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จากฉบับที่แล้วต่อ

2) เสาเข็มเหล็ก (Steel pile)

เป็นการใช้เหล็กรูปพรรณที่มีลักษณะ
เป็นท่อนยาวมาทำหน้าที่เป็นเสาเข็ม ซึ่งเป็น
เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีรูปตัดและขนาดต่างๆ 
โดยหน้าตัดที่เป็นที่นิยมจะเป็นรูปตัว H เนื่อง-
จากมีรูปร่างหน้าตัดสมมาตรกันทำให้ง่ายต่อ
การตอกเสาเข็มและในท้องตลาดที่ผลิตมีขนาด
หนา้ตดัทีส่ามารถรบันำ้หนกับรรทกุมากๆ ได ้ 

ในงานก่อสร้างทั่วไปในบ้านเราเสาเข็ม
เหล็กมักถูกนำมาใช้ในงานโครงสร้างชั่วคราว 
เช่น ในงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน หรืองาน
แก้ไขอาคารทรุดตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่
ต้องทำแข่งกับเวลา หรือมีพื้นที่ทำงานจำกัด 
ทั้งนี้ เนื่องจากเสาเข็มเหล็กมีจุดเด่นในเรื่อง
ระยะเวลาการทำงานที่รวดเร็ว ทำให้ระยะเวลา
การก่อสร้างลดลง เนื่องจากเป็นวัสดุสำเร็จรูป
มาจากโรงงานผลิตและง่ายในการประกอบตัด
ต่อที่หน่วยงานก่อสร้าง อีกทั้งเสาเข็มเหล็กยังมี
ความสามารถในการรับน้ำหนักได้สูง เมื่อเทียบ
กับขนาดและน้ำหนักของตัวเสาเข็ม กล่าวคือ 
เสาเข็มเหล็กมีน้ำหนักเบากว่าเสาเข็มที่ทำด้วย
วัสดุอื่นเมื่อต้องรับน้ำหนักบรรทุกเท่ากัน ทำให้
ง่ายในการขนส่งเคลื่อนย้าย ตลอดจนการวิธี
การในการตอกเสาเข็มลงดินสามารถตอกเสา
เข็มเป็นท่อนสั้นๆ และค่อยๆ เชื่อมต่อกันไป
เรื่อยๆ จนได้เสาเข็มที่มีความยาวตามต้องการ 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพแสดงการใช้เสาเข็มเหล็ก 
ในการทำงานโครงสร้างใต้ดิน 

รู้ ไหม
ใครช่วยพยุง 

ปัจจัยที่ทำให้เสาเข็มเหล็กไม่เป็นที่
นิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไป เนื่องจาก
ราคาเสาเข็มเหล็กที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบ
กับเสาเข็มที่ทำจากวัสดุอื่นๆ หากวิศวกรประ-
เมินสภาพหน้างานแล้วสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้
เสาเข็มประเภทอื่นได้ก็จะช่วยลดต้นทุนในการ
ก่อสร้างได้เยอะทีเดียวและเป็นที่ทราบกันดีว่า
ศัตรูของเหล็กตัวสำคัญก็คือ “สนิม” ฉะนั้น 
การนำเหล็กมาใช้เป็นเสาเข็มโครงสร้างที่ใช้
งานระยะยาวก็ควรจะทาวัสดุเคลือบผิวเพื่อ
ป้องกันสนิม เช่น สีกันสนิม ยางมะตอย ฯลฯ 
เพื่อไม่ให้สนิมเข้ามาทำร้ายเสาเข็มเหล็กให้เสีย
หายได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพการใช้เสาเข็มเหล็กในงานซ่อมแซม

