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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จทีม่ ภี าคตัด
ขวางเดียวกันตลอดทั้งตนยกเวนปลายสวนแหลม และมีกรรมวิธีการหลอคอนกรีตหุมลวดเหล็กกลาหรือ
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ภายหลังจากที่ลวดเหล็กกลาหรือลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สำหรับคอนกรีตอัดแรงนัน้ ถูกยืดออกตามเกณฑกำหนดแลว ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “เสาเข็ม”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีวตั ถุประสงคใชรองรับฐานรากทีต่ วั เสาเข็มรับแรงอัดเปนสวนใหญและ
ใชเฉพาะในสถานทีท่ อี่ ยใู นบริเวณน้ำจืดเทานัน้
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงเสาเข็มทีร่ บั แรงดัดหรือแรงดึง
1.4 ในกรณีที่นำมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไปใชกับเสาเข็มที่รองรับฐานรากสะพาน ผูทำตองออกแบบ
เสาเข็มใหเปนไปตามแบบและขอกำหนดของหนวยงานนัน้

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
ชือ่ ขนาด หมายถึง สัญลักษณทแี่ สดงรูปรางและมิตขิ องภาคตัดขวางของเสาเข็ม
พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุ หมายถึง พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทัง้ หมดของเสาเข็มทีไ่ มมกี ารลบมุม
คอนกรีตหมุ (covering) หมายถึง เนือ้ คอนกรีตสวนทีบ่ างทีส่ ดุ ระหวางผิวเหล็กเสริมตามยาว หรือเหล็กปลอก
หรือเหล็กเสริมพิเศษกับผิวคอนกรีต
รอยพรุน หมายถึง รูหรือโพรงซึง่ เกิดขึน้ ในเนือ้ คอนกรีต เนือ่ งจากความบกพรองในกระบวนการทำ
มวลผสมหยาบ (coarse aggregate) หมายถึง วัสดุผสมซึง่ สวนใหญจะคางอยบู นแรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร
เหล็กเสริมตามยาว หมายถึง ลวดเหล็กกลาหรือลวดเหล็กกลาตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงทีเ่ สริมเพือ่ ให
เสาเข็มสามารถขนสง ยกขึน้ ตอก และใชงานไดตามตองการ
เหล็กปลอกเดีย่ ว (single stirrup) หมายถึง ลวดเหล็กหรือเหล็กเสนเสริมคอนกรีตทีล่ อ มรอบเหล็กเสริม
ตามยาว 1 รอบ เพือ่ ตานแรงเฉือนและแรงบิดในเสาเข็ม
เหล็กปลอกเกลียว (spiral stirrup) หมายถึง ลวดเหล็กหรือเหล็กเสนเสริมคอนกรีตทีล่ อ มรอบเหล็กเสริม
ตามยาวเปนเกลียวตัง้ แต 2 รอบขึน้ ไป เพือ่ ตานแรงเฉือนและแรงบิดในเสาเข็ม
เหล็กเสริมพิเศษ หมายถึง เหล็กเสนเสริมคอนกรีตทีเ่ สริมเพือ่ ใหหวั ตอยึดกับเสาเข็ม หรือเสาเข็มยึดกับ
โครงสราง เพือ่ ปองกันการแตกราวระหวางการตอก
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2.10 การสูญเสียการอัดแรง (total prestress loss) หมายถึง การทีเ่ หล็กเสริมตามยาวสูญเสียการอัดแรงทัง้ หมด
ตามขั้นตอนตาง ๆ เนื่องจากการหดตัวยืดหยุนของคอนกรีตตามแนวแกน การหดตัวของคอนกรีต
การคืบของคอนกรีต และการผอนคลาย (relaxation) ของเหล็กเสริมตามยาว
2.11 ความตานแรงอัดสูงสุด หมายถึง ความเคนอัดสูงสุด ทีแ่ ทงคอนกรีตสามารถรับได โดยปกติกำหนดให
ทดสอบเมือ่ อายุ 28 วัน
2.12 ความตานแรงอัดกอนตัดลวด หมายถึง ความเคนอัดสูงสุด ทีแ่ ทงคอนกรีตสามารถรับไดกอ นตัดหรือปลอย
เหล็กเสริมตามยาว
2.13 แทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หมายถึง แทงคอนกรีตที่มีเสนผานศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
สูง 300 มิลลิเมตร
