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หน่ วยที่ 3
งานฐานราก

3.1. ฐานราก (Foundation)
คือส่ วนประกอบที่รับน้ าหนักของอาคาร ซึ่ งรวมน้ าหนักของอาคาร
แล้วถ่ายลงมายังเสา ผ่านฐานรากและลงสู่ ดิน ฐานรากสามารถแบ่งประเภทตามวิธีถ่ายน้ าหนักได้คือ
3.1.1. ฐานรากตืน้ หรือฐานรากแผ่ ( Shallow foundation ) ซึ่ งหมายถึงฐานรากที่ไม่ใช้
เสาเข็ม ฐานรากจะใช้ตวั มันเอง ถ่ายน้ าหนักอาคารลงไปยังดิน หรื อหิ นที่รองรับ ดังนั้นฐานรากจึงต้อง
มีขนาดใหญ่พอที่จะกระจายน้ าหนักให้แผ่ลงดิน หรื อหิ น หรื อมิเช่นนั้น ดิน หรื อหิ นที่รองรับฐานราก
ต้องแข็งแรง เพราะมิเช่นนั้นแล้ว เมื่อน้ าหนักอาคารมาก ๆ หรื อดิน หิ น ที่รองรับฐานรากมีกาลัง
ต้านทานน้อย ขนาดฐานรากจะใหญ่โตเกินความจาเป็ น ควรใช้ฐานรากอีกชนิ ดหนึ่งคือ

รู ปที่ 3.1 แสดงการวางเหล็กฐานราก
แผ่

รู ปที่ 3.2 แสดงฐานรากแผ่
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3.1.2. ฐานรากวางบนเสาเข็ม ( Piled foundation ) น้ าหนักอาคารที่ถ่ายลงฐานรากจะถ่าย
ต่อไปยังเสาเข็ม เสาเข็มอาจต้านทานน้ าหนักโดยอาศัยความฝื ด หรื อแรงเสี ยดทาน (Friction) ระหว่าง
ผิวเสาเข็มกับดินที่อยูร่ ายรอบ หรื อหากเสาเข็มยาวมากพอ เช่นถูกตอกลงไปวางบนชั้นดินที่แข็งมาก
หรื อชั้นหิ น (Hard strata) ก็จะต้านทานน้ าหนักโดยอาศัยทั้งความฝื ด และแรงแบกทาน(Bearing) ที่
ปลายเสาเข็มนั้นกับชั้นดินแข็ง หรื อชั้นหิ น นอกจากจะแบ่งประเภทฐานรากตามวิธีถ่ายน้ าหนักแล้ว
ยังสามารถแยกชนิดของฐานรากตามรู ปร่ าง และตามลักษณะของน้ าหนักบรรทุก ได้ดงั นี้

รู ปที่ 3.3 แสดงหัวเสาเข็ม

รู ปที่ 3.4 แสดงฐานรากวางบนเสาเข็ม

1) ฐานเดี่ยว (Isolated footing) เป็ นฐานรากเพื่อใช้รับน้ าหนักบรรทุกของเสา หรื อตอม่อต้นเดียว
แล้วถ่ายน้ าหนักลงสู่ พ้นื ดินหรื อเสาเข็ม อาจเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สี่ เหลี่ยมผืนผ้า หรื อรู ปอื่นก็ได้ โดย
ความหนาของของตัวฐานรากต้องสามารถต้านโมเมนต์ดดั และแรงเฉื อนได้เพียงพอ
ในบางครั้ง
วิศวกรอาจกาหนดความหนาที่ค่อยๆ เพิม่ ขึ้นหรื อเอียงขึ้นเพื่อต้านโมเมนต์ดดั และแรงเฉือน ลักษณะ
ของฐานรากเดี่ยวที่ดี ควรกาหนดให้ตาแหน่งของตอม่ออยูท่ ี่กลางคานหรื อจุดศูนย์ถ่วงของฐานราก

