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จากฉบับที่แล้วต่อ

3.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริม 

เหล็กแบบหล่อในที่

จากข้อด้อยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มลภาวะทางเสียง หรือการส่งผลกระทบต่อ
โครงสรา้งขา้งเคยีงในการนำเสาเขม็ทีห่ลอ่สำเรจ็
แลว้ลงไปในผวิดนิ ในทางวศิวกรรมจงึมวีธิแีกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ด้วยการหล่อเสาเข็มในที่เสีย
เลย ซึง่คนทัว่ไปจะเรยีกวา่ “เสาเขม็เจาะ”   

ผมมกัเจอคนสว่นใหญเ่ขา้ใจผดิวา่ เสา
เขม็เจาะจะรบันำ้หนกัไดด้กีวา่เสาเขม็ตอก ซึง่ใน
สภาพความเปน็จรงิแลว้หากเสาเขม็ทัง้ 2 ชนดิมี
ขนาดหนา้ตดัและความยาวเทา่ๆ กนัแลว้ ความ
สามารถในการรบันำ้หนกักไ็มต่า่งกนั  

เสาเข็มทั้ง 2 ประเภทจะแตกต่างกัน
หลกัๆ คอื วธิกีารทำงาน การหลอ่เสาเขม็ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายนอกแลว้นำเขา้ไปไวใ้ตด้นิดว้ยการตอก 
กับการใช้เครื่องจักรเจาะนำดินออกมา แล้ว
ทำการหล่อเสาเข็มในดินที่หน้างานเลย ซึ่ง
กระบวนการทำงานทีต่า่งกนันีเ้องกจ็ะมขีอ้ดแีละ
ข้อเสียแตกต่างกันไปตามแต่สภาพหน้างานที่
เหมาะสม ในงานวิศวกรรมนั้นจะแบ่งเสาเข็ม
เจาะออกเปน็ 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื 

1) เสาเข็มเจาะแห้ง (Dry Process) 
เป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลาง 0.35, 0.50, และ 0.60 ม. ความลึก
ประมาณ 21 ม. มีความสามารถในการรับน้ำ
หนกัประมาณ 30-80 ตนัตอ่ตน้ ทีเ่รยีกวา่เสาเขม็
เจาะแห้ง เพราะในกระบวนการทำงานไม่ได้มี
การใส่สารละลายเบนโทไนต ์ (Bentonite) มา
ช่วยพยุงหลุมเจาะ เนื่องจากความลึกของหลุม
เจาะไมม่าก  

รู้ ไหม
ใครช่วยพยุง 

สำหรบัเครือ่งมอืหลกัทีใ่ชใ้นงานเสาเขม็
เจาะแห้ง คือ เครื่องเจาะดินที่เรียกว่า “สามขา 
(Tripod)” เปน็โครงเหลก็สามขาและตอ่เชือ่มกบั
เครื่องจักรกว้านลม (Air winch) ซึ่งจะต่อเชื่อม
กับปั๊มลมอันเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานเพื่อใช้ใน
การยกวัสดุต่างๆ วิธีการทำงานโดยคร่าวๆ คือ 
หลงัจากการกำหนดตำแหนง่เสาเขม็แลว้ จะนำ
สามขาไปวางครอ่มบนตำแหนง่เสาเขม็ จากนัน้
จงึใชห้วัเจาะซึง่มลีกัษณะเปน็กระเชา้เหลก็ เจาะ
ดินนำลงไปก่อนที่ความลึกประมาณ 1 ม. และ
ทำการตอกทอ่เหลก็ปลอก (Casing) ลงไปในดนิ 
โดยทอ่เหลก็ปลอกนีจ้ะเปน็ทอ่เหลก็ทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์-
กลางเสาเข็ม ยาวประมาณ 1 ม. ต่อกันด้วย
ระบบเกลียวตอกลงไปให้ปลอกเหล็กนี้อยู่ใน
ระดับดินแข็งปานกลาง ปลอกเหล็กนี้มีหน้าที่
ป้องกันไม่ให้ปากหลุมเจาะพังและช่วยป้องกัน
ไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในหลุมเจาะขณะเทคอนกรีต 

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธาผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด(มหาชน)