2.14 แทงคอนกรีตรูปลูกบาศกมาตรฐาน หมายถึง แทงคอนกรีตทีม่ รี ปู ลูกบาศกขนาด 150 มิลลิเมตร
2.15 ความเคนดึงเริม่ ตนในเหล็กเสริมตามยาว (initial prestress in prestressed reinforcement) หมายถึง ความเคน
ดึงในเหล็กเสริมตามยาวกอนเกิดการสูญเสียการอัดแรง
2.16 ความเคนดึงยังผลในเหล็กเสริมตามยาว (effective prestress in prestressed reinforcement) หมายถึง
ความเคนดึงในเหล็กเสริมตามยาวหลังเกิดการสูญเสียการอัดแรง
2.17 ความเคนอัดยังผลในเสาเข็ม (effective prestress in prestressed concrete pile) หมายถึง ความเคนอัดใน
ภาคตัดขวางเสาเข็มทีเ่ กิดจากเหล็กเสริมตามยาวทัง้ หมด หลังเกิดการสูญเสียการอัดแรง หาไดจากจำนวน
ความเคนดึงยังผลในเหล็กเสริมตามยาวทัง้ หมดหารดวยพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุของเสาเข็ม
2.18 โมเมนตดดั ออกแบบ (design bending moment) หมายถึง โมเมนตทคี่ ำนวณโดยคิดน้ำหนักของตัวเสาเข็ม
รวมกับน้ำหนักแผสม่ำเสมออีกรอยละ 30 ของน้ำหนักของตัวเสาเข็ม
2.19 สัญลักษณตา ง ๆ ทีใ่ ชในมาตรฐานนี้
2.19.1 B หมายถึง มิตขิ องภาคตัดขวาง เปนมิลลิเมตร
2.19.2 f′c หมายถึง ความตานแรงอัดสูงสุดทีแ่ ทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานสามารถรับได (specified
compressive strength of concrete)
2.19.3 fca หมายถึง ความตานแรงอัดใชงานทีย่ อมใหคอนกรีตรับไดมากทีส่ ดุ ตลอดเวลาทีร่ บั น้ำหนักอยโู ดยรวม
ความตานแรงอัดของเหล็กเสริมตามยาวและน้ำหนักบรรทุก และความตานแรงอัดใชงานที่ยอมให
คอนกรีตรับไดมากทีส่ ดุ ในสภาพแรงดัดตลอดเวลาทีร่ บั น้ำหนักอยู ซึง่ เกิดจากแรงยกและแรงกระแทก
โดยรวมความตานแรงอัดของเหล็กเสริมตามยาว (allowable axial stress in compression of concrete
at time of design loads or allowable extreme fiber stress in compression of concrete at time of
design loads)
2.19.4 fci หมายถึง ความตานแรงอัดใชงานที่ยอมใหคอนกรีตรับไดมากที่สุดในสภาพแรงดัด ขณะตัดหรือ
ปลอยเหล็กเสริมตามยาว (allowable extreme fiber stress in compression of concrete at time of
initial prestress)
2.19.5 f′ci หมายถึง ความตานแรงอัดสูงสุดทีแ่ ทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานสามารถรับได ขณะตัดหรือ
ปลอยเหล็กเสริมตามยาว (compressive strength of concrete at time of initial prestress)
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2.19.6 fta หมายถึง ความตานแรงดึงทีย่ อมใหของคอนกรีต ทีจ่ ะรับไดมากทีส่ ดุ ในสภาพแรงดัด ขณะขนสง
ยกขึน้ ตอก และใชงาน (allowable extreme fiber stress in tension of concrete at design load)
2.19.7 fti หมายถึง ความตานแรงดึงทีย่ อมใหของคอนกรีต ทีจ่ ะรับไดมากทีส่ ดุ ในสภาพแรงดัด ขณะตัดหรือ
ปลอยเหล็กเสริมตามยาว (allowable extreme fiber stress in tension of concrete at time
initial prestress)
2.19.8 f′s หมายถึง ความตานแรงดึงสูงสุดทีเ่ หล็กเสริมตามยาวสามารถรับได (specified tensile strength
of prestressing tendons)
2.19.9 l หมายถึง ความยาวของสวนทีง่ อ เปนมิลลิเมตร
2.19.10 L หมายถึง ความยาว เปนเมตร
2.19.11 M หมายถึง โมเมนตดดั ออกแบบ เปนกิโลกรัม-เมตร
2.19.12 P หมายถึง น้ำหนักกดระหวางหัวตอของเสาเข็ม เปนกิโลกรัม
2.19.13 w หมายถึง น้ำหนักเสาเข็มตอความยาว 1 เมตร เปนกิโลกรัมตอเมตร

