหล็กยืน As = As‘ รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร  ดังนี้ PD 

= 130 ตัน และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.2 และ fy = 4000 กก./ซม.2 ถาใชปริมาณเหล็กยืนเทากับ 4% จงหา
เนื้อที่ของหนาตัดเสา โดยวิธี WSD 

คําตอบที่1  1800 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  1900 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  2000 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  2100 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 203  เสาสั้นปลอกเดี่ยว เสริมเหล็กยืน As = As‘ รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร 

ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม. ^2 และ fy = 4000 กก./ซม. ^2 ถาใชปริมาณ
เหล็กยืนเทากับ 3% จงหาเนื้อที่ของหนาตัดเสา โดยวิธี USD 

 
คําตอบที่1  1650 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  1750 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  1800 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  1850 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 204  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 
และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม. ^2 และ fy = 3000 กก./ซม. ^2 จงประมาณขนาดเสนผาศูนยกลางของหนาตัด
เสาที่เล็กที่สุด โดยวิธี WSD 

คําตอบที่1  35 ซม. 
คําตอบที่2  45 ซม. 
คําตอบที่3  50 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 205  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 

และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม. ^2 และ fy = 3000 กก./ซม.^ 2 จงประมาณขนาดเสนผาศูนยกลางของหนาตัด
เสาที่เล็กที่สุด โดยวิธี USD 

คําตอบที่1  35 ซม. 
คําตอบที่2  45 ซม. 
คําตอบที่3  50 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 206  เสาสั้นปลอกเกลยีว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 

และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม. ^2 และ fy = 3000 กก./ซม. ^2 จงประมาณขนาดเสนผาศูนยกลางของหนาตัด
เสาที่ใหญที่สุด โดยวิธ ีWSD 

คําตอบที่1  55 ซม. 
คําตอบที่2  60 ซม. 
คําตอบที่3  65 ซม. 
คําตอบที่4  70 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 



 

        Page 66 of 79 

ขอที่ : 207  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 
และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 จงประมาณขนาดเสนผาศูนยกลางของหนาตัดเสาที่
ใหญที่สุด โดยวิธี USD(SDM), U = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  55 ซม. 
คําตอบที่2  60 ซม. 
คําตอบที่3  65 ซม. 
คําตอบที่4  70 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
  
ขอที่ : 208  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 

และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.^ 2 และ fy = 3000 กก./ซม. ^2 ถาใชปริมาณเหล็กยืนเทากับ 4% จงหาขนาด
เสนผาศูนยกลางของหนาตัดเสา โดยวิธี WSD 

คําตอบที่1  45 ซม. 
คําตอบที่2  50 ซม. 
คําตอบที่3  55 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 

ขอที่ : 209  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 
และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 ถาใชปริมาณเหล็กยืนเทากับ 4% จงหาขนาด
เสนผาศูนยกลางของหนาตัดเสา โดยวิธี USD(SDM), U = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  45 ซม. 
คําตอบที่2  50 ซม. 
คําตอบที่3  55 ซม. 
คําตอบที่4  60 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 210  เสาสั้นปลอกเดี่ยว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน 
และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม. ^2 และ fy = 4000 กก./ซม.^2 ถาเลือกใชขนาดเสาเทากับ 50 x 50 ซม. ให
ใชวิธี WSD หาเนื้อที่หนาตัดทั้งหมด (Ast) ของเหล็กยืน 

คําตอบที่1  50 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  60 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  65 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  70 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 

ขอที่ : 211   เสาสั้นปลอกเดี่ยว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 130 ตัน 
และ PL = 98.5 ตัน กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม. 2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 ถาเลือกใชขนาดเสาเทากับ 50 x 50 ซม. ใหใชวิธี 
USD(SMD) หาเนื้อที่หนาตัดทั้งหมด (Ast) ของเหล็กยืน U = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  10 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  20 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  25 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  30 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
  
ขอที่ : 212  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 

และ PL = 100 ตนั กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม. ^2 และ fy = 3000 กก./ซม.^2 ถาเลือกใชเสาขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 
50 ซม. ใหใชวิธี WSD หาเนื้อที่หนาตัดทั้งหมด (Ast) ของเหล็กยืน 

