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เสาเข็มเจาะ

เสาเขม็เจาะท่ีใชก้นัในปัจจุบนัมี 2 แบบ ไดแ้ก่

เสาเขม็เจาะขนาดเลก็ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 35, 50 และ 60 ซม. 
ความลึก 20 - 28  ม. ท าดว้ยเคร่ืองมือชนิดสามขา (Tripod rig)  

เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 80, 100, 120 และ 
150 ซม. ความลึก มากกวา่ 30 ม. ท าดว้ยเคร่ืองมือขนาดใหญ่ เช่น 
รถเครน และ Vibro hammer

เสาเขม็เจาะขนาดเลก็ไม่ควรใหป้ลายเสาเขม็อยูใ่นชั้นทราย เพราะการท า
เสาเข็มเจาะระบบน้ีไม่ได้ใช้สารละลายเบนโทไนท์ช่วยในการป้องกันดินพงั
เหมือนในเสาเข็มเจาะระบบใหญ่  น ้ าใต้ดินจะไหลดันท าให้ทรายพงัและฟุ้ง  
เสาเขม็จะไม่มีแรงตา้นทานท่ีปลายเสาเขม็ รับน ้าหนกัไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ



ขั้นตอนการท าเสาเขม็เจาะขนาดเลก็

• ลงปลอกเหล็กกันดินพัง
• ขุดเจาะดิน

• ลงเหล็กเสริม
• เทคอนกรีต
• ถอนปลอกเหล็ก



*



*



ลงปลอกเหล็ก( Casing) กันดินพัง

*



*



*



-เหล็กเสริมหลัก ใช้ Deformed Bar (SD 
30)

-เหล็กปลอก (SR24)

-ระยะต่อทาบเท่ากับ 40 เท่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเหล็กเสริมหลัก (ผูกด้วยลวด) 

เหล็กเสริม
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*



ขุดเจาะดนิลงเหลก็เสริม

เทคอนกรีต

*



ถอนปลอกเหล็ก

*





การแก้ไขกรณีที่ 1

การแก้ไขกรณีที่ 2

การแก้ไขกรณีที่ 3

การแก้ไขปัญหา



การแก้ไขกรณีที่ 1

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing



การแก้ไขกรณีที่ 2

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing

ขั้นตอนที่ 1



การแก้ไขกรณีที่ 2

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing

ขั้นตอนที่ 2



การแก้ไขกรณีที่ 2

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing

ขั้นตอนที่ 3



การแก้ไขกรณีที่ 2

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing

ขั้นตอนที่ 4



การแก้ไขกรณีที่ 2

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing

ขั้นตอนที่ 5



การแก้ไขกรณีที่ 3

≃ 15.00 m.

≃ 20.00 m.

≃ 22.00 m.

Very soft clay

Medium stiff clay

Sandy soil

Very stiff to hard clay

Temporary casing

ใช้ Bentonite



                                                                    

                                                  

งานเสาเขม็เจาะระบบเปียก ท างานดว้ยสามขา



ชัน้ดนิเหนียว

ชัน้ทราย

THE END