3. แบบและประเภท
3.1 แบบ
เสาเข็มแบงเปน 3 แบบ ตามภาคตัดขวาง คือ
3.1.1 แบบภาคตัดขวางรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ตัน
3.1.2 แบบภาคตัดขวางรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั กลวง
3.1.3 แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ
3.2 ประเภท
เสาเข็มแบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการใชงาน คือ
3.2.1 ประเภทมีหวั ตอ
3.2.2 ประเภทไมมหี วั ตอ

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 ชือ่ ขนาดและมิตขิ องภาคตัดขวาง
ใหเปนไปตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 โดยจะมีความคลาดเคลือ่ นของมิตขิ องภาคตัดขวางไมเกิน
± 10 มิลลิเมตร และยอมใหมรี ะยะลบมุมไดตงั้ แต 15 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.1
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ตารางที่ 1 ชือ่ ขนาดและมิตขิ องภาคตัดขวางแบบรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ตัน
(ขอ 4.1)

X

ระยะลบมุม

X

B

Y

Y
ระยะลบมุม
B

ชื่อขนาด
S-B x B
S-150 x 150
S-180 x 180
S-220 x 220
S-260 x 260
S-300 x 300
S-350 x 350
S-400 x 400
S-450 x 450
S-525 x 525

มิติ
mm
B
150
180
220
260
300
350
400
450
525
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พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ
mm2
Ac
22 500
32 400
48 400
67 600
90 000
122 500
160 000
202 500
275 625
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ตารางที่ 2 ชือ่ ขนาดและมิตขิ องภาคตัดขวางแบบรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั กลวง
(ขอ 4.1)

D

X

ระยะลบมุม

X

B

Y

Y
ระยะลบมุม
B

ชื่อขนาด
SH-B x B
SH-525 x 525
SH-650 x 650

มิติ
mm
B
525
650

D
300
400
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พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ
mm2
Ac
204 940
296 835
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ตารางที่ 3 ชือ่ ขนาดและมิตขิ องภาคตัดขวางแบบรูปตัวไอ
(ขอ 4.1)

Y
U

ระยะลบมุม

O

B

X

N

X

K

ระยะลบมุม

Y

V

B

ชื่อขนาด
I-B x B
I-180 x 180
I-220 x 220
I-260 x 260
I-300 x 300
I-350 x 350
I-400 x 400
I-450 x 450

มิติ
mm
B
180
220
260
300
350
400
450

K
60
65
65
75
85
110
120

N
75
85
85
105
115
140
160

O
30
50
90
90
120
120
130

U
70
80
90
100
120
160
170

V
55
70
85
100
115
120
140

พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ
mm2
Ac
27 450
38 600
48 900
66 000
88 000
124 000
154 900

4.2 ความยาว
ใหเปนไปตามทีร่ ะบุไวทแี่ บบ และจะคลาดเคลือ่ นจากทีร่ ะบุไวในแบบไดไมเกิน ± 50 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.2
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5. สวนประกอบและการทำ
5.1 สวนประกอบ
5.1.1 ปูนซีเมนต
ตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดตาม มอก.15 เลม 1
5.1.2 มวลผสม
ตองเปนมวลผสมตาม มอก.566 โดยขนาดใหญสดุ ของมวลผสมหยาบตองไมเกิน
5.1.2.1 1/3 ของความกวางและความหนาของเสาเข็ม หรือ
5.1.2.2 3/4 ของระยะชองวางระหวางผิวเหล็กเสริม หรือ
5.1.2.3 3/4 ของระยะคอนกรีตหมุ
5.1.3 เหล็กเสริมตามยาว
5.1.3.1 ลวดเหล็กกลาสำหรับคอนกรีตอัดแรง ใหเปนไปตาม มอก.95
5.1.3.2 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ใหเปนไปตาม มอก.420
5.1.4 เหล็กปลอก
5.1.4.1 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม ใหเปนไปตาม มอก.20
5.1.4.2 ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ำ ใหเปนไปตาม มอก.194
5.1.4.3 ลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต ใหเปนไปตาม มอก.747
5.1.5 เหล็กเสริมพิเศษ (ถามี)
5.1.5.1 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม ใหเปนไปตาม มอก.20
5.1.5.2 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย ใหเปนไปตาม มอก.24
5.1.6 ลูกปูนสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถามี)
ตองเปนลูกปูนสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กตาม มอก.1366
5.1.7 แผนเหล็กทีใ่ ชทำหัวตอ (ถามี)
5.1.7.1 เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนสำหรับงานทัว่ ไปและงานขึน้ รูป ใหเปนไปตาม มอก.528
5.1.7.2 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบางสำหรับงานโครงสรางทัว่ ไป
ใหเปนไปตาม มอก.1479
5.1.7.3 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบางสำหรับงานโครงสราง
เชือ่ มประกอบ ใหเปนไปตาม มอก.1499
5.1.8 น้ำ
ตองสะอาด ปราศจากกรด ดาง น้ำมันและสารอินทรียอ นื่ ๆ ในปริมาณทีจ่ ะกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพ
ของเสาเข็ม
5.1.9 สารเคมีผสมเพิม่ สำหรับคอนกรีต ( ถามี )
ตองเปนสารเคมีผสมเพิม่ สำหรับคอนกรีตตาม มอก.733
5.1.10 สารเหลวบมคอนกรีต (ถามี)
ตองเปนสารเหลวบมคอนกรีตตาม มอก.841
–7–