คําตอบที่1  20 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  40 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  50 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  60 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 213  เสาสั้นปลอกเกลียว รับแรงอัดใชงานตามแนวแกนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร ตามลําดับ ดังนี้ PD = 150 ตัน 
และ PL = 100 ตัน กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 และ fy = 3000 กก./ซม.2 ถาเลือกใชเสาขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 50 ซม. 
ใหใชวิธี USD(SDM) หาเนื้อที่หนาตัดทั้งหมด (Ast) ของเหล็กยืน, U = 1.4D + 1.7L 

คําตอบที่1  20 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  40 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  50 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  60 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 214  ถาเสาสั้นปลอกเดี่ยวสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเทากับ h x h ซม. สามารถรับแรงอัดตามแนวแกนไดตามมาตรฐานกําหนดของ WSD ซึ่งใน

ที่นี้สมมติวามีคาเทากับ P ตัน จงหาคาโมเมนตดัดใชงาน (M) มากที่สุดที่เสานี้สามารถรับได ซึ่งเสมือนวาเสานี้รับแตแรงอัดตาม
แนวแกนเพียงอยางเดียว 

คําตอบที่1  0.0005hP ตัน-เมตร 
คําตอบที่2  0.001hP ตัน-เมตร 
คําตอบที่3  0.01hP ตัน-เมตร 
คําตอบที่4  0.05hP ตัน-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 215  ถาเสาสั้นปลอกเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ h ซม. สามารถรับแรงอัดตามแนวแกนไดตามมาตรฐานกําหนดของ WSD ซึ่งใน

ที่นี้สมมติวามีคาเทากับ P ตัน จงหาคาโมเมนตดัดใชงาน (M) มากที่สุดที่เสานี้สามารถรับได ซึ่งเสมือนวาเสานี้รับแรงอัดตาม
แนวแกนอยางเดียว 

คําตอบที่1  0.0005hP ตัน-เมตร 
คําตอบที่2  0.001hP ตัน-เมตร 
คําตอบที่3  0.01hP ตัน-เมตร 
คําตอบที่4  0.05hP ตัน-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 216  การคํานวณออกแบบเสาในชวงแรงอัดเปนหลักตามวิธี WSD จะพบวา 
คําตอบที่1  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะสามารถรบัโมเมนตดัดไดมากขึ้นและเปนสัดสวนกัน 
คําตอบที่2  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะสามารถรบัโมเมนตดัดไดเทาเดิม 
คําตอบที่3  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะสามารถรบัโมเมนตดัดไดนอยลง 
คําตอบที่4  เมื่อเพิ่มคาแรงอัดตามแนวแกนมากขึ้น เสาจะสามารถรับโมเมนตดัดไดมากขึ้นกวาเดิม 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 217  การคํานวณออกแบบเสาในชวงแรงดึงเปนหลักตามวิธี WSD จะพบวา 
คําตอบที่1  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะรับโมเมนตดัดไดมากขึ้น 
คําตอบที่2  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะรับโมเมนตดัดไดเทาเดิม 
คําตอบที่3  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะรับโมเมนตดัดไดนอยลงและเปนสัดสวนกัน 
คําตอบที่4  เมื่อเพิ่มคาแรงอัดตามแนวแกนมากขึ้น เสาจะรับโมเมนตดัดไดมากขึ้นแตไมเปนสัดสวนกัน 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 218  พฤติกรรมจรงิของเสาในชวงแรงอัดเปนหลัก จะพบวา 
คําตอบที่1  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะสามารถรบัโมเมนตดัดไดมากขึ้นแตไมเปนสัดสวนโดยตรง 
คําตอบที่2  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะสามารถรบัโมเมนตดัดไดเทาเดิม 
คําตอบที่3  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะสามารถรบัโมเมนตดัดไดนอยลง 
คําตอบที่4  เมื่อเพิ่มคาแรงอัดตามแนวแกนมากขึ้น เสาจะสามารถรับโมเมนตดัดไดมากขึ้นกวาเดิม 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 219  พฤติกรรมจริงของเสาในชวงแรงดึงเปนหลัก จะพบวา 
คําตอบที่1  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะรับโมเมนตดัดไดมากขึ้น 
คําตอบที่2  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะรับโมเมนตดัดไดเทาเดิม 
คําตอบที่3  เมื่อลดคาแรงอัดตามแนวแกนลง เสาจะรับโมเมนตดัดไดนอยลงแตไมเปนสัดสวนโดยตรง 
คําตอบที่4  เมื่อเพิ่มคาแรงอัดตามแนวแกนมากขึ้น เสาจะรับโมเมนตดัดไดมากขึ้นและเปนสัดสวนโดยตรง 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 220  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6 เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 
และระยะคอนกรีตหุม = 5 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี WSD ประมาณคา
โมเมนตอินเนอรเชียของหนาตัดเสาเมื่อแรงอัดเปนหลัก กําหนดให n = 9  