โครงสร้างที่มีปัญหาการทรุดตัว 
 

วิธีการตอกเสาเข็มเหล็กนั้นจะนำมา
ตอกลงไปในดินเป็นท่อนๆ เนื่องจากความยาว
เหล็กรูปพรรณมาตรฐานอยู่ที่ 6 เมตร เมื่อ
ทำการตอกเสาเข็มเหล็กท่อนแรกลงไปในดินจะ
ทำการเชื่อมอาร์คไฟฟ้าต่อเสาเข็มเหล็กท่อนต่อ
ไป ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ความยาวเสาเข็ม
ที่ต้องการ การตอกเสาเข็มเหล็กที่สามารถ
ทำงานทีละท่อนสั้นๆ นี้ทำให้สะดวกในการ
ทำงานเนื่องจากขนาดปั้นจั่นที่ใช้ตอกไม่จำเป็น
ต้องมีขนาดใหญ่  

นอกจากการใช้ตุ้มเหล็กในการตอก
เสาเข็มเหล็กแล้วอาจใช้เครื่องจักร เช่น รถ 
Backhoe ติดหัวไฮดรอลิคในการกดเสาเข็ม แต่

หากในงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่ต้อง
ทำงานแข่งกับเวลาและมีพื้นที่ทำงานจำกัด วิธี
ที่นิยม คือ ใช้ไฮดรอลิคแจ๊ค (Hydraulic jack) 
หรือที่คนไทยมักเรียกกันว่า “แม่แรง” ในการกด
เสาเข็ม โดยจะมีชุดคานยึดช่วยในการถ่ายแรง
ให้สามารถดันท่อนเสาเข็มเหล็กลงไปในดินได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการใช้ชุด Hydraulic jackในงานเสาเข็ม 
 

3) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Rein-force Concrete pile)

เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถรับ

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธาผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด(มหาชน)



 

March 2010 ●  No. 159

35TPA news

คบเด็กสร้างบ้าน

ต่อฉบับหน้าอ่าน

เรียกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดย
ใช้แรงเหวี่ยง (Prestressed spun concrete 
pile) ซึ่งควบคุมมาตรฐานตาม มอก. 398 ทาง
ช่างมักเรียกกันสั้นๆ ว่า “เสาเข็ม spun” เป็นการ
เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีตเข้าไปอีก
ด้วยเทคโนโลยีการหมุนแบบหล่อเสาเข็มด้วย
ความเร็วสูงขณะหล่อเสาเข็ม โดยจะมีการหมุน
แบบหล่อด้วยความเร็วสูงในขณะเทคอนกรีต 
ซึ่งการหมุนแบบหล่อด้วยความเร็วสูงนี้จะทำให้
เกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นในเนื้อคอนกรีต คอน-
กรีตจะอัดตัวแน่นทำให้มีกำลังสูงขึ้น เสาเข็ม
ประเภทนี้จะรับน้ำหนักได้มากและมีหน้าตัด
กลมเป็นรูกลวงตรงกลาง มีโครงลวดเหล็กกล้า
อัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ มักใช้ใน
งานอาคารขนาดใหญ่เนื่องจากมีความสามารถ
ในการรับน้ำหนักมากกว่าเสาเข็มคอนกรีต 
เสริมเหล็กอัดแรงทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแบบหล่อเสาเข็ม spun ซึ่งมีการหมุน
ด้วยความเร็วสูงขณะหล่อเสาเข็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรง
เหวี่ยง Spun pile 

 
สำหรับขั้นตอนในการตอกเสาเข็ม

คอนกรีตเสริมเหล็กนี้ โดยทั่วไปจะใช้วิธีการ
ตอกเสาเข็มเป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีปั้นจั่นตอกเสา
เข็ม หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ช่วยในการพยุง
เสาเข็มตั้งขึ้นในแนวดิ่งและใช้ตุ้มเหล็กยกขึ้น
และปล่อยลงกระแทกหัวเสาเข็มเพื่อตอกลงไป
ในดิน  

หากคุณมีคำถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง 
หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ 