รู ปที่ 3.5 ฐานรากเดี่ยววางบนดิน

รู ปที่ 3.6 ฐานรากเดี่ยววางบนเสาเข็ม

2) ฐานใต้กาแพง หรื อฐานแบบต่อเนื่อง (Strip footing) ใช้รับน้ าหนักกาแพง ผนังก่ออิฐ หรื อ
ผนังคอนกรี ต ฐานรากชนิดนี้มีใช้มาตั้งแต่โบราณแล้ว เช่น ฐานรากโบสถ์ ดังนั้นอาคารที่ใช้ฐานราก
ชนิดนี้จึงไม่มีเสาและต้องมีความยาวตามแนวผนังไปตลอดอาคาร และเมื่อการก่อสร้างพัฒนาขึ้นฐาน
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รากชนิดนี้ จึงได้เปลี่ยนจากการใช้การก่ออิฐเป็ นฐานกว้างแล้วค่อยลดขนาดลงมาเป็ นกาแพง มาเป็ น
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และใช้ผนังอิฐรับแรงก่อขึ้นมาหรื อผนังคอนกรี ต ข้อจากัดสาหรับฐานรากชนิ ดนี้
คือ ไม่สามารถสร้างอาคารได้สูงนักจึงควรก่อสร้างไม่เกิน 3 ชั้น

รู ปที่ 3.7 แสดงฐานรากใต้กาแพง

รู ปที่ 3.8 แสดงอิฐรับแรงบนฐานรากใต้กาแพง

รู ปที่ 3.9 แสดงการเทคอนกรี ตฐานรากใต้กาแพง

รู ปที่ 3.10 แสดงรายละเอียดฐานรากใต้กาแพง
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3) ฐานร่ วม (Common footing) เป็ นฐานรากเพื่อใช้รับน้ าหนักบรรทุกของเสา หรื อตอม่อสอง
ต้นขึ้นไป ฐานร่ วมพบในกรณี ที่เสาเหล่านั้นอยูใ่ กล้กนั มาก จนฐานรากเกยกัน หรื อมิเช่นนั้นอาจเป็ น
เพราะฐานรากใด ๆ ที่ไม่เสถียร เกิดการเยื้องศูนย์ จึงจาเป็ นต้องยึดไว้กบั ฐานรากอื่นที่อยูใ่ กล้เคียงกัน
โดยเสาตอม่อต้นที่มีน้ าหนักมากต้องอยูบ่ นฐานรากที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเสาตอม่อที่มีน้ าหนักน้อย
กว่า จึงอาจทาให้ฐานรากเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูก็ได้

รู ปที่ 3.11 แสดงฐานรากร่ วม
4) ฐานตีนเป็ ด หรื อฐานรากชิดเขต (Strap footing) เป็ นฐานรากร่ วมชนิดหนึ่ง รับน้ าหนัก
บรรทุกของเสา ตอม่อ หรื อกาแพงที่อยูร่ ิ มขอบฐานทาให้น้ าหนักที่ถ่ายลงสู่ ฐานเยื้องกับศูนย์ถ่วงของ
ฐาน เช่น ฐานรากที่อยูใ่ กล้แนวเขตที่ดิน ฐานรากชนิดนี้ไม่เสถียร คือมีแนวโน้มที่จะพลิกล้ม
(Overturn)ได้ง่าย จึงจาต้องยึดไว้กบั ฐานรากอื่นที่อยูใ่ กล้เคียงกันโดยมีคานยึด (Strap beam) คานยึดนี้
อาจยกระดับขึ้นเหนื อระดับฐานราก ซ่อน หรื อซ้อนเกย (Common) เป็ นส่ วนหนึ่งของฐานรากได้