คําตอบที่1  520000 ซม.^4 
คําตอบที่2  580000 ซม.^4 
คําตอบที่3  680000 ซม.^4 
คําตอบที่4  720000 ซม.^4 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 221  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6 เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 

และระยะคอนกรีตหุม = 5 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณ
ตําแหนงแกนสะเทินที่สภาวะสมดุล (Balanced Condition) ซึ่งอยูหางจากดานรับแรงอัด กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 fy = 3000 
กก./ซม.2 และ ES = 2x10^6 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  22 ซม. 
คําตอบที่2  25 ซม. 
คําตอบที่3  28 ซม. 
คําตอบที่4  30 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 222  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 25 x 45 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 

และระยะคอนกรีตหุม = 3 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณ
ตําแหนงแกนสะเทินที่สภาวะสมดุล (Balanced Condition) ซึ่งอยูหางจากดานรับแรงอัด กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 fy = 3000 
กก./ซม.2 และ ES = 2x10^6 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  22 ซม. 
คําตอบที่2  25 ซม. 
คําตอบที่3  28 ซม. 
คําตอบที่4  30 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 223  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 
และระยะคอนกรีตหุม = 5 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณหนวย
การยืดหดตัวของเหล็กเสริมรับแรงอัด ณ สภาวะสมดุล (Balanced Condition) กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 fy = 3000 กก./ซม.
2 และ ES = 2x10^6 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  0.0015 มม./มม. 
คําตอบที่2  0.0020 มม./มม. 
คําตอบที่3  0.0025 มม./มม. 
คําตอบที่4  0.0030 มม./มม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 224  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 25 x 45 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6 เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 

และระยะคอนกรีตหุม = 3 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณหนวย
การยืดหดตัวของเหล็กเสริมรบัแรงอัด ณ สภาวะสมดุล (Balanced Condition) กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 fy = 3000 กก./ซม.
2 และ ES = 2x10^6 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  0.0015 มม./มม. 
คําตอบที่2  0.0020 มม./มม. 
คําตอบที่3  0.0025 มม./มม. 
คําตอบที่4  0.0030 มม./มม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
ขอที่ : 225  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 

และระยะคอนกรีตหุม = 5 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณกําลัง
ตานทานแรงอัดประลัย (Pnb) ณ สภาวะสมดุล (Balanced Condition) กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 fy = 3000 กก./ซม.2 และ ES 
= 2x106 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  225 ตัน 
คําตอบที่2  250 ตัน 
คําตอบที่3  270 ตัน 
คําตอบที่4  360 ตัน 
ขอที่ถูกตอง 3 



 

        Page 72 of 79 

ขอที่ : 226  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 25 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6 เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 
และระยะคอนกรีตหุม = 3 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณกําลัง
ตานทานแรงอัดประลัย (Pnb) ณ สภาวะสมดุล (Balanced Condition) กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.2 fy = 4000 กก./ซม.2 และ ES 
= 2x106 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  140 ตัน 
คําตอบที่2  180 ตัน 
คําตอบที่3  220 ตัน 
คําตอบที่4  260 ตัน 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 227  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 

และระยะคอนกรีตหุม = 5 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณกําลัง
ตานทานโมเมนตดัดประลัย (Mnb) ณ สภาวะสมดลุ (Balanced Condition) กําหนดให fc‘ = 250 กก./ซม.2 fy = 3000 กก./ซม.2 
และ ES = 2x106 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  40 ตัน-เมตร 
คําตอบที่2  45 ตัน-เมตร 
คําตอบที่3  50 ตัน-เมตร 
คําตอบที่4  55 ตัน-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
ขอที่ : 228  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 25 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6เสน เสนละ25 มม. (Ast = 29.45 ตร.ซม.) โดยที่ As = As‘ 

และระยะคอนกรีตหุม = 5 ซม. เสานีต้องรับแรงอัดตามแนวแกน และโมเมนตดัดรอบ plastic centroid ใหใชวิธี USD ประมาณกําลัง
ตานทานโมเมนตดัดประลัย (Mnb) ณ สภาวะสมดลุ (Balanced Condition) กําหนดให fc‘ = 280 กก./ซม.2 fy = 3000 กก./ซม.2 
และ ES = 2x106 กก./ซม.2 