ด้วยวิธีการทำงานแบบนี้ทำให้มีจุด
ด้อย คือ เสียงดังเนื่องจากตุ้มเหล็กตกกระทบ
หัวเสาเข็ม นอกจากนั้นยังจะรบกวนโครงสร้าง
อาคารข้างเคียงเนื่องจากเราต้องนำเสาเข็มลง
ไปในดินทำให้ดินที่ถูกเสาเข็มเบียดเข้าไป
แทนที่นั้นไหลไปด้านข้างและอาจจะทำให้
โครงสร้างบริเวณใกล้เคียงเสียหาย 

ในกรณีเสาเข็ม spun ซึ่งเป็นเสาเข็ม
กลมและมีรูกลวงตรงกลางนั้น หากวิศวกร
ต้องการลดการสั่นสะเทือนในการตอกเสาเข็ม
เพื่อมิให้กระทบกับโครงสร้างอาคารบริเวณใกล้
เคียงก็จะมีการกำหนดวิธีการทำงานโดยการใช้
หัวสว่านเจาะดินและนำดินส่วนที่เสาเข็มจะ
เข้าไปแทนที่ขึ้นมาก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็ม
ลงไป (เนื่องจากปริมาตรเสาเข็มเข้าไปแทนที่
ปริมาตรของดินที่ขุดออกมา) ทางช่างเรียกวิธี
การตอกนี้ว่า “Auger Press” แปลศัพท์ภาษา
อังกฤษแบบตรงตัวเลยก็คือ ขุดแล้วกดลงไป
นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการใส่หัวสว่านลงในรูของspun pileเพื่อ
ทำงานตอกเสาเข็มแบบAuger press 

 
 
 

แรงอัดได้ดีและมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วัสดุประเภทอื่นและด้วยเทคโนโลยีในการผลิต
ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นจนกระทั่ งสามารถ
กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้
งาน เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กจึงเป็นที่นิยมใน
การใช้งานที่สุดในงานก่อสร้าง ซึ่งเสาเข็มคอน-
กรีตเสริมเหล็กนี้สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะ
การทำงานได้เป็น 

3.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ
สำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนั้นในที่นี้
หมายถึงเสาเข็มที่หล่อสำเร็จมาจากโรงงานอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยคอนกรีต 
เสริมเหล็กคล้ายกับโครงสร้างเสาอาคารทั่วไป 
โดยเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.395 ซึ่งมีหน้า-
ตัดหลากหลาย เช่น รูปตัวไอ รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อัดแรงรูปตัวไอ 

 
ด้วยเทคโนโลยีของวัสดุและการผลิต

ได้นำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงมาใช้ในการ
ผลิตเสาเข็ม ซึ่งจะทำให้เสาเข็มที่ผลิตด้วย
ระบบนี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักมาก
กว่าคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาซึ่งควบคุมโดย
มาตรฐาน มอก.396 โดยในการหล่อเสาเข็มนั้น
จะใช้ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง 
(Prestressed Concrete steel Wire) มาเสริม
ด้วย ลวดเหล็กนี้จะมีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถ
รับแรงได้ประมาณ 16,500-17,500 กก./ 
ตร.ซม. ในขณะที่เหล็กเสริมทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 
3,000 - 5,000 กก./ตร.ซม. ซึ่งถือว่ามีกำลังสูง
มาก ลวดเหล็กกล้านี้จะถูกดึงรั้งไว้ก่อนประมาณ 
70-75% ของแรงต้านทานแรงดึงของลวดใน
แบบหล่อคอนกรีต เมื่อทำการเทคอนกรีตและ
รอให้คอนกรีตแข็งตัวและมีกำลังอัดเพิ่มขึ้น
ประมาณ 75% ของกำลังอัดสูงสุด จึงทำการ
ปล่อยเส้นลวดเหล็กกล้าที่ถูกดึงรั้งไว้นี้ ทำให้
เกิดการถ่ายกำลังอัดในเส้นลวดเข้าไปในเนื้อ
คอนกรีตซึ่งจะทำให้คอนกรีตรับแรงได้มากขึ้น
เราเรียกกระบวนการนี้ว่าคอนกรีตอัดแรง 
(Prestressed Concrete) 

ยังมีเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอีก
ประเภทที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
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