รู ปที่ 3.12 แสดงฐานรากตีนเป็ ด

46

5) ฐานแพ ( Raft or mat foundation หากวางบนเสาเข็มอาจเรี ยกว่าฐานปูพรม ) เป็ นฐานร่ วม
ขนาดใหญ่ใช้รับน้ าหนักบรรทุกของเสาหลาย ๆ ต้น โดยจะแผ่บนพื้นที่กว้าง ๆ บางครั้งจะใช้รับ
น้ าหนักบรรทุกของเสาทุกต้นของอาคารก็ได้ โดยมากแล้วเราจะใช้ฐานแพกับอาคารสู งซึ่งต้องใช้
เสาเข็มรับน้ าหนักจานวนมากแต่มีพ้นื ที่คบั แคบ ฐานรากอาจมีขนาดที่กว้างและยาวเท่ากับตัวอาคาร
พอดีและสามารถใช้ทาเป็ นชั้นจอดรถใต้ดินได้ ข้อดีของฐานรากชนิ ดนี้ เมื่อเทียบกับฐานรากเดี่ยวคือ
กระจายน้ าหนักสู่ ดิน หรื อหิ นเบื้องล่างได้ดีกว่า และปั ญหาการทรุ ดตัวต่างระดับแทบหมดไป เพราะ
ฐานรากชนิ ดนี้มีความต่อเนื่ องกันตลอดโยงยึดกันเป็ นแพ แต่การก่อสร้างจะยุง่ ยาก และสิ้ นเปลือง