คําตอบที่1  35 ตัน-เมตร 
คําตอบที่2  40 ตัน-เมตร 
คําตอบที่3  45 ตัน-เมตร 
คําตอบที่4  50 ตัน-เมตร 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 229  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. เสริมเหล็กยืนขนาด 25 มม. โดยที่ As = As‘ ดังนั้น ตองใชเหล็กปลอกเดี่ยวสําหรับเสา
นี้คือ 

คําตอบที่1  9 มม. @ 0.40 ม. 
คําตอบที่2  6 มม. @ 0.40 ม. 
คําตอบที่3  9 มม. @ 0.45 ม. 
คําตอบที่4  6 มม. @ 0.30 ม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 230  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 45 x 45 ซม. เสริมเหล็กยืนขนาด 28 มม. โดยที่ As = As‘ ดังนั้น ตองใชเหล็กปลอกเดี่ยวสําหรับเสา

นี้คือ 
คําตอบที่1  9 มม. @ 0.40 ม. 
คําตอบที่2  9 มม. @ 0.45 ม. 
คําตอบที่3  6 มม. @ 0.30 ม. 
คําตอบที่4  6 มม. @ 0.45 ม. 
ขอที่ถูกตอง 1 
 
ขอที่ : 231  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 30 x 40 ซม. เสริมเหล็กยืนขนาด 20 มม. โดยที่ As = As‘ ดังนั้น ตองใชเหล็กปลอกเดี่ยวสําหรับเสา

นี้คือ 
คําตอบที่1  9 มม. @ 0.30 ม. 
คําตอบที่2  6 มม. @ 0.30 ม. 
คําตอบที่3  9 มม. @ 0.40 ม. 
คําตอบที่4  6 มม. @ 0.25 ม. 
ขอที่ถูกตอง 4 
  
ขอที่ : 232  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 30 x 30 ซม. เสริมเหล็กยืนขนาด 15 มม. โดยที่ As = As‘ ดังนั้น ตองใชเหล็กปลอกเดี่ยวสําหรับเสา

นี้คือ 
คําตอบที่1  9 มม. @ 0.25 ม. 
คําตอบที่2  6 มม. @ 0.20 ม. 
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คําตอบที่3  9 มม. @ 0.30 ม. 
คําตอบที่4  6 มม. @ 0.30 ม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 233  เสาปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 30 x 30 ซม. อยูในโครงเฟรมที่เซไมได จากผลของแรงอัดและโมเมนตดัด เสานี้จะโกงสองทาง และ

อยูในชวงแรงอัดเปนหลัก ถาชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันเทากับ 6.00 ม. ใหใชวิธี WSD ประมาณคาตัวคูณลดคา R  
คําตอบที่1  0.90 
คําตอบที่2  0.92 
คําตอบที่3  0.94 
คําตอบที่4  0.96 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 234  เสาปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 40 x 40 ซม. อยูในโครงเฟรมที่เซไมได จากผลของแรงอัดและโมเมนตดัด เสานี้จะโกงสองทาง และ

อยูในชวงแรงอัดเปนหลัก ถาชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันเทากับ 6.00 ม. ใหใชวิธี WSD ประมาณคาตัวคูณลดคา R  
คําตอบที่1  0.93 
คําตอบที่2  0.95 
คําตอบที่3  1.00 
คําตอบที่4  1.02 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 235  เสาปลอกเดี่ยวสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยูในโครงเฟรมที่เซไมได จากผลของแรงอัดและโมเมนตดัด เสานี้จะโกงสองทาง และอยูในชวง

แรงอัดเปนหลัก ถาชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันเทากับ 8.00 ม. ใหใชวิธี WSD ประมาณขนาดอยางนอยของเสาตนนี้
ที่จะถือวาเปนเสาสั้น  

คําตอบที่1  45 x 45 ซม. 
คําตอบที่2  50 x 50 ซม. 
คําตอบที่3  55 x 55 ซม. 
คําตอบที่4  60 x 60 ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 236  เสาปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 30 x 30 ซม. อยูในโครงเฟรมแบบ Portal ชวงเดียวและชั้นเดียวซึ่งเซได โดยที่ปลายเสาเปนแบบ
ยึดแนน (fixed) และที่หัวเสายึดติดกับคานซึ่งมีคา I/L = 200 ซม.^3 จากผลของแรงอัดและโมเมนตดัด เสาตนนี้จะโกงสองทาง 
และอยูในชวงแรงอัดเปนหลัก ถาชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันเทากับ 8.00 เมตร จงใชวิธี WSD ประมาณคาความยาว
ประสิทธิผลของเสาตนนี้  

