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มทช. 106-2545
มาตรฐานงานเสาเข็ม
--------ขอบขาย มาตรฐานนี้ใชบังคับสําหรับงานเสาเข็มคอนกรีต (ยกเวนเสาเข็มคอนกรีตหลอในที่ CAST IN-SITU PILE) และเสาเข็ม
ไมทุกประเภทที่ใชในงานกอสรางดังตอไปนี้ อาคารทั่วไป สะพานและที่ขังน้ํา นอกจากรายการประกอบแบบ
เฉพาะงานที่ระบุเปนอยางอื่น ก็ใหถือเฉพาะสวนที่แตกตางดังระบุไวในรายการประกอบแบบเฉพาะงานนั้นเปนหลัก
สวนขอความอื่นใดไมมีระบุไวในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

1.ขอกําหนดสําหรับวัสดุกอสรางและการทดสอบ (SPECIFICATION AND TESTS FOR MATERIALS)
1.1 เสาเข็มไม
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

ไมที่นํามาใชเปนเสาเข็ม ตองเปนไมเบญจพรรณหรือไมสนที่ไดมาจากตนที่แข็งแรง และยังสดอยูขณะที่นํามาใช
ตองไมผุหรือมีราขึ้น ไมที่ผุงาย เชนไมยางพารา ไมยูคาลิปตัส เปนตน หามนํามาใช
เสาเข็มตองทุบหรือถากเปลือกออก อยางนอยรอยละ 80 ตาไมตาง ๆ ตองตัดใหเรียบเสมอผิวของตนเสาเข็ม ปลาย
เสาเข็มตองใชเลื่อยตัดเรียบไดฉากกับลําตน ตาไมในเสาเข็มตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางของตาไมไมเกินกวา 1
ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางของเสาเข็มตรงตําแหนงที่มีตานั้น แตตองไมเกิน 10 เซนติเมตร
เสาเข็มตองตรงมากที่สุด เสาเข็มที่คดจะใชไดก็ตอเมื่อขึงเชือกจากแนวศูนยกลางปลายทั้งสองขางของเสาเข็มแลว
เชือกไมล้ําออกจากลําตน
ขนาดโตของเสาเข็มตามที่ระบุไวในแบบรายละเอียดนั้น ถือเปนขนาดเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางของเสาเข็มที่วัด
ตรงจุดกลางความยาวของเสาเข็ม โดยใชเทปพันรอบใหตึง ความยาวที่ไดถือเปนเสนรอบวงซึ่งเทากับ 3.14 เทาของ
เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย

1.2 เสาเข็มคอนกรีต
1.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของเสาเข็มคอนกรีต
1.2.1.1 วัสดุตางๆ ที่ใชในการหลอเสาเข็ม สวนผสมของคอนกรีตตลอดจนการปฏิบัติตองเปนไปตาม
มทช. 101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
มทช. 102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
มทช. 103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
คาแรงอัดประลัยของคอนกรีตตองเปนไปตามที่รายการกําหนด แตตองไมนอยกวาคาที่ไดกําหนดไวใน มอก.
เสาเข็มคอนกรีตประเภทนั้น ๆ
1.2.1.2 เสาเข็มที่นํามาใชตองมีความยาว เนื้อที่หนาตัดที่กดบนดิน (PROJECTED AREA) และรับน้ําหนักบรรทุกได
ตามที่ระบุในแบบหรือในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน
1.2.1.3 รูปรางภายนอกของเสาเข็มตองเหมือนกันตลอดความยาวของเสาเข็ม
ยกเวนสวนหัวเสาเข็มที่รับตุมตอก
เสาเข็ม สําหรับสวนปลายเสาเข็มในระยะซึ่งยาวไมเกิน 1.5 เทาของความกวางของเสาเข็มยอมใหสอบปลายได
1.2.1.4 เสาเข็มจะนํามาตอกใชงานไดตอเมื่ออายุของคอนกรีตของเสาเข็มนั้นเปนดังนี้
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ก. 28 วัน สําหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมเหล็กอัดแรงที่หลอดวยปูนซีเมนตปอรต
แลนดประเภท 1 หรือประเภท 5
ข. 7 วัน สําหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมเหล็กอัดแรงที่หลอดวยปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 3
ค. ในกรณีที่ตองการนําเสาเข็มคอนกรีตในขอ (ก) มาใชกอนกําหนดเวลา กําลังคอนกรีตของเสาเข็ม
ตองมีคาไมนอยกวา คากําลังของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทั้งนี้ตองสงผลการทดสอบกําลังของคอนกรีตมาให
วิศวกรของผูวาจางเห็นชอบกอน
ในกรณีที่ใชสารเคมีผสมเพิ่มเพื่อเรงกําลังของคอนกรีต ตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรของ
ผูวาจางกอน เพื่อกําหนดอายุของเสาเข็มที่จะนํามาตอกใชงาน
1.2.1.5 เสาเข็มตองมีลําตนตรง ระยะความงอที่สวนใด ๆ ของเสาเข็มนี้ ถาวัดระหวางเสนตรงที่ตอปลายทั้งสองของ
สวนงอกับผิวกับผิวดานใด ๆ ก็ตาม ตองไมเกินความยาวสวนที่งอหารดวย 360
1.2.1.6 หากเปนเสาเข็มกลวงหรือเวาขาง รูกลวงหรือสวนเวาขางตองไมทําใหหนาตัดเสาเข็มเสียศูนย
1.2.1.7 เสาเข็มตองแข็งแรงทนทานตอการตอกของตุมตอกเสาเข็ม และการกระทบกระแทกระหวางการขนสงได แล
ตองมีรูปรางหนาตัดภายนอกเปน สี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือมากกวา หรือกลม หรือ I หรือที่คลายตัว
I ซึ่งมีความหนาของสวนที่บางที่สุด ไมนอยกวา 6 เซนติเมตร
1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2.2.1
ตองคุณสมบัติทั่วไป เปนไปตามขอ 1.2.1
1.2.2.2
แรงดัด (BENDING MOMENT) ที่เกิดจากการยกเสาเข็มตองไมกอใหเกิดแรงดึง (TENSILE STRESS) ใน
เหล็กเสริมเกิน 1,200 กิโลกรัม แรงตอตารางเซนติเมตร เมื่อใชเหล็กเสนกลมหรือเกินกวา 1,500 กิโลกรัม
แรงตอตารางเซนติเมตรเมื่อใชเหล็กขอออย (COMPRESSIVE STRESS) ในคอนกรีตไมเกินรอยละ 37.5
ของแรงอัดประลัยของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน
1.2.3 คุณสมบัติเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
1.2.3.1
ตองมีคุณสมบัติทั่วไปเปนตามขอ 1.2.1
1.2.3.2
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง แรงอัด (BENDING MOMENT) ซึ่งเกิดจากการยกเสาเข็มตองไม
กอใหเกิดแรงดึง (TENSILE STRESS) ในคอนกรีตมากกวา 1.59 คูณดวยรากที่สองของแรงอัดประลัยของ
แทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน
1.2.3.3
ผูรับจางตองแสดงคา F (EFFECTIVE PRESTRESSING FORCE) ในเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงไว
ดวย ถาใหน้ําหนักบรรทุกที่เสาเข็มแตละตนตองรับเมื่อใชงาน = Pตามระบุในแบบคาของ P + F ตองไมเกิน
รอยละ 40 ของ PU เมื่อ PU มีคาเทากับรอยละ 85 ของกําลังอัดของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน
ที่อายุ 28 วัน คูณกับพื้นที่หนาตัดเนื้อคอนกรีตในสวนที่เล็กที่สุดของเสาเข็ม
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2. ขอกําหนดในการกอสราง (CONSTRUCTION REQUIREMENTS)
2.1 เสาเข็มไม
2.1.1
2.1.2

เสาเข็มตองตอกใหจมอยูในระดับน้ําใตดินถาวรทุกตน
เสาเข็มเมื่อนําไปใชในน้ําทะเลตองอาบน้ํายารักษาเนื้อไม (CREOSOTE OIL) ประมาณ 22 ปอนด ตอเนื้อไมหนึ่ง
ลูกบาศกฟุต ทั้งนี้เพื่อปองกันแมลงเจาะไช