รู ปที่ 3.13 แสดงตาแหน่งเสาเข็มในฐานรากแพที่ใช้กบั ผนัง Shear Wall เช่น ผนังลิฟต์
ในการทาฐานราก ต้องเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกใช้ฐานรากตามสภาพของดิน ควรใช้
วัสดุก่อสร้างตามแบบ วิศวกรรม โดยเคร่ งครัด ไม่ตดั ลดขนาด ปูนที่ใช้ทาฐานรากต้องใช้ปูน
โครงสร้าง (Portland Cement) ซึ่ งจะมีราคาแพงกว่าปูนฉาบ เพราะหากฐานราก ทรุ ดตัวแล้ว ย่อม
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากมายแก่บา้ น หรื ออาคารทั้งยากต่อการแก้ไขด้วย อัตราส่ วนของ ปูน :
ทราย : หิน ที่ใช้ในงานฐานราก จะต้องเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบเท่านั้น
ขั้นตอนการทาฐานรากในขั้นแรกนั้น ควรมีการเทคอนกรี ตหยาบทับหน้าดิน ก่อนเทควรมี
การทาความสะอาดเสาเข็มและใช้ไฟเบอร์ตกแต่งเข็มให้ได้ระดับเสี ยก่อน แล้วเทคอนกรี ตหยาบเพื่อ
เป็ นแบบท้องฐานรากและป้ องกันสิ่ ง สกปรกเจื อปนในคอนกรี ตฐานราก และให้เสาเข็ม โผล่ พ น้
คอนกรี ตหยาบประมาณ 5 ซม. เพื่อให้มนั่ ใจว่า ฐานราก ได้ถ่ายแรงลงสู่ เสาเข็ม การเทคอนกรี ต
หยาบนั้นก็เพื่อเป็ นท้องแบบวางตะแกรงเหล็กฐานราก หลังจากนั้นใช้ ลูกปูน หนุ นตะแกรงเหล็ก ทั้ง
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ด้านล่าง และด้านข้าง (ประมาณ 5 ซม.) เพื่อให้ปูนสามารถหุ ม้ เหล็กได้ท้ งั หมด ก่อนการเทควร ทาให้
พื้นที่ ที่จะเท มีความชุ่มชื้ น ป้ องกันดินดูดน้ าจากคอนกรี ต ซึ่ งจะทาให้คอนกรี ตลดความแข็งแรงลง
อีกทั้งต้องทา ความสะอาดตรวจขนาดของเหล็กเสริ มให้ถูกต้อง ตรวจขนาดของแบบหล่อ ความ
แข็งแรงและความสะอาดให้แน่ใจก่อนการเทว่าไม่มีคราบโคลน หรื อคราบปูนทราย ที่หลุดง่ายติดอยู่
ในระหว่างการเท ต้องมีการกระทุง้ คอนกรี ตด้วยมือ หรื อใช้เครื่ องสั่น (Vibrator) ป้ องกันไม่ให้ เกิด
โพรงหรื อ ช่องว่างในเนื้อคอนกรี ต ควรมีการควบคุมและตรวจสอบงานดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบขนาดและตาแหน่งของฐานรากให้ตรงกับแบบ
2) ตรวจสอบระยะศูนย์กลางของฐานรากและเสาตอม่อของอาคาร
3) ทา shop Drawing ของฐานรากและตอม่อทุกต้นที่มีขนาดแตกต่างกัน
4) ตรวจสอบขนาดความกว้าง ความยาว และความลึกของหลุมฐานราก ตามแบบ โดยให้กน้
หลุมมีพ้นื ที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ปกติจะให้ห่างจากขอบฐานราก โดยรอบไม่นอ้ ยกว่า 0.25 เมตร
การขุดดินให้ระวังดินพัง และดันเสาเข็มหักหรื อขยับตัว ถ้าดินพังให้ทาการป้ องกันด้วยการตอก
เสาเข็มไม้ หรื อเสาเข็มแผ่นเหล็ก
5) ตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบ ถ้าหัวเสาเข็มแตกหรื อบิ่นให้ทาการแก้ไขก่อน
6) ตรวจสอบน้ า และดินเลนในก้นหลุมฐานรากก่อนถ้ามีน้ าและดินเลนให้เอาออกและทาความ
สะอาดหลุมก่อนการเททรายและคอนกรี ตหยาบตามแบบ
7) ตรวจสอบเหล็กเสริ มฐานรากให้ตรงตามแบบ
8) การติดตั้งเหล็กเสริ มจะต้องตรงตามแบบและใช้ลูกปูนรองระยะหุ ม้ คอนกรี ตเสริ มเหล็กตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยมาตรฐานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
9) การติดตัง Anchor Boilt ในตอม่อจะต้องไม่ให้ชนกับเหล็กเสริ มตอม่อ
10) การติดตัง Water Stop ในผนัง pit จะต้องตรงตามตาแหน่งกึ่งกลางความหนาของผนัง ยึดโยง
ด้วยลวดผูกเหล็กห่างกันไม่เกิน 0.50 แน่นมัน่ คง
11) การติดตั้งไม้แบบ จะต้องได้ขนาดตามแบบ หนาแน่นมัง่ คงแข็งแรง ไม่เคลื่อนขณะเท
คอนกรี ต
12) การเทคอนกรี ตให้เทเป็ นชั้น ๆ และเขย่าโดยใช้เครื่ องจี้คอนกรี ตให้แน่นทุกระยะ
13) การถอดแบบหล่อคอนกรี ต ต้องกระทาด้วยความระมัดระวังไม่ให้คอนกรี ตบิ่นหรื อแตก หาก
คอนกรี ตมีรูพรุ นยาวไม่เกิน 2 นิ้ว ให้ซ่อมโดยด่วน ถ้ามากกว่านี้จะต้องแจ้งให้วศิ วกรทราบทันที
14) การบ่มคอนกรี ต ให้กระทาภายหลังจากการเทคอนกรี ต 24 ชัว่ โมง ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน หรื อตามที่ระบุในแบบ
15) หลังจากถอดแบบฐานรากแล้วต้องรี บกลบหลุม อย่าให้น้ าขัง
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รู ปที่ 3.14 แสดงการขุดหลุมฐานรากจะต้องขุด
หลุม ให้มีขนาดใหญ่กว่าฐานราก เพื่อความ
สะดวกในการใส่ เหล็กเสริ มฐานราก

รู ปที่ 3.15 แสดงการตัดหัวเสาเข็มและการทา
แบบหล่อเพื่อเทคอนกรี ตหยาบก้นหลุมฐานราก

รู ปที่ 3.16 แสดงการเทคอนกรี ตหยาบรองก้น
หลุมฐานราก จะต้องเทคอนกรี ต ให้ต่ากว่าหัว
เสาเข็มเล็กน้อย

รู ปที่ 3.17 แสดงการประกอบเหล็กเสริ มเสากับ
เหล็กเสริ มฐานราก ในขั้นตอนนี้จะต้อง
ตรวจสอบ ให้ได้แนวศูนย์กลาง

