
The installation process and method of installations are equally important factors as of the design

 process of pile foundations. pile installation methods are installation by pile hammer and boring

 by mechanical auger.

กระบวนการติดตั้งเสาเขม็เป็นส่วนส าคญัท่ีอยูใ่นหวัขอ้การออกแบบฐานราก และเสาเขม็ วิธีท่ี
นิยมใชใ้นการติดตั้งเสาเขม็อุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย ป้ันจัน่ ลูกตั้ม และสวา่นเจาะ

Methods of pile driving can be: วธีิการตอกเสาเขม็แบบอ่ืนทีใ่ช้ทัว่ไป

1. Dropping weight (Impact hammers)

2. Vibration (vibratory hammers)

3. Jacking

 4. Jetting

Methods of pile driving 
1. Dropping weight (Impact hammers)

The drop hammer is the simplest and oldest type of

 impact hammer. Pic 1.Single-acting

There are two main types of  Hammers:

-Single-acting steam or compressed-air hammers

-Double-acting pile hammers

วิธีการใชลู้กตุม้ในการตอกเสาเขม็เป็นท่ีนิยมใช้

มากในสมยัก่อน และแบ่งออกได ้2 แบบ

Pic 2.Double -acting
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2. Vibration (vibratory hammers)

Vibratory hammers are usually electrically powered or hydraulically powered

and consists of contra-rotating eccentric masses within 

a housing attaching to the pile head.

Vibratory hammers are available in high, medium, 

and low frequency ranges

vibratory hammers อุปกรณ์พว่งระบบไฟฟ้าหรือใชร้ะบบ

ไฮดรอลิก ในการขบัเคล่ือนแรงกดลงไปท่ีแผ่นคอนกรีต

หรือแท่งเสาเขม็ โดยใชห้ลกัการของแรงสัน่สะเทือนในการ

ดนัเสาเขม็ลงดิน หลกัการน้ีท าใหดิ้นเคล่ือนตวันอ้ยมาก

และเป็นวิธีท่ีนิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง

3.Pile driving by jacking

Pile driven into the ground by applying force between the 

top of the pile and a stable object above. 

Piling by jacking เป็นการกดเสาลงในดินโดยการถ่ายแรงสองแรง

ระหวา่งกดลงบนหวัเสา และใหเ้กิดสมดุลยร์ะหวา่งกดเสาลงในดิน

Jacking:

A means of imposing a static driving force on a pile by using jacks. 

Used extensively to install piles in underpinning of structures. 

The means of precisely transferring load from another source 

(either dead weight or a reaction platform)

in the
performance of a pile load test.

คือการถ่ายแรงลงบนเสาเขม็โดยการใช ้Jacks เพ่ือใชร้องรับ

น ้าหนกัของโครงสร้าง
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4. Pile driving by jetting

 Jetting is the use of a water or air jet to facilitate the placing

or driving of a pile by means of hydraulic displacement of parts 

of the soil. In some cases, a highpressure air jet may be used, 

either alone or with water. Also called Water Jet.


Jetting  คือการใชแ้รงดนัน ้าหรืออากาศเขา้ไปแทนท่ีดินบางส่วน

 ท่ีถูกขนยา้ยออกมา ซ่ึงน ้าท่ีจะเขา้ไปแทนท่ีในดินนั้นตอ้งใช ้

แรงดนัสูงมากพอ จึงเรียกวิธีการแบบน้ีวา่ Water Jet.
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Boring methods ( non-displacement piles)

Continuous Flight Auger (CFA) An equipment comprises of a mobile base carrier fitted with a

hollow-stemmed flight auger which is rotated into the ground to required depth of pilling. To form the pile,

concrete is placed through the flight auger as it is withdrawn from the ground.

การท าเสาเขม็เจาะเป็นวิธีการท่ีจะส่งผลกระทบกบัดินนอ้ยท่ีสุด ท าใหเ้กิดการเคล่ือนตวัในดินนอ้ยกวา่วิธีการ

ตอกเสาเขม็ โดยการเจาะดินดว้ยสวา่นจนถึงระดบัความลึกท่ีใชรั้บน ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็ การขนยา้ยดิน

ออกจากหลุมเจาะ และการใชค้อนกรีตเทลงหลุมหล่อเป็นเสาเขม็

Bored Pile by Vibro driver

Insert casing with Vibrodriver casing must be stand vertical

( by checking verticality of casing when insert casing )

Removing slime with Drilling Machine 

when finish drilling , we use Mechanical pump equipment  

to remove slime .

Insert concrete into casing after insert steel cage

Insert steel cage into casing after remove slime.

Final remove casing after insert concrete.

วิธีเจาะดินท าเสาเขม็ดว้ย เคร่ือง Vibrodriver เพ่ือกด casing ลง

ไปในดินก่อนจะใชเ้คร่ือง Drilling Machine ขดุดินและโคลนออก

จากหลุม

หลงัจากนั้นก็ใส่เหล็กเสริมลงไป ตามดว้ยคอนกรีตลงไปในหลุม

ก่อนจะค่อยๆถอน casing ข้ึนมาดว้ย vibrodriver
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