2.2 เสาเข็มคอนกรีต
2.2.1

เสาเข็ม (ยกเวนเสาเข็มรูปตัว I หรือที่คลายตัว I) อนุญาตใหตอได แตรวมแลวตองไมเกิน 2 ทอน โดยวิธีเชื่อมดวย
ไฟฟา และทั้งสองทอนเมื่อตอกันแลวตองเปนเสนตรงเดียวกัน โดยที่ขอตอของเสาเข็มทั้งสองทอนตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
2.2.1.1 ตองเปนเหล็กเหนียว
2.2.1.2 ขอตอตองมีลักษณะเปนหมวกครอบปลายหัวเสาเข็มในสวนที่จะตอกันนั้น หรือมีลักษณะคลายคลึงกัน และ
สามารถกันมิใหคอนกรีตเนื้อเสาเข็มที่รองรับขอตอนั้นแตกในขณะรับแรงกระแทกจากการตอกเสาเข็มขอตอนี้
ใหหลอยึดติดกับตัวเสาเข็ม และตองมีเนื้อที่หนาตัดไมนอยกวาเนื้อที่หนาตัดของเสาเข็มที่จุดนั้น แตจะโตเกิน
ขนาดภายนอกของเสาเข็มมิได
2.2.1.3 ตองมีเหล็กยึดขอตอดังกลาวใหติดแนนกับทอนคอนกรีตเสาเข็ม จนสามารถรับแรงดัด (BENDING MOMENT)
ไดดีไมนอยกวาสวนอื่นของเสาเข็ม
2.2.1.4 ความหนาของแผนเหล็กขอตอของแตละแผน เฉพาะสวนที่วางประกบกันตองไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร
2.2.1.5 พื้นที่ผิวของขอตอสวนที่ประกบกันตองไส กลึง หรือ ฝาน ใหเรียบทั้งสองชิ้นเพื่อใหประกอบกันแนบสนิท
2.2.1.6 เสาเข็มในสวนที่ชิดกับขอตอ ตองไดรับการปองกันการแตกดวยการเสริมเหล็กปลอกเปนพิเศษ
และรับรองเปนลายลักษณอักษรเสียกอนจึง
2.2.1.7 ผูรับจางตองนําตัวอยางเหล็กขอตอมาใหผูวาจางตรวจสอบ
นําไปใชได
2.2.2 ผูรับจางตองสงรายการคํานวณทางวิศวกรรมของเสาเข็มมาใหผูวาจางตรวจสอบ และรับรองเปนลายลักษณอักษร
กอนจึงนําไปใชได
2.2.3 เสาเข็มที่ผานการรับรองใหใชไดแลว
หากปรากฎภายหลังวามีคุณสมบัติดอยลงไปกวาที่กําหนดในรายการ
มาตรฐานนี้ ผูรับจางตองจัดการแกไข หากแกไขไมไดเปนหนาที่ของผูรับจางตองเปลี่ยนเสาเข็มใหมีคุณสมบัติ
ถูกตอง ตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้หากมีคาใชจายเพิ่มขึ้นใหเปนภาระของผูรับจาง
2.2.4 ในการตอกเสาเข็มถาขณะหนึ่งขณะใดปรากฎวา จํานวนเสาเข็มที่ตอกมีการแตกหักเสียหายถึงจํานวนรอยละ 10
ของจํานวนเสาเข็มที่ตอกไปไดในขณะนั้นแลวใหตอกเข็มตอไปอีก 10 ตน หากปรากฎวาใน 10 ตนนั้น มีเข็มหัก
เพิ่มขึ้นอีกใหถือวาเข็มนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานนี้และใหถือปฏิบัติตาม ขอ 2.2.2 ทั้งนี้ใหยกเวนกรณีที่มี
เสาเข็มเหลือจะตองตอกอีกไมเกิน 10 ตน ในงานนั้นใหคงใชเสาเข็มนั้นตอไป
2.2.5 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติของเสาเข็มคอนกรีต ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของผู
วาจาง และเมื่อผูวาจางเห็นชอบแลวจึงอนุญาตใหใชได
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3. อุปกรณทใี่ ชในการตอกเสาเข็มคอนกรีตและวิธกี ารตอกเสาเข็มคอนกรีต
3.1 ปนจั่นที่นํามาใชในการตอกเสาเข็มตองมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความกวางของฐานปนจั่นพอที่จะมีการทรงตัว
ไดดีเมื่อยกเสาเข็มขึ้นตั้ง ชิ้นสวนที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวปนจั่นตองไมคดงอหรือแตกราว ตะเกียบคูหนาของปนจั่น
ตองเปนเสนตรงและไมหลวมคลอน
3.2 เครื่องยนตที่ใชบนปนจั่นตองมีสภาพสมบูรณสามารถใหกําลังไดโดยสม่ําเสมอ หามลอครัทชและที่หามการคลาย
ตัวของเชือกลวดตองอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย
เชือกลวดตองมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของน้ําหนัก
เสาเข็มและตุมที่ยก และไมสึกหรอจนสอใหเห็นวาจะเกิดอันตรายไดโดยงาย
3.3 พื้นที่ที่รองรับปนจั่นตองเสริมใหแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักปนจั่น และอุปกรณตาง ๆ ได โดยขณะตอกปนจั่นตองไม
โยกคลอนหรือทรุดตัวลงจนทําใหเสียแรงดิ่งของตะเกียบบังคับเสาเข็มหรือเกิดแรงเบียดเสาเข็ม
3.4 ถาใชหมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มในการตอกเสาเข็มหมวกตองมีขนาดพอเหมาะกับหัวเสาเข็ม คือไมไดโตกวาหัว
เสาเข็มเกิน 1 เซนติเมตร และภายในหมวกใหใชไมเนื้อออนรองหัวเสาเข็มไดหนาไมเกิน 3 เซนติเมตร และเมื่อไม
รองในหมวกแตกยุยจนทําใหประสิทธิภาพของการตอกลดลง ตองเปลี่ยนไมรองใหม หมวกเหล็กจะตองมีที่บังคับกับ
ตะเกียบดวย
3.5 ตุมที่ใชตอกเสาเข็มตองมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 70 ของน้ําหนักเสาเข็ม แตตองหนักไมนอยกวา 3 เมตริกตัน