รู ปที่ 3.18 แสดงการเทคอนกรี ต ก่อนการเท
คอนกรี ตต้องมัน่ ใจว่าเสาเข็มยังอยูใ่ นแนว
ศูนย์กลาง

รู ปที่ 3.19 แสดงการแกระแบบหล่อคอนกรี ต
ฐานรากและตรวจสอบคอนกรี ตว่ามีโพรง
อากาศหรื อไม่ถา้ มีโพรงอากาศต้องรี บแก้ไข
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รู ปที่ 3.21 แสดงการบ่มคอนกรี ตฐานรากโดย
น้ าขัง

รู ปที่ 3.22 แสดงฐานรากที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
เตรี ยมถมดินกลบ
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3.2. งานเสาเข็ม

เสาเข็ ม เป็ นส่ วนประกอบของฐานรากในการถ่ า ยน้ า หนัก ของฐานรากลสู่ ดิ น เนื่ อ งจาก
ต้องการลดขนาดของฐานราก กรณี ฐานรากรับน้ าหนักจากเสามากและพื้นที่ก่อสร้างจากัดหรื อในกรณี
ที่ดินมีคุณสมบัติการรับน้ าหนักได้นอ้ ยเช่น ดินเหนี ยว เป็ นต้น เสาเข็มที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ การที่จะเลื อกใช้ประเภทของเสาเข็มขึ้นอยู่กบั สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
ก่อสร้าง เช่น เส้นทางคมนาคม สิ่ งก่อสร้างใกล้เคียง สภาพชุมชน และขนาดพื้นที่ของงานก่อสร้างเอง
3.2.1 การควบคุมและตรวจสอบงานเสาเข็มตอก
เสาเข็มตอกในปั จจุบนั นี้ทาด้วยคอนกรี ตอัดแรงซึ่ งมีให้เลือกอยู่ 4 ชนิดคือ เสาเข็มสี่ เหลี่ยมตัน
ใช้กบั ดิ นแข็ง เสาเข็มหน้าตัดตัวไอซึ่ งใช้กบั ดินเหนี ยวหรื อดิ นอ่อน เพราะมีพ้ืนที่ผิวรับแรงเสี ยดทาน
ได้ม าก เสาเข็ม แรงเหวี่ย งซึ่ งมี รูปหน้า ตัดกลมและมี รูอยู่ตรงกลางสามารถรั บ น้ าหนักได้ม ากกว่า
เสาเข็ม สองชนิ ดข้า งต้น เพราะมี ค วามแข็ง แรงสู ง จึ ง สามารถตอกลงได้ลึ ก มากกว่า อี ก ทั้ง ต้องใช้
เครื่ องมือตอกเฉพาะทางอีกด้วยเสาเข็มหกเหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. เป็ นเสาเข็มที่ผลิตขึ้นมา
ทดแทนเสาเข็มไม้ ซึ่ งจะใช้ในฐานรากดินอ่อนที่ตอ้ งตอกเป็ นกลุ่ม
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รู ปที่ 3.23 แสดงเสาเข็มสี่ เหลี่ยมตัน (Square)
Piles)

รู ปที่ 3.25 แสดงเสาเข็มหกเหลี่ยม
(ด้านหน้าตัดรองรับฐานราก)

รู ปที่ 3.27 แสดงเสาเข็มแรงเหวีย่ ง (Spun Piles)

รู ปที่ 3.24 แสดงเสาเข็มหน้าตัดตัวไอ

รู ปที่ 3.26 แสดงเสาเข็มหกเหลี่ยม
(ด้านหน้าเข็มตัดวางอยูบ่ นดิน)