จบ

รปูภาพ การตอ่ทอ่ปลอกเหลก็เพือ่ปอ้งกนัดนิพงั
งานเสาเขม็เจาะระบบแหง้ 

รปูภาพ การเทดนิทีเ่จาะออกจากการเจาะเดนิใน
งานเสาเขม็เจาะระบบแหง้ 

รปูภาพ แสดงเหลก็เสรมิงานเสาเขม็เจาะระบบแหง้ 

ในขณะที่ตอกเหล็กปลอกลงไปในดินจะต้อง
ควบคุมและตรวจสอบให้เหล็กปลอกอยู่ในแนว
ดิ่ง เพื่อไม่ให้เสาเข็มเอียงสูญเสียความสามารถ
ในการรบันำ้หนกัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อตอกเหล็กปลอกเสร็จแล้วจึงทำการ

เจาะดนิ โดยหวัเจาะทีม่ลีกัษณะเปน็กระเชา้และ
มีลิ้นในการเก็บกักดิน การเจาะดินนี้จะทำโดย
การยกหัวเจาะขึ้นและปล่อยให้ตกกระแทกดิน
เพือ่ใหห้วัเจาะเกบ็ดนิ เมือ่เกบ็ดนิจนเตม็กจ็ะนำ
หวัเจาะนีม้าเทดนิออกทีภ่ายนอกและดำเนนิการ
เชน่นีไ้ปเรือ่ยๆ จนไดค้วามลกึของหลมุเจาะตาม
ทีก่ำหนด 
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ยาวประมาณ 15 ม. เปน็ทอ่นเดยีว (เสาเขม็เจาะ
แหง้จะเปน็ทอ่นสัน้ๆ ประมาณ 1 ม. ตอ่กนัดว้ย
เกลยีว) เครือ่งมอืทีใ่ชย้กทอ่เหลก็ปลอกกจ็ะเปน็ 
Service Crane และตดิหวัไวโบรแฮมเมอร ์ เพือ่
ใช้ในการหยิบจับเพื่อกด หรือดึงตัวเหล็กปลอก 
โดยตวัไวโบรแฮมเมอรจ์ะสามารถสัน่ได ้เพือ่ชว่ย
ในการกด หรือดึงเหล็กปลอกได ้ โดยตัวไวโบร-
แฮมเมอร์จะมีลักษณะเหมือนปูซึ่งมีก้ามขนาด
ใหญ่อยู ่ 2 ด้านไว้หยิบจับสิ่งของ ควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลคิ 

เมื่อกดท่อปลอกเหล็กแล้วจะทำการขุด
เจาะดว้ยเครือ่งจกัรขนาดใหญ ่โดยตดิตัง้หวัเจาะ
สว่าน (Auger) ใช้เจาะดินเหนียวและทำการ
เปลี่ยนหัวเจาะเป็นแบบกระเช้าเหล็ก (Bucket) 
เจาะดนิทราย เมือ่ทำการเจาะดนิจนถงึชัน้ทราย
จะมีน้ำใต้ดินไหลเข้ามาในหลุมเจาะจึงต้องเติม
สารละลายเบนโทไนต์ลงไปในหลุมเจาะ เพื่อ
รกัษาเสถยีรภาพของหลมุเจาะไมใ่หห้ลมุเจาะพงั
ลงมาและปอ้งกนัไมใ่หน้ำ้เขา้มารบกวนคอนกรตี 
ซึง่พอสรปุใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยๆ วา่สารละลายเบนโท
ไนต์มีคุณสมบัต ิ คือ ยอมให้คอนกรีตมาแทนที่
ไดแ้ตไ่มย่อมใหน้ำ้เขา้มาแทนที ่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อทำการเจาะดินจนได้ระดับที่ต้อง-

การแล้ว จะทำการใส่เหล็กเสริมลงไปในหลุม
เจาะและทำการยึดรั้งไม่ให้ตำแหน่งเหล็กคลาด
เคลือ่นขณะเทคอนกรตี จากนัน้จะทำการหยอ่น