คําตอบที่1  6.00 เมตร 
คําตอบที่2  8.00 เมตร 
คําตอบที่3  8.30 เมตร 
คําตอบที่4  8.50 เมตร 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 237  เสาปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 30 x 30 ซม. อยูในโครงเฟรมแบบ Portal ชวงเดียวและชั้นเดียวซึ่งเซได โดยที่ปลายเสาเปนแบบ

ยึดแนน (fixed) และที่หัวเสายึดติดกับคานซึ่งมีคา I/L = 200 ซม.^3 จากผลของแรงอัดและโมเมนตดัด เสาตนนี้จะโกงสองทาง 
และอยูในชวงแรงอัดเปนหลัก ถาชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันเทากับ 6.00 เมตร จงใชวิธี WSD ประมาณคาตัวคูณลด
คา R ของเสาตนนี้  

คําตอบที่1  0.50 
คําตอบที่2  0.52 
คําตอบที่3  0.54 
คําตอบที่4  0.56 
ขอที่ถูกตอง 3 
ขอที่ : 238  เสาปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 30 x 30 ซม. อยูในโครงเฟรมแบบ Portal ชวงเดียวและชั้นเดียวซึ่งเซได โดยที่ปลายเสาเปนแบบ

ยึดแนน (fixed) และที่หัวเสายึดติดกับคานซึ่งมีคา I/L = 200 ซม.^3 จากผลของแรงอัดและโมเมนตดัด เสาตนนี้จะโกงสองทาง 
และอยูในชวงแรงอัดเปนหลัก ถาชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันเทากับ 8.00 เมตร จงใชวิธี WSD ประมาณคาตัวคูณลด
คา R ของเสาตนนี้  

คําตอบที่1  0.30 
คําตอบที่2  0.33 
คําตอบที่3  0.36 
คําตอบที่4  0.40 
ขอที่ถูกตอง 2 
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ขอที่ : 239  เสาปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 50 x 50 ซม. อยูในโครงเฟรมที่เซได ถาพบวาคา effective length factor เทากับ 1.50 ดังนั้น ชวง

ความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันควรมีคาเทาใดตามวิธี USD จึงจะถือวาเปนเสาสั้น 
คําตอบที่1  4.00 เมตร 
คําตอบที่2  3.00 เมตร 
คําตอบที่3  2.50 เมตร 
คําตอบที่4  2.00 เมตร 
ขอที่ถูกตอง 4 
 
ขอที่ : 240  เสาปลอกเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 50 ซม. อยูในโครงเฟรมที่เซได ถาพบวาคา effective length factor เทากับ 1.50 

ดังนั้น ชวงความยาวของเสาตนนี้ที่ปราศจากค้ํายันควรมีคาเทาใดตามวิธีกําลัง (USD) จึงจะถือวาเปนเสาสั้น 
คําตอบที่1  1.50 เมตร 
คําตอบที่2  1.80 เมตร 
คําตอบที่3  2.00 เมตร 
คําตอบที่4  2.50 เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 241  ฐานรากแผขนาด 3x3 เมตร รองรับเสาตอมอขนาด 0.30x0.30 เมตร ถาความหนาของฐานรากเทากับ 40 ซม. โดยมีความลึกสุทธิ d 

= 30 ซม. และใหหนวยแรงกดใตฐาน เทากับ 10 ตัน/เมตร^2 จงหาจํานวนอยางนอยของเหล็กเสริม DB25 มม. ในแตละทิศทาง
เนื่องจากโมเมนตดัด โดยวิธีหนวยแรงใชงาน กําหนดคา j = 0.88, fs = 1500 กก/ซม^2  

คําตอบที่1  6 เสน 
คําตอบที่2  12 เสน 
คําตอบที่3  14 เสน 
คําตอบที่4  20 เสน 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 242    ฐานรากแผขนาด 3x3 เมตร รองรับแรงอัดตามแนวแกนจากเสาตอมอขนาด 0.30x0.30 เมตร ถาใชความหนาของฐานรากเทากับ 40 
ซม. โดยมีความลึกสุทธิ d = 30 ซม. จงหาเนื้อที่ของหนาตัดวิกฤตสําหรับตานแรงเฉือนทางเดียวแบบคาน 