รู ปที่ 3.28 แสดงหัวชู สาหรับใช้ติดปลายเสาเข็มที่ตอกดิน
แข็ง

รู ปที่ 3.28 แสดงหน้าตัดเสาเข็มสี่ เหลี่ยมและตัวไอ แสดง รู ปที่ 3.29 ปลอกเหล็กยึดหัวเสาและปลายเสาสาหรับการ
ถึงเสาเข็มรู ปตัวไอมีเส้นรอบรู ปหน้าตัดมาก จึงทาให้มี เชื่ อ มต่ อ เสาในกรณี ที่ ต้อ งใช้เ สาเข็ ม สั้ นต่ อ กัน เพื่ อ ให้ ไ ด้
พื้นที่รับแรงเสี ยดทานมากกว่า
ความลึกที่ตอ้ งการแต่ไม่ควรเกิน 2 ท่อนต่อ
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การควบคุมงานและตรวจสอบงานเสาเข็มให้ถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วยคุณภาพของเสาเข็ม
เครื่ องมือที่สมรรถนะดี มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมงานและ
ตรวจสอบที่ดี จึงพอสรุ ปออกมาเป็ นหัวข้อในการควบคุมและการตรวจสอบเสาเข็มได้ดงั นี้
1. ก่อนตอก
1) การขนส่ งเสาเข็ม
2) การกองเสาเข็ม และการชักลากเสาเข็ม
3) การจัดลาดับขั้นตอการตอกเสาเข็ม และทางเดินปั้ นจัน่
4) ขนาด รู ปร่ าง ความยาว อายุเข็ม ถูกต้องตามรู ปแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง
5) หัวเข็มได้ฉากกับแนวแกนหรื อไม่ เอียงเกินข้อกาหนดหรื อไม่
6) หัวเข็มที่มีลวดโผล่ ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายขณะตอกหรื อไม่
7) หัวเข็มตามแบบมีหมุดไม้หรื อไม่
8) คุณภาพคอนกรี ต และเหล็กเสริ มในตัวเข็ม รอยแตกร้าว
9) การโก่งงอของตัวเข็ม
10) ปั้ นจัน่ เหมาะสมกับการตอกหรื อไม่
11) น้ าหนักลูกตุม้ เหมาะสมกับการตอกเข็มหรื อไม่
12) มีเสาส่ งยาวพอใช้หรื อไม่
13) หมวกครอบ กระสอบรองหัวเข็ม
14) นัง่ ร้านแข็งแรงดีหรื อไม่
15) ในกรณี ตอกใกล้สายไฟแรงสูงต้องหุม้ สายไฟ
16) ตาแหน่งศูนย์เสาเข็ม โดยเฉพาะเข็มเอียงต้องให้แยกออกไป
17) อุปกณ์สาหรับต่อเข็มในกรณี เข็มต่อ
18) การเตรี ยมจดข้อมูลในการตอกเข็ม
19) เงื่อนไขสัญญาต่อเข็ม กาหนดด้วยความยาว หรื อนับจานวนที่ตอ้ งการในแบบ
20) รายการก่อสร้างมีการทดสอบเสาเข็มหรื อไม่
21) เตรี ยมแบบฟอร์ มการจดจานวนที่ตอ้ งใช้และข้อมูลอื่น น้ าหนักตุม้ สู ตรที่จะใช้คานวณ
2. ขณะตอก
1) การชักลาก
2) ดิ่ง
3) ตาแหน่งหลังจากปั กเสาเข็มแล้ว โดยวัดจากระยะของการตอก
4) ลูกตุม้ และเสาเข็มตรงศูนย์หรื อไม่
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5) ระยะยกลูกตุม้
6) การรองหัวเข็ม หมวกครอบ
7) มีการจดรายงานครบถ้วนหรื อไม่
8) การคานวณในแบบผิดหรื อไม่
9) วิธีการตอกเสาเข็ม
10) ความปลอดภัยขณะตอก
11) ระดับหัวเสาเข็ม
12) หากเข็มตอกไม่ลง หรื อ หัก หรื อการคานวณต่าผิดปกติ ต้องรี บรายงานวิศวกร
ผูร้ ับผิดชอบทันที