มอก. 396–2549
5.2 การทำ
5.2.1 คอนกรีต
5.2.1.1 ตองผสมคอนกรีตดวยเครือ่ งผสมคอนกรีต เพือ่ ใหเนือ้ คอนกรีตมีสว นผสมสม่ำเสมอ และตองหลอ
ตอเนือ่ งกันตลอดทัง้ ตน
5.2.1.2 ใหชงั่ วัสดุทใี่ ชเปนสวนผสมของคอนกรีตทุกครัง้ สวนน้ำอาจวัดเปนปริมาตรได
5.2.1.3 ตองใชเครือ่ งเขยา ( vibrator ) หรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ เพือ่ ทำใหคอนกรีตมีเนือ้ แนนสม่ำเสมอ
5.2.1.4 การออกแบบความตานแรงอัดและแรงดึงในคอนกรีต ใหเปนไปตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความตานแรงอัดและแรงดึงในคอนกรีต
(ขอ 5.2.1.4)

ความตานแรงอัดและแรงดึงในคอนกรีต
f′c
f′ci
fci
fti
fca
fta

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมมากกวา
ในการยกตองไมมากกวา
ก. ในสภาพใชงานตองไมมากกวา
ข. ในสภาพแรงดัดตองไมมากกวา
ก. ในการขนสงหรือการยกขึ้นตอกตองไมมากกวา
ข. ในการใชงานตองไมมากกวา
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เกณฑที่กําหนด
Mpa
kg/cm2
35
25
0.60 f′ci
0.251 √ f′ci
0.33 f′c
0.45 f′c
0.502 √ f′c
0.372 √ f′c

