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การทาํเสาเขม็เจาะระบบแหง้โดยใชส้ามขา  

(Dry Process Bored Pile) 

    ในการทาํเสาเขม็เจาะชนิดน้ี ประกอบดว้ยอุปกรณ์ค่อนขา้งเล็กไม่ยุง่ยาก เคล่ือนยา้ยสะดวก ไม่ตอ้งการ

บริเวณทาํงานมากนกั อุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย ขาหย ัง่ 3 ขา ( TRIPOD )  ปลอกเหล็กชัว่คราว (Temporary 

Casing) กระเชา้ตกัดิน (Bucket) ลูกตุม้ (Cylindrical Hammer)และเคร่ืองกวา้นลม(Air Winch) ซ่ึงมีขั้นตอน

การทาํเสาเขม็เจาะดงัน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1. การจดัเคร่ืองมือเขา้ศูนยก์ลางเสาเขม็เจาะ 

ปรับตั้ง 3 ขา ใหไ้ดต้รงแนวศูนยก์ลางของเสาเขม็ เม่ือตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงตอกหลกัยดึปรับแท่น

เคร่ืองมือใหแ้น่น แลว้ใชก้ระเชา้เจาะนาํเป็นรูลึก (PRE – BORE) ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร 
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ขั้นตอนท่ี 2. การตอกปลอกเหล็กชัว่คราว (CASING) 

     ลงปลอกเหล็กตรงตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว ้โดยใชส้ามขา (Tripod Rig) และใชลู้กตุม้ตอกปลอกเหล็กท่ี

มีความยาวท่อนละ 1.20 – 1.50 เมตร ลงดิน ปลอกเหล็กแต่ละท่อนจะต่อกนัดว้ยเกลียว ความยาวของปลอก

เหล็กโดยรวมตอ้งเพียงพอท่ีจะป้องกนัชั้นดินอ่อนพงั ในขณะลงปลอกเหล็กจะทาํการตรวจวดัค่าความ

เบ่ียงเบนไม่ใหเ้ขม็เจาะเอียง โดยปรกติในการปฏิบติั ค่าความเบ่ียงเบนท่ียอมใหคื้อ  

      - ความเบ่ียงเบนแนวราบ 5 เซนติเมตร สาํหรับเสาเขม็เด่ียว  

      - ความเบ่ียงเบนแนวราบ 7 เซนติเมตร สาํหรับเสาเขม็กลุ่ม  

      - ความเบ่ียงเบนแนวด่ิง 1 : 100 
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ขั้นตอนท่ี 3. การเจาะและการใส่ Casing 

         เม่ือตั้ง Tripod เขา้ตรงศูนยเ์ขม็แลว้ ใช ้Bucket เจาะนาํเป็นรูลึกประมาณ 1.50 ม.แลว้นาํ Casing ซ่ึงทาํ

เป็นท่อนๆ ต่อกนัดว้ยเกลียวตอกลงไปในรูเจาะในแนวด่ิง จนลึกถึงชั้นดินแขง็ปานกลาง (Medium Clay) ท่ี

พอเพียงท่ีจะป้องกนัการพงัทลายของชั้นดินอ่อนและนํ้าใตดิ้นไวไ้ด ้จากนั้นใช ้Bucket ขดุเจาะเอาดินออก

จนถึงชั้นดินปนทราย ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครมกัจะอยูท่ี่ความลึกประมาณ 18.0 -21.0 ม.  
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ขั้นตอนท่ี 4. ใส่เหล็กเสริม 

         ปกติจาํนวนเหล็กเสริมมีค่าประมาณ 0.35% – 1.00 % ของพื้นท่ีหนา้ตดัเสาเขม็ เหล็กเสริมน้ีจะใส่ 

Spacer ท่ีทาํดว้ย Mortar ไวเ้ป็นระยะ เพื่อช่วยประคองโครงเหล็กใหท้รงตวัอยูใ่นรูเจาะ โดยมี Covering ไม่