รู ปที่ 3.30 แสดงการประกอบปั้ นจัน่ ราง

รู ปที่ 3.32 แสดงการวางหมุดเสาเข็ม

รู ปที่ 3.31 แสดงการตอกเสาเข็มโดยใช้ รถปั้ นจัน่

รู ปที่ 3.33 แสดงการผูกและลากเสาเข็ม
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รู ปที่ 3.34 แสดงการหาแนวดิ่งเสาเข็ม เมื่อ
แนวดิ่งเสาได้ดิ่งแล้วจึงสามารถตอกได้

รู ปที่ 3.36 แสดงการตอกเสาเข็มโดยปั้ นจัน่ โมบาย

รู ปที่ 3.35 แสดงการตอกเสาเข็มโดยปั้ นจัน่ ในน้ า

รู ปที่ 3.37 แสดงการตอกเสาเข็มแรงเหวีย่ ง ด้วย
เครื่ อง Hammer Diesel

3. หลังตอก
1) หากปั กหมุดไว้หลายๆ หมุด หมุดที่ปักไว้ล่วงหน้าเสี ยหาย หรื อถูกดินดันหรื อไม่
2) ลักษณะความกว้างทั้งตาแหน่งและแนวดิ่ง
3) ตาแหน่งที่ทาได้จริ ง ทาเครื่ องหมายแสดงตาแหน่งเสาเข็มที่ตอกเสร็ จแล้วในแต่ละวันลง
ในแบบเพื่อเป็ นหลักฐาน และป้ องกันการสับสน
4) ตรวจการเตรี ยมการทดสอบเสาเข็ม
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รู ปที่ 3.38 แสดงการเช็คแนวของเสาเข็ม จะ
เห็นว่าเสาเข็มหนี แนว ซึ่ งจะต้องรายงานส่ งต่อ
ผูร้ ับผิดชอบ

รู ปที่ 3.39 การทางานอย่างไม่ระมัดระวัง
อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

3.2.2 การควบคุมและตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ (Bored Piles) เป็ นเสาเข็มที่เป็ นทางเลือกสาหรับพื้นที่ที่มีการคมนาคมไม่สะดวก
ในการขนส่ งเสาเข็มที่มีขนาดความยาวเข้าไปในพื้นที่ได้ หรื อพื้นที่ก่อสร้างคับแคบไม่สามารถ
ประกอบปั้ นจัน่ ได้ อีกทั้งต้องการลดความสั่นสะเทือนของการตอกเสาเข็ม ซึ่งอาจทาให้อาคาร
ข้างเคียงชารุ ดหรื อเสี ยได้

รู ปที่ 3.40 แสดงการย้ายเครื่ องมือเข้าสู่ ตาแหน่งเข็ม
เจาะ

รู ปที่ 3.41 แสดงอุปกรณ์ 3 ขา
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รู ปที่ 3.42 แสดงการตักดินออกจากรู เจาะที่จะ
ทาเข็มเจาะ

รู ปที่ 3.44 แสดงการเทคอนกรี ตลงเสาเข็มเจาะ

รู ปที่ 3.43 แสดงการใส่ เหล็กเสริ มลงในปลอก
เหล็กชัว่ คราวที่ทาหน้าที่เป็ นแบบหล่อ