(ประมาณ)
350
250
0.60 f′ci
0.795 √ f′ci
0.33 f′c
0.45 f′c
1.59 √ f′c
1.19 √ f′c

มอก. 396–2549
5.2.2 เหล็กเสริมตามยาว
5.2.2.1 ตองมีขนาด และจำนวนตามทีร่ ะบุในแบบ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2.2.2 วิธคี ำนวณปริมาณเหล็กเสริมตามยาว
ตองเปนไปตามขอกำหนดการออกแบบคอนกรีตอัดแรงซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เชน
ว.ส.ท.1009 ACI 318 BS 8110 : Part 1 AASHTO HB-17 และมีขอ กำหนดในการทำดังนี้
(1) ความเคนดึงเริม่ ตน
(1.1) เหล็ ก เสริ ม ตามยาวประเภทการผ อ นคลายธรรมดา ต อ งมี ค วามเค น ดึ ง เริ่ ม ต น
ไมเกิน 0.70 f′s
(1.2) เหล็กเสริมตามยาวประเภทการผอนคลายต่ำ ตองมีความเคนดึงเริ่มตนไมเกิน
0.74 f′s
(2) ความเคนอัดยังผลในเสาเข็มตองไมนอ ยกวา 2.5 เมกะพาสคัล
(3) ระยะหางระหวางเหล็กเสริมตามยาว ตองไมนอ ยกวา 3 เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็ก
1
เสริมตามยาว และตองไมนอ ยกวา 1 3 เทาของขนาดใหญทสี่ ดุ ของมวลผสมหยาบ
การทดสอบใหทำโดยการวัด
5.2.3 เหล็กปลอก
5.2.3.1 ลักษณะทัว่ ไป
(1) เหล็กปลอกเดีย่ ว (ถามี)
ตองมีระยะงอปลายไมนอ ยกวา 6 เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กปลอก และตอง
ไมนอ ยกวา 60 มิลลิเมตร ทาบทับทีม่ มุ เดียวกัน ดังตัวอยางรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ตัวอยางการงอปลายเหล็กปลอกเดีย่ ว
(ขอ 5.2.3.1(1))
(2) เหล็กปลอกเกลียว (ถามี)
ตองจัดใหปลายแตละดานยึดไวดวยการลอมรอบเหล็กเสริมตามยาวไมนอยกวา 112 รอบ
กอนทีจ่ ะพันเปนเกลียว และถาจำเปนตองตอดามใหมรี ะยะทาบทับกันไมนอ ยกวา 11 ของ
2
รอบวงเหล็กปลอก
(3) ตองยึดแนนกับเหล็กเสริมตามยาว และตองจัดใหมมุ ของเหล็กปลอกยึดแนนกับเหล็กเสริม
ตามยาวตามลักษณะการใชงานทีอ่ อกแบบไว
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2.3.2 ปริมาณเหล็กปลอก
ตองจัดใหเหล็กปลอกแตละชวงการวางตามรูปที่ 2 มีปริมาณปลอกเหล็กคิดเปนปริมาตรเหล็กปลอก
ตอปริมาตรคอนกรีตไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดไวในตารางที่ 5
การทดสอบใหทำโดยการวัด
5.2.3.3 ระยะหางระหวางเหล็กปลอก
ตองจัดใหระยะหางระหวางเหล็กปลอกแตละชวงการวางตามรูปที่ 2 เปนดังนี้
1
(1) ชวงการวาง a b d และ e มีระยะหางระหวางเหล็กปลอกไมนอ ยกวา 1 3 เทาของขนาด
ใหญทสี่ ดุ ของมวลผสมหยาบ
(2) ชวงการวาง c มีระยะหางระหวางเหล็กปลอกไมมากกวา B - 50 มิลลิเมตร และไมเกิน
300 มิลลิเมตร
การทดสอบใหทำโดยการวัด
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b

c

d

e

B

a

L

รูปที่ 2 ชวงการวางเหล็กปลอก
(ขอ 5.2.3.2 และ 5.2.3.3)
ตารางที่ 5 ปริมาณเหล็กปลอก
(ขอ 5.2.3.2)
ชวงการวาง
a
b
c
d
e

ระยะกําหนด
mm
1.5B
3.0B
ไมระบุ
3.0B
1.5B

ปริมาณเหล็กปลอก
%
0.50
0.20
0.08
0.20
0.50

5.2.4 เหล็กเสริมพิเศษ (ถามี)
ตองยึดแนนมัน่ คงตามลักษณะการใชงานทีอ่ อกแบบไว
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2.5 หัวตอ (ถามี)
5.2.5.1 ขอบ (collar) ตองทำจากแผนเหล็กความหนาไมนอ ยกวา 3 มิลลิเมตร กวางไมนอ ยกวา 50 มิลลิเมตร
เชือ่ มติดกับแผนเหล็กตอเชือ่ มทีม่ คี วามหนาไมนอ ยกวา 9 มิลลิเมตร เพือ่ ปองกันคอนกรีตแตกราว
ขณะตอก ดังตัวอยางรูปที่ 3
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 3 ตัวอยางหัวตอเสาเข็มแบบภาคตัดขวางรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ตัน
(ขอ 5.2.5.1)
5.2.5.2 ปริมาณเหล็กเสริมพิเศษทีท่ ำหนาทีถ่ า ยแรงเสาเข็มไปสแู ผนเหล็กตอเชือ่ ม ตองรับแรงดึงไดไมนอ ยกวา
ความเคนอัดยังผลในเสาเข็ม
5.2.5.3 รอยตอเชื่อมระหวางเหล็กเสริมพิเศษกับแผนเหล็กตอเชื่อมตองรับแรงดึงไดไมนอยกวาแรงดึง
ของเหล็กเสริมพิเศษ
5.2.5.4 หัวตอตองยึดแนนติดกับตัวเสาเข็มจนมีสมบัตทิ างกลไมดอ ยกวาสวนอืน่ ของเสาเข็ม
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5.2.5.5 ศูนยกลางภาคตัดขวางของหัวตอตองอยใู นแนวแกนกลาง (neutral axis) ของเสาเข็ม
5.2.5.6 หัวตอเมือ่ หลอติดกับตัวเสาเข็มแลว จะคลาดเคลือ่ นจากผิวของดานใด ๆ สวนทีอ่ ยตู ดิ กับหัวตอนัน้
ไดไมเกิน ± 2.5 มิลลิเมตร
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2.6 การตัดหรือปลอยเหล็กเสริมตามยาว
จะกระทำไดเมื่อคอนกรีตมีความตานแรงอัดไมนอยกวา 25 เมกะพาสคัล สำหรับแทงคอนกรีต
รูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือไมนอ ยกวา 30 เมกะพาสคัล สำหรับแทงคอนกรีตรูปลูกบาศกมาตรฐาน
5.2.7 ตองบมเสาเข็มทุกตนโดยวิธใี ดก็ตามจนกวาคอนกรีตจะมีความตานแรงอัดตามทีก่ ำหนดไวในขอ 6.5

