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บทคัดย่อ
บทความฉบับนีเป็ นการนําเสนอผลการศึกษาปัญหางานก่อสร้างฐานรากเสาเข็มตอกของโครงการก่อสร้ าง
อาคารแห่งหนึงในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการศึกษาพบว่าบริ เวณพืนทีก่อสร้างมีลกั ษณะชันดินค่อนข้างซับซ้อนไม่เป็ น
เนือเดียวกัน (Non-Homogeneous Soil) ประกอบไปด้วยชันดินเหนียว (Clay) ตะกอนทราย (Silt) และการผสมรวมกัน
ของดินเหนียวและตะกอนทราย (Silty Clay) เรี ยงตัวสลับกันตลอดความลึกและกระจายตัวอยู่ทวบริ
ั เวณ ตังแต่ระดับ
ผิวดินจนถึงระดับความลึก 13.00 เมตร และทีระดับ 14.00 เมตรโดยประมาณ ชันดินเปลียนเป็ นชันทรายปนกรวดอัด
ตัวแน่ นถึงแน่ นมาก (Dense to Very Dense Sand and Gravel) นอกจากนันยังพบว่ามีการเปลียนแปลงของระดับนํา
ใต้ดิน (Ground Water Table, GWT) อย่า งมากเมือเปลี ยนฤดูกาล ทําให้ความชืนในมวลดิน (Moisture Content)
เปลียนแปลง ส่ งผลให้ค่ากําลังต้านทานแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํา (Undrained Shear Strength, Su) ของชันดินทีปลาย
เสาเข็มวางตัวอยู่ ลดลงถึงร้อยละ 48 ดังนันเสาเข็มตอกหน้าตัดสี เหลียมจัตุรัสขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร
ทีออกแบบด้วยตัวแปรด้านกําลังทีได้จากการแปรผลค่า N – Value จากการเจาะสํารวจในช่วงฤดูร้อน ซึ งไม่พบระดับ
นําใต้ดินในหลุมเจาะแม้เวลาผ่านไปมากกว่า 24 ชัวโมง จึ งมีค่าสู งกว่าความเป็ นจริ ง ส่ งผลให้ความยาวของเสาเข็ม
ทีออกแบบไว้นนั มีความยาวไม่เพียงพอต่อการรับนําหนักบรรทุกตามทีกําหนดไว้เมือทําการทดสอบกําลังรั บนําหนัก
บรรทุ กของเสาเข็มโดยวิธีพ ลศาสตร์ (Dynamic Load Test) แนวทางการแก้ไขทําได้โดยเพิมความยาวเสาตอม่อ
เพือส่ งปลายเสาเข็มไปยังชันดินทีเหมาะสม แต่ทงนี
ั ก็ทาํ ให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนการก่อสร้างเป็ นอย่างมาก ดังนัน
การเจาะสํารวจชันดินเพือให้ได้มาซึ งตัวแปรทีใช้ในการออกแบบฐานราก จึ งต้องมีความเหมาะทังเรื องของช่วงเวลา
และแผนการทํางานทีสอดคล้องกับฤดูการ อันนําไปสู่ การได้มาของข้อมูลทีถูกต้องมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเกิ ด
ความปลอดภัยในทํางาน
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Loss in Shear Strength of Soil under Driven Pile Foundation
in Wetland and the Problem Solving
Siwat Kamonkunanon*

Abstract
This article is the result of a study of construction driven pile foundation problems in the large building
construction project in Uttaradit. The soil in this construction area was a quite complex, non-homogeneous soil
consisting of clay, silt, and silty clay mixed in combination layers at various depths and spread across the region
from the surface grade elevation to 13.00 meters depth. At approximately 14.00 meters depth, soil properties change
to a very dense to dense sand and gravel. Moreover, the layers also revealed that the ground water table (GWT)
varied dramatically by season, affecting the moisture content of the soil. As a result, the undrained shear strength, Su
at the pile tip reduced by 48 percent. Consequently, the original design pile size of 0.30 x 0.30 square meters, x
10.00 meters long, with a variable on the N – Value from the boring in the summer when the GWT is lower and no
ground water exists in the bore hole is over value, over extended periods of time (more than 24 hours).
Consequently, the original designed pile length is no longer sufficient to bear the required load, which has been
confirmed by testing bearing capacity using dynamic load testing methods. The solution for solving the problem is
to increase the length of pile and driving it to the appropriate soil layer. This solution will result in an increase in the
cost of construction of the building. The problem illustrates the need for proper data from planning to bore sampling
by considering seasonal impacts for analyzing and designing to ensure a safe working.
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1. บทนํา

การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่ งหนึ งทีใช้ตวั แปรด้าน
กําลังจากการแปลผลการทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน
(SPT) ใน 2 ช่วงเวลา จากรายงานการควบคุมงานและ
ตรวจงานก่ อ สร้ า ง ซึ งวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก 2 ข้อ คื อ
1) แสดงผลกระทบของระดับนําใต้ดินทีส่ งผลต่อกําลัง
รั บแรงของดินใต้ฐานราก 2) แสดงวิธีการแก้ไขปั ญหา
ในการก่อสร้างฐานรากของอาคารดังกล่าว และนําเสนอ
แนวทางในการวางแผนเจาะสํารวจชันดิน รวมไปถึ ง
การพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ผ ลการทดสอบตอกทะลวง
มาตรฐาน (SPT) ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ฐานรากเป็ นส่ วนประกอบของอาคารทีทําหน้าทีส่ ง
ถ่า ยนําหนัก บรรทุ กทังหมดสู่ ชันดิน ฐานรากแบบลึ ก
(Deep Foundation) หรื อ ฐานรากแบบเสาเข็ ม (Pile
Foundation) มักนิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
ทีต้องรับนําหนักบรรทุกมาก โดยอาจเป็ นฐานรากแบบ
เสาเข็มตอกหรื อเจาะ (Driven or Bore Pile Foundation)
ซึ งความเหมาะสมขึนอยู่กบั สภาพการทํางานเป็ นหลัก
แต่ สิ งสํา คัญที เป็ นองค์ป ระกอบหลักในการออกแบบ
ฐานรากคือตัวแปรด้านกําลัง (Strength Parameters) ของ
ดินใต้ฐานราก การเจาะสํารวจชันดิ นจึ งเป็ นข้อ ปฏิบ ัติ
แรกเพือให้ได้มาซึ งการจัดเรี ยงตัวและคุณสมบัติของชัน
ดินอันจะนําไปสู่ การคาดคะเนพฤติกรรมด้านต่างๆและ
มั ก ทดสอบกา รตอกทะลวงมาตรฐาน ( Standard
Penetration Test, SPT) ร่ วมด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
หาค่า ความต้านทานการตอกทะลวง (N – Value) ซึ ง
สามารถนําไปใช้ในการแปรผลตัวแปรด้านกําลังของดิน
แต่ละชันได้ อันนําไปสู่ การออกแบบฐานรากต่อไป
แต่เ ป็ นทีเข้าใจกันดีว่ าดิ นในสภาพธรรมชาติ นันมี
คุ ณ สมบัติ ที แตกต่ า งกัน ขึ นอยู่ก ับ องค์ป ระกอบหลาย
ประการเช่น กระบวนการย่อยสลาย การถูกพัดพาด้วย
ตัวกลางทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมโดยรวมของพืนที
รวมไปถึงระดับนําใต้ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่ อความ
แข็งแรงของดิ น (Shear Strength of Soil) อัน เป็ นผล
เนืองมาจากแรงดันนํา โดยทําให้ความสามารถในการรับ
นําหนักของดินตําลง [1] จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าชันดิน ในสภาพตามธรรมชาตินันมีความแปรปรวน
ค่อนข้างสู ง บทความฉบับนี เกิดขึนจากการทีผูเ้ ขียนได้
เรี ยบเรี ยงข้ อ มู ล จากเอกสารที เกี ยวข้ อ งเท่ า นั น
เพือนําเสนอปัญหาการออกแบบฐานรากเสาเข็มตอกใน