3.6 กอนตอกเสาเข็มตองปกหมุดแสดงตําแหนงของเสาเข็มที่จะตอกแตละตนใหชัดเจน และตองมีเครื่องบังคับเสาเข็มที่
แข็งแรงพอ เพื่อวาเมื่อยกเสาเข็มขึ้นตั้งในที่บังคับเสาเข็ม ปลายเสาเข็มตองอยูตรงศูนยเสาเข็มที่ทําเครื่องหมายไว
โดยเครื่องบังคับเสาเข็มตองไมเคลื่อนที่หรือหักพังไปจนกวาปลายเสาเข็มจะจมลงไปในดินแลวไมนอยกวา 6 เมตร
3.7 การตอกเสาเข็มตองพยายามจัดใหแรงกระทบของตุมที่มีตอหัวเสาเข็ม ถายกําลังไปตามแนวเสนแกนของเสาเข็ม
หากอุปกรณในการตอกเสาเข็มหลวมคลอนกอใหเกิดแรงกระทบเสาเข็มเบนออกนอกแนวเสนแกนจนเสาเข็มสะบัด
คลอนไปในทางราบแลวตองหนุนการตอกเสาเข็มทันที จนกวาจะมีการแกไขสาเหตุที่ทําใหเสาเข็มสะบัดเสียกอน
หากแกไขไมไดตองเปลี่ยนปนจั่นทั้งชุด
3.8 เมื่อเสาเข็มจมเสมอระดับดินแลวแตยังไมไดระดับ ใหใชเสาสงวางบนหัวเสาเข็มได โดยที่เสาสงตองยาวไมเกินกวา
ระยะที่หัวเสาเข็มจมดินบวกดวย 60 เซนติเมตร ในการใชเสาสงปลายเสาสวนที่วางอยูบนหัวเสาเข็มตองมีที่บังคับ
ไมใหเคลื่อนหลุดออกนอกแนวหัวเสาเข็ม ในขณะตอกใหใชวัสดุรองหัวเสาเข็มดวยไมเนื้อออนหนาไมเกิน 3
เซนติเมตร ที่บังคับเสาสงตองมั่นคงจนไมโยกคลอนในขณะตอก และในกรณีใชหมวกครอบหัวเสาสงตองไมมีวัสดุ
รองทั้งภายในและภายนอกหมวกครอบ สําหรับคุณสมบัติของเสาสงอยูในดุลพินิจของวิศวกรของผูวาจาง
3.9 การตอกเสาเข็มตองตอกดวยความระมัดระวัง รวมทั้งตองจัดทําหาวิธีปองกันมิใหเกิดอันตรายใด ๆ ตอบุคคลอื่น
หรือทรัพยสินของอาคารขางเคียง ความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการตอกเสาเข็มแลว ผูรับ
จางตองเปนผูชดใชความเสียหายดังกลาวนั้นแตผูเดียว
3.10 ขณะตอกเสาเข็มถาปรากฎวาเสาเข็มหักหรือเกิดรอยแตกราวดวยเหตุประการใด ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได ให
สกัดสวนที่แตกราวหรือหักออกแลวหลอคอนกรีตใหม เมื่อคอนกรีตไดกําลังตามที่รายการกําหนดแลวจึงจะทําการ
ตอกตอไปได หรืออนุญาตใหถอนเสาเข็มตนที่ชํารุดขึ้นแลวใชเสาเข็มตนใหมที่ดีตอกลงแทนที่ได ในกรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติไดทั้งสองประการ ใหผูรับจางรายงานใหผูวาจางทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
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3.11 เสาเข็มคอนกรีตที่หัก หามนํามาใช เสาเข็มที่มีรอยราวตอเนื่องกันไมเกินครึ่งของเสนรอบรูปและทํามุมระหวาง 80
ถึง 90 องศากับแนวแกนสะเทิน รอยราวแตละรอยหางกันเกิน 1 เมตร และกวางไมเกิน 0.2 มิลลิเมตร แลวยอมให
ใชไดแตทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
3.12 ผูรับจางตองทํารายงานผลการตอกเสาเข็มแตละตนพรอมทั้งแบบแปลนแสดงตําแหนงเสาเข็มตนที่ทําการตอก
โดยใหปฏิบัติเปนไปตาม ผนวก ข. มทช. 106 : การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม สงใหผูควบคุมงานของผู
วาจาง เพื่อพิจารณาวาเสาเข็มตนนั้น ๆ จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดตามที่กําหนดหรือไม
3.13 ในกรณีเมื่อตอกเสาเข็มไปจนสุดความยาวของเสาเข็มตามที่ไดระบุไวในแบบรายละเอียดแตเสาเข็มนั้นไม
สามารถรับน้ําหนักบรรทุกโดยปลอดภัยตามที่ไดกําหนดแลว ผูรับจางตองแกไขตามความเห็นชอบของผูวาจาง
โดยคาใชจายในการนี้เปนของผูรับจางทั้งสิ้น
3.14 ถาปรากฎวาเสาเข็มตอกจมลงไมถึงระดับที่ระบุไวในแบบ หรือรายการรายละเอียด จะเนื่องจากชั้นดินแข็งหรือ
เหตุอื่นใด ๆ ก็ตาม ผูรับจางตองรีบแจงผูวาจางทราบทันที ขอวินิจฉัยของผูวาจางถือเปนเด็ดขาด ผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ
3.15 ในกรณีที่ตองการตอกเสาเข็มดวยเครื่องตอกชนิดดีเซล แฮมเมอร (DIESEL HAMMER) ตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาจางเสียกอน
4. การทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม
4.1 การทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม ตองเปนไปตามภาคผนวก ก. มทช. 106 : มาตรฐานการทดสอบการรับน้ําหนัก
ของเสาเข็ม
4.2 การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม ตองเปนไปตามภาคผนวก ข. มทช. 106 : การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม
*********
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ผนวก ก.มทช. 106-2545
มาตรฐานการทดสอบการรับน้ําหนักเสาเข็ม
ขอบขาย