นอ้ยกวา่ 7.5 ซม. อยูโ่ดยรอบเหล็กปลอก โดยทัว่ไประยะห่าง ระหวา่งเหล็กปลอกจะไม่เกิน 0.20 ม. ความ

ยาวของการต่อทาบเหล็กในแต่ละท่อนเป็น 40 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางเหล็ก โดยยกใหป้ลายเหล็กพน้จาก

ปลายล่างของหลุมเจาะประมาณ 0.50 ม. 
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ขั้นตอนท่ี 5. การเทคอนกรีต 

      การเทคอนกรีตจนเตม็หรือเกือบเตม็หลุมเจาะน้ีแมจ้ะเป็นขอ้ดี แต่จะกระทาํไดส้าํหรับเสาเขม็เจาะท่ีเจาะ

ดินไม่ผา่นชั้นทรายชั้นแรกเท่านั้น เพราะหากตอ้งเจาะผา่นชั้นทรายชั้นแรก จาํเป็นตอ้งลงปลอกเหล็กยาวลง

ไปกนัชั้นทราย การเทคอนกรีตข้ึนมามากเกินไป จะทาํให้ไม่สามารถถอนปลอกเหล็กข้ึนได ้เพราะกาํลงั

เคร่ืองจกัรไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงตอ้งทาํการเทคอนกรีต และถอนปลอกเหล็กกนัดินเป็นช่วงๆ กรณีเช่นน้ีควร

คอยตรวจเช็คระดบัคอนกรีตภายในปลอกเหล็กตลอดเวลาท่ีดาํเนินการถอน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ไม่มีการไหล

ดนัของดินและนํ้าเขา้มา จนทาํใหเ้สาเขม็คอดหรือขาดจากกนั และคอนกรีตควรควบคุม Slump ใหมี้ค่าอยู่

ระหวา่ง 12.50 +/- 2.50 ซม.เน่ืองจากงานหล่อคอนกรีตของเสาเขม็เจาะไม่สามารถใชเ้คร่ืองเขยา่หรือเคร่ืองจ้ี

ได ้
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ขั้นตอนท่ี 6. การถอดปลอกเหล็กชัว่คราว 

        จะตอ้งเทคอนกรีตใหมี้ระดบัสูงกวา่ปลอกเหล็กชัว่คราว (CASING) พอสมควรจึงจะเร่ิมถอดปลอก

เหล็กข้ึน โดยปกติขณะถอดปลอกเหล็กจะตอ้งใหมี้คอนกรีตอยูภ่ายในปลอกเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 0.50 ม. เพื่อ

เป็นการป้องกนัมิใหช้ั้นดินอ่อนบีบตวั ทาํใหข้นาดเสาเขม็เจาะเปล่ียนไป และเป็นการป้องกนัมินํ้าใตดิ้นไหล

ซึมเขา้มาในรูเจาะก่อนท่ีจะทาํการถอดปลอกเหล็กชัว่คราวออกหมด จะเตรียมคอนกรีตใหมี้ปริมาณเพียงพอ 

และ จะตอ้งเผื่อคอนกรีตใหสู้งกวา่ระดบัท่ี ตอ้งการประมาณ 30-40 ซม. เพื่อป้องกนัมิใหห้วัเขม็ในระดบัท่ี

ตอ้งการสกปรก เน่ืองจากวสัดุหรือเศษดินร่วงหล่นลงไป ภายหลงัจากการถอนปลอกเหล็กออกหมดแลว้ 
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ขั้นตอนท่ี 7. การทาํเสาเขม็ตน้ต่อไป 

        เสาเขม็ตน้ต่อไปตอ้งอยูห่่างจากเสาเขม็ท่ีเพิ่งทาํแลว้เสร็จ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลาง

เสาเขม็ หรือใกลเ้คียงเสาเขม็ตน้เดิมท่ี 

ทาํแลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง ดงันั้นในการทาํเขม็เจาะ ควรมีการวางแผนการเจาะหรือการวาง 

Sequence ของการเจาะเสาเข็ม เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบต่อเสาเขม็ท่ีเพิ่งจะหล่อเสร็จใหม่ๆ 

 

 