2. ขอบเขตและวิธีการวิจยั
การศึกษาครังนีใช้ขอ้ มูลจากรายงานการเจาะสํารวจ
ชันดิน รายงานผลการทดสอบการตอกทะลวงมาตรฐาน
และรายงานการทดสอบกําลังรับนําหนักบรรทุกเสาเข็ม
โดยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) จากโครงการ
ก่อสร้ างอาคารขนาดใหญ่แห่ งหนึ งในจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ งตังอยูบ่ นพืนทีกว่า 2,000 ไร่ ซึงมีลกั ษณะดินค่อนข้าง
ซับซ้อนไม่เป็ นเนื อเดียวกัน เพือทําการวิเคราะห์สภาพ
ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นและนํา เสนอแนวทางการแก้ไ ข อัน
สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของการเลือกใช้ขอ้ มูล
จากการเจาะสํารวจชันดินสู่ การออกแบบฐานราก
2.1 การเจาะสํ ารวจชันดิน
การเจาะสํารวจเพือสังเกตการณ์ การจัดเรี ยงตัวของ
ชันดินใช้วิธีการเจาะด้วยสามขาแบบแห้ง (Dry Process)
โดยเก็ บ ตัว อย่ า งดิ น ด้ว ยกระบอกผ่ า (Split Spoon
Sample) เพือทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบตั ิการต่อไป
นอกจากนั นยัง ได้ ท ํา การทดสอบการตอกทะลวง
มาตรฐาน (SPT) โดยใช้ตุ ้มเหล็ก หนัก 63.5 กิโ ลกรั ม
ระยะก่ อ นปล่ อ ยตกกระทบเท่ า กั บ 76 เซนติ เ มตร
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ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D 1586 [2] ดังแสดง
ในรู ปที 1 เพือประเมินความต้านทานของดินแต่ละชัน
ในกรณี ที ชันดิ น อยู่ต ากว่
ํ า ระดับ นําใต้ดิ น มัก ทํา ให้ค่ า
ต้านทานการทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน (N – Value)
สู งกว่าความเป็ นจริ งอันเป็ นผลเนืองมาจากแรงดันนําใน
มวลดิน ดังนันต้องมีการปรับแก้ค่าก่อนนําไปใช้แปรผล
การทดสอบดัง สมการที นํา เสนอโดย Terzaghi และ
Pack ในปี 1967 ดังนี [3]
N = 15 + 0.5 (N - 15)
เมือ

2.2 การออกแบบฐานรากเสาเข็ม
หลัก การออกแบบฐานรากเสาเข็มจะพิ จ ารณาให้
ความต้านทานต่ อนําหนักบรรทุก เกิดขึ นจากแรงเสี ย ด
ทานระหว่างผิวเสาเข็มและดินแต่ละชัน (Skin Friction
Load, Qs) และแรงแบกทานที ปลายเสาเข็ ม (End
Bearing Load, Qb) โดยแรงแบกทานทีปลายเสาเข็มจะ
เกิดขึนได้อย่างเต็มทีเมือเสาเข็มฝั งอยู่ในชันดินแข็งเป็ น
ระยะประมาณ 2–3 เท่า ของขนาดเสาเข็ม และระนาบ
การวิบ ัติก็จ ะเกิด ขึนในช่วง 2–3 เท่าของขนาดเสาเข็ม
เช่นกัน ดังแสดงในรู ปที 2

(1)

N = ค่า N-Value ทีปรับแก้ไขแล้ว
N = ค่า N-Value ทีได้จากสนาม

รูปที 2 กําลังต้านทานนําหนักบรรทุกของเสาเข็ม [4]
ดังนันนําหนักบรรทุ กประลัย (Failure Load, Qf) ของ
เสาเข็มสามารถคํานวณได้จากกําลังต้านทานแรงเฉื อน
รวม (Total Shear Strength Analysis) และต้องไม่เกิ ด
การวิบตั ิของเสาเข็มขณะรั บนําหนักบรรทุกประลัย [4]
โดยสามารถแสดงได้ดว้ ยสมการทัวไปดังต่อไปนี
Qf = Q s + Q b

รูปที 1 ผังตําแหน่งหลุมและการเจาะสํารวจชันดิน
37

(2)

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

Pf + Wp = Cs.As + (Nc.Ab.Su + q.Ab)

(3)