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

จากนัน้จะทำการตรวจสอบหลมุเจาะวา่
มีความลึกตามที่กำหนดหรือไม่และสภาพหลุม
เจาะมีความสมบูรณ์หรือไม ่ ในกรณีที่หลุมเจาะ
มีปริมาณน้ำใต้ดินซึมเข้ามาจะต้องทำการแก้ไข
ปัญหาก่อนทำการเทคอนกรีตซึ่งอาจกระทำโดย
การเทซเีมนตผ์งลงไป Plug นำ้ทีซ่มึเขา้มาทีก่น้-
หลุมอย่างน้อย 50 ซ.ม. เพื่อมิให้กระทบกับ
คอนกรตีทีจ่ะทำการหลอ่เสาเขม็  

เมื่อตรวจสอบหลุมเจาะเรียบร้อยแล้ว
จะทำการวางเหล็กเสริมลงไปในหลุมเจาะ โดย
จะทำการหย่อนลงไปในหลุมเจาะและผูกยึด
ตำแหนง่เหลก็เสรมิใหแ้นน่หนา เพือ่มใิหต้ำแหนง่
เหล็กเสริมคลาดเคลื่อนขณะเทคอนกรีต เหล็ก
เสรมินีจ้ะใสค่อนกรตีรปูโดนทัไวเ้ปน็ระยะๆ เพือ่
ป้องกันให้มีระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กเสริม 
(Covering) เพยีงพอดว้ย 

จากนั้นทำการเทคอนกรีตลงในหลุม
เจาะ โดยคอนกรตีทีใ่ชจ้ะตอ้งมคีา่การยบุตวัทีส่งู 
(Slump 10-15 ซ.ม.) เนื่องจากเราไม่สามารถ
มองเหน็วา่คอนกรตีทีเ่ทลงไปจะเตม็แบบหรอืไม ่
จึงต้องการคอนกรีตที่ม ี Workability สูง การ  
เทคอนกรีตจะเทคอนกรีตผ่านกรวยและมีท่อ 
tiemie ยาวประมาณ 3 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้
คอนกรีตที่เทลงไปแยกตัว ขณะเทคอนกรีตจะ
ต้องมีการตรวจสอบปริมาณคอนกรีตที่ใช้กับ
ความลกึของเสาเขม็ใหม้คีวามสมัพนัธก์นัดว้ย  

เมื่อเทคอนกรีตจนถึงระดับที่สูงกว่า
เหลก็ปลอกประมาณ 3 ม. จงึเริม่ทยอยดงึเหลก็
ปลอกออกหัวเสาเข็มที่ต้องการ โดยทั่วไปจะ  
เทคอนกรตีสงูกวา่ระดบัทีต่อ้งการ 1 ม. เพือ่เผือ่
ระดบัคอนกรตีทรดุตวัเมือ่ดงึเหลก็ปลอกออก 

2) เสาเข็มเจาะเปียก (Wet Process) 
เปน็เสาเขม็เจาะขนาดใหญท่ีม่ขีนาดตัง้แต ่0.80 
ม. ขึน้ไป มกัใชใ้นงานอาคารขนาดใหญเ่นือ่งจาก
รบันำ้หนกัไดม้าก (300-1,000 ตนัตอ่ตน้) ทีเ่รยีก
ว่าเสาเข็มเจาะเปียกเพราะมีการเติมสารละลาย
เบนโทไนท ์ (Bentonite) ระหว่างกระบวนการ
เจาะเสาเข็มเนื่องจากขนาดหลุมเจาะมีขนาด
ใหญ่และลึกมาก (40 ม. ขึ้นไป) จึงต้องการให ้ 
มีสารละลายเลี้ยงหลุมเจาะไม่ให้ดินพังทลาย  
ลงมา 

ในกระบวนการเสาเข็มเจาะเปียกค่อน-
ข้างจะมีรายละเอียดขั้นตอนที่ต้องการการ
ควบคมุทีเ่ขม้งวดมากขึน้เนือ่งจากตอ้งใชเ้ครือ่ง-
จักรขนาดใหญ่ทำงาน เพราะหลุมเจาะที่ใหญ่
และลึกมากนั่นเอง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้จึงมี
ขนาดใหญ่กว่าเสาเข็มเจาะระบบแห้งค่อนข้าง
มาก แต่กระบวนการหลักๆ ในการทำงานนั้นก็
คล้ายกับเสาเข็มเจาะแห้ง ตั้งแต่การปักท่อ
ปลอกเหลก็ (Casing) เพือ่ปอ้งกนัปากหลมุเจาะ
แต่ท่อที่ใช้ในงานเสาเข็มเจาะเปียกจะมีความ