--------มาตรฐานนี้ใชบังคับสําหรับการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักเสาเข็มในแนวดิ่งดวยแรงกด (STATIC
COMPRESSIVE LOAD)ตามแกนของเสาเข็ม เมื่อรายการกอสรางไมไดระบุรายละเอียดวิธีการทดสอบการรับ
น้ําหนักไวแลว ใหดําเนินการทดสอบตามขอ 4 ของผนวก ก. มทช. 106 : มาตรฐานการทดสอบการรับน้ําหนัก
เสาเข็ม

1. ขอกําหนดของเสาเข็มตนที่จะทดสอบ
1.1

ลักษณะ ขนาดและความยาวของเสาเข็มตองเหมือนกับเสาเข็มที่ใชตอกจริงทุกอยาง เครื่องมือและอุปกรณที่ใชตอกตอง
เหมือนกับที่ใชจริงดวย
1.2 ถาตําแหนงของเสาเข็มตนที่จะทดสอบอยูนอกผัง การตอกควรอยูใกลกับตําแหนงของหลุมเจาะสํารวจดิน ซึ่งทราบ
คุณสมบัติของดินแลวหรือตองเปนตําแหนงที่คาดวาชั้นดินตรงจุดนั้นจะเลวที่สุด
1.3 ถาจะทําการทดสอบเสาเข็มตนที่ตอกไปแลวในผังตองทดสอบตนที่
1.3.1 อยูในบริเวณที่คาดวามีชั้นดินเลวที่สุด หรือ
1.3.2 เสาเข็มหนีศูนยมากที่สุด หรือ
1.3.3 มีคา BLOW COUNT ต่ําหรือนาสงสัย
1.4 เสาเข็มตนทดสอบที่ตอกใน CLAY หรือ SILT ตองรออยางนอย 7 วัน จึงจะเริ่มการทดสอบน้ําหนัก แตถาตอกในทราย
ใหรออยางนอย 3 วัน
1.5 บันทึกการตอกเสาเข็มตาม ภาคผนวก ข. มทช. 106 : การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม พรอมทั้งคาทรุดตัว และคืนตัว
สําหรับการตอก 10 ครั้งสุดทาย กราฟแสดงการทรุดตัวและคืนตัวของเสาเข็ม ถาใชเสาเข็มสมอก็ใหบันทึกคาการทรุดตัว
สําหรับการตอก 10 ครั้งสุดทาย ของการตอกเสาเข็มสมอทั้งหมดดวย

2. อุปกรณและเครื่องมือในการเพิ่มน้าํ หนัก
2.1 ชุดเพิ่มน้ําหนัก (HYDRAULIC JACK WTTH PRESSURE GAUGE) ตองมีใบรับรองแสดงผลทดสอบการเพิ่ม
หรือการลดน้ําหนัก (CALIBRATED AND TESTED REPORT) มาแสดงกอนใชเครื่องมือชุดนี้ในการปฏิบัติงาน
ใบรับรองตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน และจากสถาบันที่ผูวาจางเห็นชอบ ตองสามารถควบคุมการเพิ่มน้ําหนักเมื่อทํา
การทดสอบได โดยยอมใหผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนักที่กระทําตอเสาเข็ม
เมื่อใชแมแรงน้ํามัน (HYDRAULIC JACK) มากกวาหนึ่งตัว ตองเพิ่มน้ําหนักจาก ปมไฮดรอลิค (HYDRAULIC
PUMP) ตัวเดียวกัน และใชทอจายรวม (COMMON MANIFOLD) และมาตรวัดความดันอันเดียวใหใชระบบ
อัตโนมัติ (AUTOMATIC REGULATOR) ในการควบคุมน้ําหนักใหคงที่เมื่อมีการทรุดตัวเกิดขึ้น
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2.2 การเพิ่มน้ําหนัก โดยใชแมแรงน้ํามันตัวเดียวหรือหลายตัวดันโครงสรางเหล็กที่ติดตายไวกับเสาเข็มสมอ จํานวน
เสาเข็มสมอตองมากพอที่จะไมถอนเมื่อรับแรงดึงตลอดการทดสอบและตองมีระยะชองหาง(CLEAR DISTANCE)
จากเสาเข็มทดสอบไมนอยกวา 5 เทาของเสนผานศูนยกลางที่ใหญที่สุดของเสาเข็มสมอแตตองไมนอยกวา 2 เมตร
การยึดระหวางโครงสรางเหล็กกับเสาเข็มสมอตองแข็งแรงไมมีการเคลื่อนที่ใด ๆ เกิดขึ้นและตองติดตั้งแมแรงน้ํามัน
ใหไดกึ่งกลางที่สุดเพื่อถายน้ําหนักไปยังเสาสมอไดเทากันทุกจุด
2.3 การเพิ่มน้ําหนักโดยใชแมแรงน้ํามันตัวเดียวหรือหลายตัวดันโครงสรางเหล็กที่บรรทุกน้ําหนักนั้น
น้ําหนักบรรทุก
ทั้งหมดบนโครงเหล็กตองมากกวาน้ําหนักที่จะใชในการทดสอบไมนอยกวารอยละ 10 จุดที่รองรับน้ําหนักตองมี
ระยะชองหางจากเสาเข็มทดสอบไมนอยกวา 1.5 เมตร
2.4 การเพิ่มน้ําหนักของแมแรงน้ํามันตองกระทําไดอยางสม่ําเสมอ