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
6.1.1 เนือ้ คอนกรีตตองแนนสม่ำเสมอ ความไมเรียบทีต่ ำแหนงใด ๆ บนพืน้ ผิวดานขางของเสาเข็มจะนูนขึน้ หรือ
เวาลงไดไมเกิน 6 มิลลิเมตร จากแนวตรง 3 เมตร และไมมสี ว นบกพรองทีจ่ ะกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอการนำไปใชงาน เชน รอยพรุน การเสียรูป แตกลึกถึงเหล็ก หรืออืน่ ๆ
6.1.2 ตองไมมรี อยราวตอเนือ่ งกันเกินครึง่ หนึง่ ของเสนรอบรูปทำมุมระหวาง 80 องศา ถึง 90 องศากับ
แนวแกนกลาง รอยราวทีเ่ กิดขึน้ แตละรอยตองหางกันไมนอ ยกวา 500 มิลลิเมตร
6.1.3 ตองแสดงตำแหนงจุดยกไวใหชดั เจนตามลักษณะการใชงานทีอ่ อกแบบไว ถาออกแบบใหยกเปนจุดใหทำ
เครือ่ งหมายไวหรือทำเปนรูรอ ย หรือทีจ่ บั ยึดสำหรับยกไว ถาออกแบบใหยกโดยวิธอี นื่ ตองแสดงวิธกี ารยก
ไวดว ย
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
6.2 ปลายเสาเข็ม
6.2.1 ปลายดานตัด
6.2.1.1 ตองมีผวิ หนาเรียบจะนูนขึน้ หรือเวาลงไดไมเกิน 3 มิลลิเมตร
6.2.1.2 ตองตัง้ ฉากกับแนวแกนกลางของเสาเข็มโดยจะคลาดเคลือ่ นไดไมเกิน ± 2 องศา
6.2.2 ปลายดานแหลม (ถามี)
ตองมีสว นลึกจากปลายแหลมสุดถึงฐานไมเกิน 1.5 B
การทดสอบใหทำโดยตรวจพินจิ และการวัด
6.3 ความหนาของคอนกรีตหมุ
ตองไมนอ ยกวา 25 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.3
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6.4 ความตรง
เมือ่ วางเสาเข็มตาม ขอ 9.4.1 แลว ระยะโกงตัวขึน้ ระยะแอนตัวลง หรือระยะความงอทีส่ ว นใด ๆ ของเสาเข็มนี้
ถาวัดระหวางเสนตรงทีต่ อ ปลายทัง้ สองของสวนทีโ่ กงตัวขึน้ แอนตัวลง หรืองอ กับผิวดานนัน้ ๆ ตองไมเกิน
l
360