คําตอบที่1  7500 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  9000 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  10000 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  12000 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 2 
  
ขอที่ : 243  ฐานรากแผขนาด 3x3 เมตร รองรับแรงอัดตามแนวแกนจากเสาตอมอขนาด 0.30x0.30 เมตร ถาใชความหนาของฐานรากเทากับ 40 

ซม. โดยมีความลึกสุทธิ d = 30 ซม. จงหาเนื้อที่ของหนาตัดวิกฤตสําหรับตานแรงเฉือนทะลุ 
คําตอบที่1  3600 ตร.ซม. 
คําตอบที่2  5400 ตร.ซม. 
คําตอบที่3  7200 ตร.ซม. 
คําตอบที่4  10800 ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 244  ฐานแผขนาด 3x3 เมตร รองรับแรงอัดประลัย Pu = 135 ตัน และโมเมนตดัดประลัย Mu = 22.5 ตัน-เมตร จากเสาตอมอขนาด 

0.30x0.30 เมตร ถาใชความหนาของฐานรากเทากับ 40 ซม. โดยมีความลึกสุทธิ d = 30 ซม. จงประมาณคาหนวยแรงเฉือนประลัย
แบบคานกวางตรงหนาตัดวิกฤต 

คําตอบที่1  5.8 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  6.0 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  6.4 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  6.8 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
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ขอที่ : 245  ฐานรากแผขนาด 3x3 เมตร รองรับแรงอัดประลัย Pu = 135 ตัน และโมเมนตดัดประลัย Mu = 22.5 ตัน-เมตร จากเสาตอมอขนาด 
0.30x0.30 เมตร ถาใชความหนาของฐานรากเทากับ 40 ซม. โดยมีความลึกสุทธิ d = 30 ซม. จงประมาณคาหนวยแรงเฉือนประลัย
แบบทะลุตรงหนาตัดวิกฤต 

คําตอบที่1  15 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่2  18 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่3  21 กก./ตร.ซม. 
คําตอบที่4  24 กก./ตร.ซม. 
ขอที่ถูกตอง 3 
 
ขอที่ : 246  ฐานรากแผขนาด 3x3 เมตร รองรับแรงอัดประลัย Pu = 135 ตัน และโมเมนตดัดประลัย Mu = 22.5 ตัน-เมตร จากเสาตอมอขนาด 

0.30x0.30 เมตร ถาใชความหนาของฐานรากเทากับ 40 ซม. โดยมีความลึกสุทธิ d = 30 ซม. จงประมาณคาโมเมนตดัดประลัย
ตรงหนาตัดวิกฤต 

คําตอบที่1  40 ตัน - เมตร 
คําตอบที่2  50 ตัน - เมตร 
คําตอบที่3  60 ตัน - เมตร 
คําตอบที่4  70 ตัน - เมตร 
ขอที่ถูกตอง 2 
 
ขอที่ : 247  เสาสั้นปลอกเดี่ยวขนาดเทากับ 25 x 25 ซม. เสริมเหล็กยืนทั้งหมด 6-DB20 มม. ( Ast = 18.84 ตร.ซม.) โดยที่ As = As' และระยะ

คอนกรีตหุม = 4 ซม. ใหใชวิธี WSD ประมาณกําลังตานแรงอัดใชงาน ( Pb ) ที่สภาวะสมดุล (Balanced Condition ) สมมติคา 
หนวยแรงอัดที่ยอมใหของเสา = 120 กก./ซม.2 หนวยแรงดัดที่ยอมใหของเสา = 112.5 กก./ซม.2 ระยะเยื้องศูนยสมดุล = 8.50 
ซม. และโมเมนตอินเนอรเชียของหนาตัด = 55700 ซม.4 

คําตอบที่1  33 ตัน 
คําตอบที่2  47 ตัน 
คําตอบที่3  60 ตัน 
คําตอบที่4  75 ตัน 
ขอที่ถูกตอง 1 
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ขอที่ : 248  คานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาตัดสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 25×50 cm. ซึ่ง d = 41 cm. จงหา 75 % ของโมเมนตที่สภาวะสมดุล( 

0.75Mnb  ) เมื่อ fc’ = 350 ksc และ fy = 4,000 ksc 
คําตอบที่1  20.47 t - m 
คําตอบที่2  27.25 t - m 
คําตอบที่3  30.24 t - m 
คําตอบที่4  37.04 t - m 
ขอที่ถูกตอง 4 