ชนิดเสาเข็ม จุดเด่น จุดด้อย

เสาเข็มหล่อสำเร็จ
(เสาเข็มตอก) 

 

1) ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
2) ขั้นตอนการควบคุมงานไม่ซับซ้อนมาก
3) ใช้เวลาในการทำงานต่อต้นน้อยกว่า

1)  เกิดเสียงดังขณะทำงานมาก
2)  เกิดแรงสะเทือนกระทบโครงสร้าง 

ใกล้เคียง
3)  พื้นที่การทำงานต้องสะดวกที่จะ
 ขนส่งเสาเข็ม

เสาเข็มหล่อในที่
(เสาเข็มเจาะ)

 

1) เกิดเสียงขณะทำงานน้อย
2)  ลดแรงสะเทือนทำให้ไม่กระทบ
 โครงสร้างใกล้เคียง
3)  สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัด

1) ค่าใช้จ่ายสูงกว่า
2)  ขั้นตอนการทำงานต้องควบคุม
 อย่างใกล้ชิด
3) ใช้เวลาในการทำงานต่อต้นมากกว่า

รปูภาพ การเจาะดนิงานเสาเขม็เจาะระบบเปยีก 

ท่อส่งคอนกรีต (ท่อTiemie) ขนาดเส้นผ่าน-
ศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาวเท่ากับความลึกของหลุม
เจาะ ซึ่งต่อกันด้วยระบบเกลียว สามารถตัดต่อ
ไดเ้มือ่ระดบัคอนกรตีทีเ่ทสงูขึน้เรือ่ยๆ จากนัน้จงึ
ทำการเทคอนกรตี 

ในขณะทีเ่ทคอนกรตีนัน้จะมสีารละลาย
เบนโทไนท์เต็มหลุมเจาะ เมื่อคอนกรีตเข้าไป
แทนที่สารละลายเบนโทไนท์แล้ว สารละลาย
เบนโทไนท์ก็จะเอ่อล้นหลุมเจาะขึ้นมา ซึ่งก็จะมี
การตดิตัง้ปัม๊ดดูสารละลายนีก้ลบัไปพกัไวใ้นถงั
พักสารละลายเบนโทไนท์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม ่
เมือ่เทคอนกรตีแลว้เสรจ็แลว้กจ็ะทำการใชไ้วโบร-
แฮมเมอรด์งึเหลก็ปลอกขึน้มา  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่เล่ามานั้นเป็นขั้นตอนคร่าวๆ เพื่อให ้ 

ผูอ้า่นพอเหน็ภาพวา่มขีัน้ตอนอยา่งไร แตส่ภาพ
การทำงานจริงแล้วมีรายละเอียดขั้นตอนที่ต้อง
ตรวจสอบคอ่นขา้งมาก ทัง้นีก้เ็พราะเสาเขม็เปน็
โครงสร้างอาคารที่สำคัญเพราะต้องแบกรับน้ำ
หนกัอาคารทัง้หมด หากเกดิปญัหาแลว้จะแกไ้ข 
หรอืซอ่มแซมไดย้ากมากและมคีา่ใชจ้า่ยสงูมาก 

โดยสรปุแลว้เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็
หล่อสำเร็จและแบบหล่อในที่ก็มีจุดดีและจุด
ดอ้ยตา่งกนั พอสรปุไดด้งันี้ 

 
 
  
 

รปูภาพ งานการเทคอนกรตีงานเสาเขม็เจาะระบบ
เปยีกซึง่มกีารใชป้ัม๊สบูสารละลายเบนโทไนทเ์พือ่

นำไปไวใ้นถงัพกั 

จะเหน็วา่เสาเขม็แตล่ะชนดิกม็ขีอ้ไดเ้ปรยีบและขอ้จำกดัแตกตา่งกนัไป หากเลอืกใชเ้สาเขม็ที่
เหมาะสมกับความต้องการและสภาพหน้างานก็จะสามารถทำงานได้สะดวกภายใต้งบประมาณและ
เวลาทีก่ำหนดไดเ้หมาะสมมากขึน้ครบั 

 