ดังตัวอยางรูปที่ 4
การทดสอบใหทำโดยการวัด
ระยะความงอ

ระยะใด ๆ
l

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 4 ตัวอยางการวัดระยะความงอ
(ขอ 6.4)
6.5 ความตานแรงอัดสูงสุด
ความตานแรงอัดสูงสุดของแทงคอนกรีตทีเ่ ก็บจากตัวอยางทีใ่ ชหลอเปนเสาเข็มตองไมนอ ยกวา 35 เมกะพาสคัล
สำหรับแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือไมนอ ยกวา 40 เมกะพาสคัล สำหรับแทงคอนกรีต
รูปลูกบาศกมาตรฐาน
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.409 โดยการชักตัวอยางใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 1 การหลอและ
การบมใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 2 มิตแิ ละเกณฑความคลาดเคลือ่ นของแทงคอนกรีตใหเปนไปตาม
มอก.1840
6.6 ความทนแรงยกและแรงกระแทก
เมือ่ ทดสอบตาม ขอ 9.4 แลว ตองไมปรากฏรอยราวกวางเกิน 0.2 มิลลิเมตร ณ ตำแหนงใด ๆ ของเสาเข็ม
6.7 หัวตอ (ถามี)
รอยตอเชื่อมของเสาเข็มตองสามารถรับโมเมนตดัดไดไมนอยกวาโมเมนตดัดที่เกิดขึ้นในการออกแบบ
เสาเข็มและเมือ่ ทดสอบตาม ขอ 9.5 แลว ตองไมปรากฏรอยราวกวางเกิน 0.2 มิลลิเมตร ณ ตำแหนงใด ๆ
ของเสาเข็ม
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีเ่ สาเข็มทุกตน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
และถาวร ทีร่ ะยะประมาณ 500 มิลลิเมตร จากปลายทีต่ อก
(1) ชือ่ ขนาด และความยาว
(2) วัน เดือน ปทที่ ำ
(3) ตำแหนงของจุดยก
(4) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 มิติ
9.1.1 เครื่องมือ
สายวัดโลหะและบรรทัดเหล็กทีส่ ามารถวัดไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
9.1.2 วิธที ดสอบ
วัดมิตเิ สาเข็มทีป่ ลายทัง้ สองดานและกึง่ กลางเสาเข็ม
9.1.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาต่ำสุดและคาสูงสุดทีว่ ดั ไดของปลายทัง้ สองดานและกึง่ กลางเสาเข็ม
9.2 ความยาว
9.2.1 เครื่องมือ
สายวัดโลหะทีส่ ามารถวัดไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
9.2.2 วิธที ดสอบ
วัดความยาวสูงสุดของเสาเข็ม
9.2.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาสูงสุด
9.3 ความหนาของคอนกรีตหมุ
9.3.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวัดทีส่ ามารถวัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
9.3.2 วิธที ดสอบ
วัดความหนาของคอนกรีตหมุ ทีป่ ลายทัง้ สองดาน และกึง่ กลางเสาเข็ม
9.3.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาต่ำสุดทีว่ ดั ไดของปลายทัง้ สองดาน และกึง่ กลางเสาเข็ม
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9.4 ความทนแรงยกและแรงกระแทก
9.4.1 การเตรียมตัวอยาง
9.4.1.1 เสาเข็มทีม่ จี ดุ ยก 2 จุด ใหวางเสาเข็มตัวอยางดังรูปที่ 5
จุดยก

จุดยก
เสาเข็ม
เหล็กเสนกลม

∅

25 มิลลิเมตร

หมอนรองรับ

L

รูปที่ 5 การวางเสาเข็มตัวอยางทีม่ จี ดุ ยก 2 จุด
(ขอ 9.4.1.1)
9.4.1.2 เสาเข็มทีม่ จี ดุ ยกจุดเดียวอยตู รงกึง่ กลางเสาเข็ม ใหวางเสาเข็มตัวอยางดังรูปที่ 6
จุดยก
เสาเข็ม
เหล็กเสนกลม
หมอนรองรับ

∅

25 มิลลิเมตร

0.5 L
L

รูปที่ 6 การวางเสาเข็มตัวอยางทีม่ จี ดุ ยกจุดเดียวอยตู รงกลาง
(ขอ 9.4.1.2)
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9.4.1.3 เสาเข็มมีจดุ ยกจุดเดียวอยขู า งใดขางหนึง่ ใหวางเสาเข็มตัวอยางตามรูปที่ 7
จุดยก
เสาเข็ม
เหล็กเสนกลม

∅

25 มิลลิเมตร

หมอนรองรับ

L

รูปที่ 7 การวางเสาเข็มตัวอยางทีม่ จี ดุ ยกจุดเดียวอยขู า งใดขางหนึง่
(ขอ 9.4.1.3)
9.4.1.4 เสาเข็มมีจดุ ยกตัง้ แต 2 จุดขึน้ ไป ใหวางเสาเข็มตัวอยางตามรูปที่ 8
จุดยก