E = โมดูลสั ยืดหยุน่ ของเสาเข็ม
S = ระยะจมต่อครังของเสาเข็ม

Pf = นําหนักบรรทุกประลัยสุ ทธิ
Wp = นําหนักของเสาเข็ม
Cs = หน่วยแรงยึดเกาะเฉลียระหว่างผิว
เสาเข็มและดิน
As = พืนทีรอบรู ปเสาเข็ม
Nc = แฟคเตอร์ กาํ ลังรับแรงแบกทาน
Su = กําลังต้านทานของดินทีปลายเสาเข็ม
q = นําหนักกดทับ (Overburden Pressure)
Ab = พืนทีหน้าตัดปลายเสาเข็ม
2.3 การประมาณค่ากําลังรับนําหนักบรรทุกเสาเข็มตอก
ขันตอนการตอกเสาเข็ มนันจะถู ก ควบคุ ม ด้ว ยค่ า
การจมตัวของเสาเข็มทียอมให้ (Allowable Settlement)
อันเป็ นผลเนืองมาจากพลังงานทีเกิดจากตุม้ นําหนักตก
กระทบทีความสู งค่าหนึงและเงือนไขทางด้านคุณสมบัติ
ของวัสดุถ่ ายลงสู่ เ สาเข็มดังแสดงในรู ปที 3 การศึกษา
ครั งนี วิธีการคํานวณของ Danish Formula ถูกนําเสนอ
ให้ใช้เป็ นสมการควบคุมการตอกเสาเข็มดังแสดงไว้ใน
สมการที (4) [5]
เมือ

QU 

เมือ

ef.W.H
ef.W.H.L
S
2.A.E

รูปที 3 ลักษณะการทํางานของเสาเข็มตอก
2.4 การทดสอบกําลัง รั บนํ าหนั ก บรรทุ กเสาเข็มโดยวิ ธี
พลศาสตร์ (Dynamic Load Test)
วิธี ก ารประเมิน ค่า กํา ลังรั บ นําหนัก เสาเข็มโดยวิ ธี
พลศาสตร์ เ ป็ นวิธี การที ได้รั บความนิ ยมเป็ นอย่า งมาก
เนืองจากสามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็ วและค่าใช้จ่ายที
ตํากว่ า วิ ธี อื นๆ โดยเครื องมื อ ที ใช้ป ระกอบไปด้ว ย
เครื องประมวลผลสั ญญาณ (Pile Driving Analyzer)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาํ หน้าทีตรวจวัดการเสี ยรู ปและ
การเคลื อนตัว ของคลื น (Strain and Accelerometer
Transducer) ที ถู ก ส่ ง ถ่ า ยไปยัง เสาเข็มที ทดสอบ การ
ทดสอบจะทํา โดยการวัด ค่ า แรง และความเร็ ว ของ
สัญญาณสะท้อ นคลื นความเค้นขณะที มีก ารกระแทก
ของลู กตุม้ เหล็ก ทีตอกเสาเข็ม [6] แล้ว ประเมินการรั บ
นําหนักบรรทุ กด้วยวิธี Case Method ด้ว ยโปรแกรม
Case Pile Wave Analysis Program – Continuous
Model (CAPWAP) ตามมาตรฐาน ASTM D 4945

(4)

Qu = นําหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็ม
ef = ประสิ ทธิภาพของตุม้ ตอกเสาเข็ม
W = นําหนักของตุม้ ตอกเสาเข็ม
H = ระยะยกตุม้ ตอกเสาเข็ม
L = ความยาวเสาเข็ม
A = พืนทีหน้าตัดเสาเข็ม
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เป็ นการเจาะสํารวจเพือสังเกตลักษณะการเรี ยงตัวของ
ชันดินและหาค่าตัวแปรด้านกําลังทีใช้ในการออกแบบ
ฐานรากแบบเสาเข็มตอก จากการแปรผลการทดสอบ
ตอกทะลวง (SPT) จํา นวน 3 หลุ ม โดยตํา แหน่ งของ
หลุมเจาะแสดงได้ดงั รู ปที 1 ผลการเจาะสํารวจแสดงให้
เห็นว่าจากผิวดินลงไปถึงก้นหลุมเจาะทีระดับความลึก
ประมาณ 9.00 เมตร เป็ นดิ น ประเภทดิ น เหนี ย วปน
ตะกอนทราย (Silty Clay) มีค่า N - Value อยู่ในระดับ
ที สู งมากมี คุ ณ ลัก ษณะของดิ น อยู่ใ นช่ ว งแน่ น ถึ งแข็ ง
(Dense to Stiff Silty Clay) และตรวจไม่พบระดับ
นําใต้ดิน (Ground Water Table, GWT) ภายหลังการ
เจาะเมือปล่อยเวลาทิงไว้มากกว่า 24 ชัวโมง