3. การวัดการทรุดตัวของเสาเข็ม
3.1 ทั่วไป
3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2

มาตรวัดการทรุดตัว (DIAL GAUGE) ที่ใชในการทดสอบตองมีระบบ และความละเอียดในการวัดคา
(DIVISION) เหมือนกันหมดเพื่อปองกันความผิดพลาด และเพื่อความสะดวกในการอานคา ตองสามารถวัดคา
การทรุดตัวไดไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร และอานไดละเอียดถึง 0.25 มิลลิเมตร หรือ 0.01 นิ้ว
คานที่ใชรับมาตรวัดตองเปนคานเหล็กและติดตั้งแยกอิสระโดยใหยึดกับเสาเหล็กหรือเสาคอนกรีตที่ตอกลึกลง
ในดินไมนอยกวา 1.00 เมตร โดยมีระยะชองหางจากเสาเข็มทดสอบไมนอยกวา 2.50 เมตร และตองมีความ
แข็งแรงเพียงพอที่จะไมเกิดการโกงตัว และขยับไปทางดานขางไดปลายดานหนึ่งของคานตองขยับไดเมื่อมีการ
ยืดหดตัวไดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตองมีการปองกันการกระทบกระแทกเครื่องมือทั้งหมดที่ติดตั้งไว รวมทั้งมีการปองกันแสงแดด และฝนที่มา
กระทบตออุปกรณและเครื่องมือที่ติดตั้งไว
จุดที่รับขามาตรวัดการทรุดตัวทุกจุดตองมีผิวหนาเรียบ อาทิ แผนกระจก
หัวเสาเข็มทดสอบหรือคอนกรีตที่หลอหุมเสาเข็มทดสอบตองมีผิวหนาเรียบไดฉากกับแนวดิ่ง

การติดตั้งอุปกรณและเครือ่ งมือในการวัดการทรุดตัวของเสาเข็มทดสอบ
3.2.1

3.2.2
3.2.3

ติดตั้งมาตรวัดการทรุดตัวอยางนอย 2 ตัว ไวบนคานรับมาตรวัดโดยอยูคนละดานของหัวเสาเข็มทดสอบหรือ
แทนหัวเข็ม (PILE CAP) มาตรวัดเหลานี้ตองใหหางจากจุดศูนยกลางของหัวเสาเข็มทดสอบเทากันทั้งสองดาน
และอยูตรงกันขามในแนวเดียวกันดวย ตองปรับใหขาของมาตรวัดทุกตัวขนานกับทิศทางของน้ําหนักที่กระทํา
ตอหัวเสาเข็ม
ขึงเชือกเอ็นใหตึง (โดยถวงดวยน้ําหนัก) ไวขา งหัวเสาเข็มทดสอบดานละเสนอยูในแนวที่ตั้งไดฉากกับแนวดิ่ง
และใหผานไมบรรทัดเหล็ก (SCALE) ที่แนบไวบนกระจกเงาซึ่งติดแนนไวกับหัวเสาเข็มทดสอบ
ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อวัดการเคลื่อนที่ของเสาเข็มสมอทุกจุดตลอดเวลาที่ทําการทดสอบ ถาเสาเข็ม
สมอขยับตัวใหเลิกการทดสอบพรอมทั้งบันทึกการคืนตัวคงที่ไวดวย แลวใหทําการทดสอบใหมตามคําแนะนํา
ของผูวาจาง
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4. การทดสอบแบบมาตรฐาน (STANDARD LOADING)
4.1
4.2
4.3
4.4