รู ปที่ 3.45 แสดงการถอนปลอกเหล็ก
ชัว่ คราว

การควบคุมและตรวจงานเสาเข็มเจาะให้ได้คุณภาพนั้นสามารถสรุ ปเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) การเจาะเสาเข็มจะต้องรักษาระดับแนวดิ่งไม่เกิน 1:100 และค่าหนีศูนย์ของปลอกเหล็ก
จะต้องไม่เกิน 5 เซนติเมตร
2) ตรวจสอบความลึกของดินที่เปลี่ยนแปลงไป ว่ามีการพังทลายของดินในหลุมหรื อไม่
3) วัดระดับก้นหลุมเจาะและความลาดเอียงให้ตรงตามแบบ
4) ใส่ เหล็กเสริ มให้ตรงตาแหน่งและยึดให้มนั่ คงแข็งแรง
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5) ตรวจสอบระยะห่างของเสาเข็มที่เจาะในวันเดียวกันจะต้องห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม
6) ตรวจสอบระดับน้ าใต้ดิน และหาทางป้ องกันไม่ให้น้ าซึ มเข้าไปในหลุม
7) เทคอนกรี ตผสมแห้งลงไปรองก้นหลุมก่อนประมาณ 1 โม่และใช้ลูกตุม้ ตอกปลอกเหล็ก
กระทุง้ ให้แน่นก่อน
8) ขณะเทคอนกรี ตต้องใช้ท่อส่ งคอนกรี ต เพื่อป้ องกันคอนกรี ตแยกตัวและระวังไม่ให้วสั ดุ
แปลกปลอมหล่นลงไปในหลุม
9) ตรวจสอบการวางท่อส่ งคอนกรี ตจะต้องไม่ชิดกับเหล็กเสริ มคอนกรี ต
10) ตรวจสอบระดับคอนกรี ตที่เทในหลุมแต่ละครั้ง เปรี ยบเทียบปริ มาณคอนกรี ตตามที่คานวณ
ในแต่ละหลุมเทียบกับปริ มาณคอนกรี ตที่เทจริ ง
11) ตรวจสอบระดับเผื่อคอนกรี ตที่หวั เสาเข็ม
12) ตรวจสอบการถอนปลอกเหล็ก จะต้องกระทาก่อนที่คอนกรี ตจะแข็งตัว
13) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ตามที่วศิ วกรกาหนด
14) ตรวจสอบความปลอดภัยในการเจาะจากผูร้ ับเหมา

1

2

3

4

5

ตัวอย่ างใบเช็ค Blows Count

6

7

8

9
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รายละเอียดใบเช็ค Blows Count
ในใบเช็ค Blows Count หัวกระดาษต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั เช่น ชื่อ ที่อยูข่ อง
บริ ษทั ในส่ วนต่อมาจะเป็ นการระบุชื่ออาคารและสถานที่จะทาการก่อสร้าง น้ าหนักของตุม้ ยอดตอก
และผูว้ า่ จ้าง
ในส่ วนวงกลมสี แดงและระบุตวั เลขไว้มีคาอธิ บายดังนี้
1

= ระบุถึงขนาดเสาเข็มที่ใช้ตอก เช่น

2
3

= ระบุถึงตาแหน่งที่จะตอกเสาเข็มซึ่ งอาจจะบอกเป็ นตัวเลขมีไว้เพื่อจะได้ระบุตาแหน่งที่จะ
ตอกได้ถูกต้อง ที่ระบุไว้ในแบบของฐานราก
= ระบุถึงเบอร์ เสาเข็มที่ออกมาจากโรงงานที่ผลิตมีเพื่อไว้นบั จานวนเสาเข็มว่าครบหรื อไม่

4

= ระบุถึงเวลาที่ตอกเสาเข็ม ณ ตอนที่เริ่ มตอกและตอนที่ตอกเสร็ จแล้ว

5

6

= จานวน Blows ต่อฟุต หมายความว่า นับจานวนครั้งที่ตอกให้ได้ตามที่แบบระบุไว้ เช่น ใน
ใบตัวอย่างความยาวมีต้ งั แต่ 1 ถึง 12 ฟุต ในแต่ล่ะฟุตต้องนับจานวนครั้งให้ได้ 60 ครั้งก่อนที่
จะใช้งาน
= หัวเสาเข็มที่โผล่ข้ ึนมา

7

= ความเอียงของเสาเข็มว่าเอียงไปทางทิศใดและเอียงไปกี่เซนติเมตร

8

= ความลึกของเสาเข็มที่จะตอกในแบบว่าตอกลึกลงไปเท่าใด (P.Top) และส่ วนที่เหลือของ
เสาเข็มที่พน้ ดินเหลือเท่าใด (P.Tip)
= ความลึกของเสาเข็มในงานจริ งว่าตอกลึกลงไปเท่าใด (P.Top) และส่ วนที่เหลือของเสาเข็ม
ที่พน้ ดินเหลือเท่าใด (P.Tip)
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35 x 8 m เป็ นต้น

60