รูปที 4 กลไกและการติดตังอุปกรณ์ทดสอบเสาเข็ม
โดยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test)

3. ผลการวิจยั
แบบรู ป รายการได้ก ํา หนดให้ ใ ช้เ สาเข็ ม หน้ า ตัด
สี เหลียมจัตุรัส ขนาด 0.30x0.30 เมตร โดยไม่กาํ หนด
ความยาวของเสาเข็ม และสามารถรั บนําหนัก บรรทุ ก
ปลอดภัย (Safety Design Load) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 45.0 ตัน
ต่ อ ต้ น ภายใต้ ค่ า อัต ราส่ วนความปลอดภัย (Safety
Factor) เท่า กับ 2.5 ซึ งกําลังรั บ นําหนัก บรรทุก ประลัย
(Ultimate Load Capacity) ไม่นอ้ ยกว่า 112.5 ตันต่อต้น
3.1 คุณสมบัติของชันดินและการออกแบบเสาเข็มตอก
จากการศึ กษาข้อ มูล และเอกสารที เกี ยวข้องพบว่ า
การเจาะสํารวจชันดินภายในโครงการก่ อสร้ างเกิดขึ น
ใน 2 ช่วงเวลาโดยครังแรก (วันที 8 มีนาคม พ.ศ. 2553)

รูปที 5 ผลการเจาะสํารวจและการออกแบบฐานราก
รู ปที 5 แสดงผลการทดสอบการตอกทะลวงมาตรฐาน
พบว่าค่า N – Value มีค่าเพิมขึนตามความลึกซึ งสะท้อน
ให้เห็นว่าค่าความต้านทานการรั บนําหนักของดิน ก็จะ
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เกิ ด ขึ นในลัก ษณะเดี ย วกัน จากนันผู ้อ อกแบบได้ใ ช้
ข้อมูลเดียวกันนีในการออกแบบฐานรากเสาเข็มโดยใช้
สมการที (2) และ (3) ซึ งพบว่าต้องใช้เสาเข็มตอกหน้า
ตัด สี เหลียมจัตุ รัส ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 10.00
เมตร จึ งจะสามารถรั บ นําหนัก บรรทุ ก ปลอดภัย ได้
ไม่นอ้ ยกว่า 47.14 ตันต่อต้นทีอัตราส่ วนความปลอดภัย
เท่ากับ 2.5 (FS = 2.5) ซึ งมีค่ามากกว่าทีระบุไว้ในแบบ
รู ปรายการ

รู ปที 6 แสดงค่ากําลังรับนําหนักบรรทุกประลัยจากการ
แปลผลค่ า การจมตัว ที การตอก 10 ครั งสุ ด ท้า ยด้ว ย
สมการของ Danish พบว่ าเสาเข็มตอกทุ ก ต้น นันมีค่ า
กําลังรับนําหนักบรรทุกประลัยเป็ นไปตามข้อกําหนดดัง
แสดงไว้ในรายการประกอบแบบโดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 144
ถึ ง 147 ตัน ต่ อ ต้น มี ค่ า เฉลี ย ( x ) และค่ า เบี ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของข้อมูลเท่า กับ 124 ตันต่ อต้น และ
4.66 ตันต่อต้น ตามลําดับ
3.2 การทดสอบกําลังรับนําหนักบรรทุกเสาเข็มตอก