จุดยก

จุดยก

จุดยก

เสาเข็ม
เหล็กเสนกลม
หมอนรองรับ

∅

25 มิลลิเมตร
L

รูปที่ 8 การวางเสาเข็มตัวอยางทีม่ จี ดุ ยกตัง้ แต 2 จุดขึน้ ไป
(ขอ 9.4.1.4)
9.4.2 วิธที ดสอบ
ใหน้ำหนักแผสม่ำเสมอตลอดความยาวบนเสาเข็มตัวอยางเทากับรอยละ 30 ของน้ำหนักเสาเข็มตัวอยาง
แลวตรวจพินจิ ถาเกิดรอยราวใหวดั ความกวางของรอยราว
9.4.3 การรายงานผล
ใหรายงานลักษณะและความกวางของรอยราว
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9.5 หัวตอ
9.5.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
นำเสาเข็มประเภทมีหวั ตอ จำนวน 2 ตน ทีม่ แี บบและขนาดเดียวกันมาตอเชือ่ มกันใหไดความยาวประมาณ
เสาเข็มตนเดียวตามลักษณะใชงานทีอ่ อกแบบไว โดยใหหวั ตออยกู งึ่ กลาง ดังรูปที่ 9
เหล็กเสนกลม

∅

เหล็กเสนกลม

น้ําหนักกด (P)

25 มิลลิเมตร

25 มิลลิเมตร

หัวตอ

เสาเข็ม
หมอนรองรับ

∅

เสาเข็ม
0.5 เมตร

0.5 เมตร

0.3 L

0.3 L
L

รูปที่ 9 การทดสอบหัวตอ
(ขอ 9.5)
9.5.2 การคำนวณ
น้ำหนักกดระหวางหัวตอเสาเข็ม คำนวณไดจากสูตร
2
P = 1.1M - 0.025wL
(0.15L - 0.25)
9.5.3 วิธที ดสอบ
ใหน้ำหนักกดตามทีค่ ำนวณจากสูตร ขอ 9.5.2 ระหวางหัวตอเสาเข็ม ดังรูปที่ 9 แลวตรวจพินจิ ถาเกิด
รอยราวใหวดั ความกวางของรอยราว
9.5.4 การรายงานผล
ใหรายงานลักษณะ ตำแหนง และความกวางของรอยราว
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง เสาเข็มทีม่ แี บบ ประเภท และมิตเิ ดียวกันมีอายุเกิน 28 วัน แตไมเกิน 90 วัน
ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความตานแรงอัดของคอนกรีตทีใ่ ชทำเสาเข็ม
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางคอนกรีตทีใ่ ชทำเสาเข็ม จากรนุ เดียวกันจำนวน 10 แทง จากปริมาณคอนกรีตทุก ๆ
100 ลูกบาศกเมตร
ก.2.1.2 ผลการทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีต ใหตดั สินดังนี้
(1) ถาตัวอยางทัง้ 10 แทง มีคา ความตานแรงอัดสูงสุดเปนไปตามขอ 6.5 ใหถอื วาเสาเข็มรนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
(2) ถามีตวั อยาง 1 แทง มีคา ความตานแรงอัดสูงสุดไมเปนไปตามขอ 6.5 แตยงั มีคา ไมนอ ยกวา
รอยละ 85 และคาเฉลีย่ ของทัง้ 10 แทง ไมนอ ยกวา 1.05 เทาของความตานแรงอัด
ทีก่ ำหนด ใหถอื วาเสาเข็มรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑกำหนด
(3) ถาตัวอยาง 1 แทง ไมเปนไปตามขอ 6.5 และมีคา ต่ำกวารอยละ 85 หรือมีตวั อยาง 1 แทง
ไมเปนไปตามขอ 6.5 และมีคาไมนอยกวารอยละ 85 แตคาเฉลี่ยของทั้ง 10 แทง ไมถึง
1.05 เทาของความตานแรงอัดทีก่ ำหนด หรือมีตวั อยางไมเปนไปตามขอ 6.5 ตัง้ แต 2 แทง
ขึน้ ไป ใหถอื วาเสาเข็มรนุ นัน้ ไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบขนาด เหล็กเสริมตามยาว เหล็กปลอก เหล็กเสริมพิเศษ
ลักษณะทัว่ ไป ปลายเสาเข็ม ความหนาของคอนกรีตหมุ ความตรง และความทนแรงยกและแรงกระแทก
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางเสาเข็มโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 3 ตน
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5.2.2 ขอ 5.2.3 ขอ 5.2.4 ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3
ขอ 6.4 และขอ 6.6 ทุกขอ จึงจะถือวาเสาเข็มรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบหัวตอ
ก.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางเสาเข็มโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 2 ตน กำหนดเปน 1 ชุดตัวอยาง
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2.5 และขอ 6.7 ทุกขอ จึงจะถือวาเสาเข็มรนุ นัน้ เปนไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอจึงจะถือวาเสาเข็มรุนนั้นเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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