น้ําหนักที่กระทําลงบนหนาตัดของเสาเข็มทดสอบตองตั้งฉากและอยูในแนวดิ่ง
น้ําหนักทดสอบสูงสุดเปน 2 เทา ของน้ําหนักที่ออกแบบเสาเข็มแตละตน (DESIGN LOAD)
เพิ่มน้ําหนักทดสอบเปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 และ 200 ของน้ําหนักที่ออกแบบ
ในแตละขั้นตอนใหรักษาน้ําหนักไวจนครบ 1 ชั่วโมง อานและบันทึกคาการทรุดตัวที่ 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ
60 นาที ตรวจสอบอัตราการทรุดตัวของเสาเข็ม ซึ่งตองไมเกิน 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง จึงจะเพิ่มน้ําหนักขั้นตอน
ตอไป ในกรณีที่รักษาน้ําหนักไวครบ 1 ชั่วโมงแลว อัตราการทรุดตัวของเสาเข็มยังสูงกวา 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง
ใหรักษาน้ําหนักนั้นไวอีก 1 ชั่วโมง อานและบันทึกคาการทรุดตัวของเสาเข็มทุก ๆ 20 นาที เมื่อครบชั่วโมงที่ 2 แลว
อัตราการทรุดตัวของเสาเข็มไมเกิน 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ก็ใหเพิ่มน้ําหนักขั้นตอนตอไปได หากอัตราการทรุดตัว
ของเสาเข็มยังสูงกวา 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมงอีก ใหถือวาการทดสอบนั้นลมเหลว หรือถึงจุดวิบัติแลว
4.5 เมื่อเพิ่มน้ําหนักถึง 2 เทาของน้ําหนักที่ออกแบบแลว และเสาเข็มทดสอบไมถึงจุดวิบัติใหคงน้ําหนักไว 24 ชั่วโมง
อานและบันทึกคาการทรุดตัวตามชวงเวลาที่กําหนด หากอัตราการทรุดตัวไมเกิน 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ให
ดําเนินการตามขอ 4.6 แตถาอัตราการทรุดตัวยังสูงกวา 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ก็ใหรักษาน้ําหนักนั้นไวอีก 24
ชั่วโมง อานและบันทึกคาการทรุดตัวตามชวงเวลาที่กําหนดตอไปอีก ถาอัตราทรุดตัวไมเกิน 0.25 มิลลิเมตรตอ
ชั่วโมง ใหดําเนินการตามขอ 4.6 หากอัตราการทรุดตัวในชวง 24 ชั่วโมงหลัง ยังสูงกวา 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ให
ถือวาการทดสอบนั้นลมเหลว หรือถึงจุดวิบัติแลว
การอานและบันทึกคาการทรุดตัวชวง 24 ชั่วโมงแรก และ 24 ชั่วโมงหลัง ดังนี้
ทุก ๆ 20 นาที สําหรับชวงเวลา 2 ชั่วโมงแรก
ทุก ๆ 1 ชั่วโมง สําหรับชวงเวลา 10 ชั่วโมงตอมา
ทุก ๆ 2 ชั่วโมง สําหรับชวงเวลาที่เหลือ
4.6 ทําการลดน้ําหนักทุก ๆ ชั่วโมงใหเหลือเปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 150, 100, 50 และ 0 บันทึกการคืนตัวทุก ๆ 10 นาที
และเมื่อลดน้ําหนักหมดแลว ใหอานตอไปทุก ๆ ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง หรือการคืนตัวคงที่
4.7 ตองอานคาจากมาตรวัดการทรุดตัวทุกตัวและทุกครั้งกอนและหลังที่มีการเปลี่ยนน้ําหนัก

5. การทดสอบถึงจุดวิบัติ (LOADING TO FAILURE)
5.1 ชุดทดสอบตองมีสมรรถนะใชงานไดอยางนอย 3 เทา ของคาน้ําหนักที่ออกแบบ
5.2 กอนดําเนินการทดสอบถึงจุดวิบัติ ใหทําการทดสอบตามขอ 4 กอน
5.3 การทดสอบถึงจุดวิบัติใหเพิ่มน้ําหนักเปนขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 เพิ่มน้ําหนักรอยละ 50 ของน้ําหนักที่ออกแบบ และรักษาน้ําหนักไว 20 นาที
5.3.2 เพิ่มน้ําหนักอีกรอยละ 10 ของน้าํ หนักที่ออกแบบทุก ๆ 20 นาที จนกวาจะเกิดการวิบัติของเสาเข็มทดสอบ หรือชุด
ทดสอบ
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5.4 ดําเนินการบันทึกผลการทดสอบตามขอ 4.7 และตองอานคาการทรุดตัวที่ 1, 5, 10, 15 และ 20 นาที

6. การทดสอบเปนวงจร (CYCLIC LOADING)
6.1 วงจรที่หนึ่งใหเพิ่มน้ําหนักเปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 25 และ 50 ของน้ําหนักที่ออกแบบไวแตละขั้นตอนการเพิ่ม
น้ําหนักใหดําเนินการตามขอ 4.4 และเมื่อครบ 2 ชั่วโมงแลว จึงลดน้ําหนักลงทุก ๆ ชั่วโมง เปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ
50 และ 0
6.2 วงจรที่สอง ใหเพิ่มน้ําหนักเปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 25, 50, 75 และ 100 ของน้ําหนักที่ออกแบบไวแตละขั้นตอนการ
เพิ่มน้ําหนักใหดําเนินการตามขอ 4.4 และเมื่อรักษาน้ําหนักไวครบ 24 ชั่วโมงแลว ใหทําการลดน้ําหนักทุก ๆ ชั่วโมง
เปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 50, 25 และ 0
6.3 วงจรที่สาม ใหเพิ่มน้ําหนักเปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 25, 50, 75, 100, 125, 175 และ 200 ของน้าํ หนักที่ออกแบบแต
ละขั้นตอนของการเพิ่มน้ําหนักใหดําเนินการตาม ขอ 4.4 และเมื่อรักษาน้ําหนักไวครบ 24 ชั่วโมงแลวใหทําการลด
น้ําหนักทุก ๆ ชั่วโมงเปนขั้นตอนดังนี้ รอยละ 150, 100, 50 และ 0
6.4 การเพิ่มน้ําหนักแตละขั้นตอนใหรักษาน้ําหนักไวจนครบ 2 ชั่วโมง หรือในชั่วโมงแรก อัตราการทรุดตัวไมเกิน 0.25
มิลลิเมตรตอชั่วโมง แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอนจึงจะเพิ่มน้ําหนักขั้นตอไป
6.5 บันทึกคาการทรุดตัวทุกครั้งกอนหรือหลังการเปลี่ยนน้ําหนักใหอานคาที่ 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 นาที และ
ทุก ๆ 20 นาที
6.6 เมื่อเพิ่มน้ําหนักตามขอ 6.2 หรือ 6.3 จนถึงรอยละ 100 หรือ 200 แลว เสาเข็มไมถึงจุดวิบัติในขณะรักษาน้ําหนักไว
ใหบันทึกคาการทรุดตัวของเสาเข็ม
ทุก ๆ 20 นาที สําหรับชวงเวลา
2 ชั่วโมงแรก
ทุก ๆ 1 ชั่วโมง สําหรับชวงเวลา 10 ชั่วโมงตอมา
ทุก ๆ 2 ชั่วโมง สําหรับชวงเวลาที่เหลือ