รูปที 6 ค่ากําลังรับนําหนักบรรทุกประลัยเสาเข็มตอก
โดยระหว่ างการตอกเสาเข็มจะถูก ควบคุ มการทํางาน
โดยการประมาณค่ า กํา ลั ง รั บ นํ าหนั ก บรรทุ ก ของ
เสาเข็มตอก ตามวิธีการคํานวณของ Danish Formula
ดัง แสดงไว้ใ นสมการที (4) ในรู ปค่ า การจมตัว ของ
เสาเข็มสําหรับการตอก 10 ครังสุ ดท้าย (Last Ten Blow)
ซึ งพบว่า ค่าการจมตัวทียอมให้ของเสาเข็มตอกจะต้องมี
ค่าไม่เกินกว่า 12.22 เซนติเมตร ก่อนเคลือนย้ายปั นจัน
และจากข้ อ มู ล ระเบี ย นควบคุ ม การตอกเสาเข็ ม
ไม่ พ บเสาเข็ ม ที มี ค่ า การจมตั ว เกิ น กว่ า ที ยอมให้

รู ปที 7 ผลการทดสอบกําลังรั บนําหนักบรรทุกเสาเข็ม
โดยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) ครังที 1
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การตอกเสาเข็มเริ มตังแต่วนั ที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ซึ งดําเนิ นการหลังจากการเจาะสํา รวจชันดินประมาณ
2 เดือน และแล้วเสร็ จในวัน ที 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2553
ใช้เ วลาดํา เนิ น การทังสิ นประมาณ 3 เดื อ น เมื อตอก
เสาเข็มจํานวน 474 ต้นแล้วเสร็ จ จะปล่อยระยะเวลาทิง
ไว้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นทดสอบกํา ลัง รั บ นําหนั ก
บรรทุก ของเสาเข็ม รู ปที 7 แสดงผลการทดสอบกําลัง
รั บ นําหนั ก บรรทุ ก ของเสาเข็ ม จํา นวน 2 ต้น พบว่ า
ระหว่ า งการทดสอบมีก ารเคลื อนตัว ของเสาเข็ ม ใน
แนวดิงค่ อนข้างสู ง เมือมีแ รงกระทํา อย่า งทัน ทีท ัน ใด
และเกิดขึนอย่างต่อเนื อง ซึ งคาดว่าเกิดการสู ญเสี ยแรง
เสี ยดทานระหว่างเสาเข็มกับดินทางด้านข้างและปลาย
เสาเข็ม บ่งชีให้เห็นว่าเสาเข็มนันวางตัวอยูใ่ นชันดินทีไม่
เหมาะสม โดยมี ค่ า กํา ลัง รั บ นําหนั ก บรรทุ ก ประลัย
เท่ากับ 51.0 ตันต่อต้น และ 70.0 ตันต่อต้น ทีอัตราส่ วน
ความปลอดภัยเท่ ากับ 1.13 – 1.55 ตามลําดับ แสดงว่ า
เสาเข็มไม่สามารถรับนําหนักบรรทุกได้ตามทีกําหนดไว้
ในแบบรู ปรายการ ดังนันจึงต้องมีการเจาะสํารวจชันดิน
ครั งที 2 (วัน ที 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2553) โดยกํา หนด

ตําแหน่ งและจํานวนหลุมเจาะเพิมขึนจากเดิมดังแสดง
ในรู ปที 8 เพือตรวจสอบสภาพชันดินและตัวแปรด้า น
กํา ลัง ที ใช้ใ นการออกแบบเสาเข็ ม ตอกโดยละเอี ย ด
อัน จะนํา ไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละแนวทางการแก้ไ ข
ทีถูก ต้อง ผลการเจาะสํา รวจดังแสดงในรู ป ที 9 พบว่ า
ลัก ษณะชันดิ น ที มี ค วามซั บ ซ้ อ นไม่ เ ป็ นเนื อเดี ย วกัน
(Non-Homogeneous Soil) ประกอบด้วยชันดินกลุ่มดิน
เหนียว (Clay) ตะกอนทราย (Silt) หรื อการผสมรวมกัน
ของดินเหนียวและตะกอนทราย (Silty Clay) กระจายตัว
กัน ทัวบริ เ วณ ตังแต่ ร ะดับ ผิ วดิ น จนถึ งระดับ ความลึ ก
13.00 เ มตร โดย ที ระดั บ คว ามลึ ก 14 .00 เมตร
โดยประมาณชันดิ น เปลี ยนเป็ นชันทรายปนกรวดอัด
แน่ นถึ งแน่ น มาก (Dense to Very Dense Sand and
Gravel) กระจายตัว อย่า งต่อ เนื องทัวบริ เ วณโดยให้ค่ า
N – Value สู งมากถึง 60 ครังต่อฟุต ซึ งเหมาะต่อการวาง
ปลายเสาเข็มในชันดินนี โดยพบระดับนําใต้ดิน (GWT)
ช่วงระดับ 1.50 – 3.00 เมตร จากระดับผิวดินถมหนา
3 เมตรในทุกหลุมเจาะ