7. การรายงาน
ผลการทดสอบตองมาใหผูวาจางภายใน 7 วัน หลังจากทดสอบน้ําหนักแลวเสร็จ ซึ่งประกอบดวย
7.1 บันทึกการตอกเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มสมอ (ถาใช) ตามภาคผนวก ข. มทช. 106 :
การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม
7.2 ใบรับรองแสดงผลการทดสอบการเพิ่มหรือลดน้ําหนักของชุดเพิ่มน้ําหนัก
7.3 แบบแปลนรายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณการทดสอบที่ใช
7.4 บันทึกแสดงคาการทรุดตัวและการคืนตัว
7.5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
7.5.1 การทรุดตัวและเวลา
7.5.2 น้ําหนักและเวลา
7.5.3 น้ําหนักและการทรุดตัว
7.5.4 การคืนตัวและเวลา
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7.5.5

น้ําหนักและการคืนตัว

8. เกณฑการตัดสิน
8.1 ในระหวางการทดสอบถาปรากฎวาการทรุดตัวตาง ๆ เกิดขึ้นเร็วหรือเกินกวาที่กําหนด หรือไมสิ้นสุดลงภายในเวลาที่
กําหนดไว ใหถือวาการทดสอบลมเหลวหรือถึงจุดวิบัติแลว
8.2 เมื่อดําเนินการทดสอบแลว ปรากฎวาคาการทรุดตัวสุทธิทั้งหมด (TOTAL NET SETTLE-MENT) หนวยเปน
มิลลิเมตร ไมเกินกวา 0.25 คูณดวย น้ําหนักที่ออกแบบ หนวยเปนเมตริกตันแตทั้งนี้ตอ งไมเกินกวา 25 มิลลิเมตร
และกราฟของความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับการทรุดตัวไมแสดงถึงจุดวิบัติก็ใหถือวาผลการทดสอบนี้พอกับความ
ตองการแลว
***********
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ผนวก ข.มทช. 106-2545
การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม
--------

1. สําหรับการตอกเสาเข็มทีจ่ มถึงระดับไดโดยไมตองใชเสาสง ใหปฏิบัติดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

ใหขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 เซนติเมตร ในชวง 3 เมตรสุดทายของโคนเสาเข็ม
เมื่อยกเสาเข็มตั้งเขาที่เรียบรอยแลว ใหบันทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินดวยน้ําหนักของตัวเอง
ใหบันทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินเมื่อวางตุมน้ําหนักลงบนเสาเข็ม
เมื่อตอกเสาเข็มจมเหลือระยะ 3 เมตรสุดทาย กอนที่จะถึงระดับที่กําหนด ใหเริ่มบันทึกจํานวนครั้งที่ตอกตอการจมตัวของ
เสาเข็มทุกระยะ 3 เซนติเมตร โดยใหระยะยกตุมน้ําหนักเปนไปตามที่วิศวกรของผูวาจางกําหนดให

2. สําหรับการตอกเสาเข็มทีจ่ มถึงระดับโดยตองใชเสาสงใหปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 ใหขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 เซนติเมตร ในชวง 1.5 เมตรสุดทายของโคนเสาเข็ม หรือสุดแทแตระยะที่ตองใชเสาสง
2.2 ใหขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 เซนติเมตร ที่สวนลางของตะเกียบปนจั่น เปนระยะเทากับระยะที่ตองสงเสาเข็มลงไปในชั้น
ดินจนถึงระดับที่กําหนด
2.3 ในบันทึกการจมตัวของเสาเข็มเชนเดียวกับที่ปฏิบัติในขอ 1.2, 1.3 และ 1.4 ของผนวก ข. มทช. 106 : การบันทึกรายงาน
การตอกเสาเข็ม

3. แบบสําหรับบันทึกการตอกเสาเข็มใหใชตามแบบที่แนบทายนี้
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