รูปที 8 ผังแสดงตําแหน่งหลุมครังที 2
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รูปที 9 ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของชันดินโดยละเอียด
รู ปที 10 แสดงสภาพโดยรอบบริ เวณก่อสร้ างในช่วงทีมี
การเจาะสํา รวจชันดิ น ครั งที 1 (วัน ที 8 มีน าคม พ.ศ.
2553) และครังที 2 (วันที 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553) ดังแสดง
ในรู ปที 10 (a) และ (b) ตามลําดับ โดยการเจาะสํารวจ
ครั งที 1 อยู่ใ นช่ว งฤดู ร้ อ นจึ งทํา ให้บ ริ เ วณโดยรอบมี
สภาพทีแห้ง และไม่พบระดับนําใต้ดินแต่อย่างใด ส่ วน
การเจาะสํารวจครั งที 2 เพือตรวจสอบลักษณะชันดิ น
โดยละเอียดนันอยู่ในช่วงฤดูฝนสภาพโดยรอบบริ เวณ
มีน าท่
ํ ว มขัง ทํา ให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงความชื นใน
มวลดิน (Water Content) อันเป็ นปั จจัยเบืองต้นทีส่ งผล
ต่อคุณสมบัติ ดา้ นกําลังของดินโดยตรง รู ปที 11 แสดง
การเปรี ยบเที ย บผลการทดสอบการตอกทะลวง
มาตรฐาน (SPT) ของชันดินจากการเจาะสํารวจครั งที 1
และครั งที 2 (BH1 – BH7) ข้อ มู ล แสดงให้ ว่ า ค่ า
N – Value(average) ของทุ ก หลุ มเจาะมีค่ า เพิ มขึ นตาม
ความลึกโดยมีค่า N – Value อยู่ในช่วง 9 – 72 และจาก
การแปลผลการทดสอบดังกล่า วข้า งต้นพบว่า ค่ากําลัง
ต้ า นทานแรงเฉื อนแบบไม่ ร ะบ ายนํ าอยู่ ใ นช่ ว ง

3.3 กําลังต้ านทานแรงเฉือนของดินใต้ ฐานราก

(a)

(b)
รูปที 10 สภาพแวดล้อมระหว่างการเจาะสํารวจชันดิน
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5.7 – 20.7 ตันต่อตารางเมตร ซึ งเป็ นคุณลักษณะของดิน
เหนียวอัดตัวแน่ นถึงแข็งมาก (Stiff to Very Hard Clay)
และ ค่า N – Value อยู่ในช่วง 9 – 13 จากการแปลผล
พบว่ าค่ ากําลังต้านทานแรงเฉื อ นแบบไม่ระบายนําอยู่
ในช่วง 5.7 – 10.7 ตันต่อตารางเมตร ซึ งเป็ นคุณลักษณะ
ของดิ น เหนี ยวอัดตัว แน่ น ถึงอัดตัว แน่ น มาก (Stiff to
Very Stiff Clay) [7] โดยทีระดับผิวดินเดิมค่า N – Value
ไม่เกิดการเปลียนแปลงอย่างชัดเจน จากการเจาะสํารวจ
ครังที 1 และ 2 ตามลําดับ นอกจากนันยังพบว่าทีระดับ
ความลึก 8.00 เมตร ซึ งเป็ นระดับทีถูกออกแบบให้วาง
ปลายเสาเข็ ม นี ค่ า กํ า ลั ง ต้ า นทานแรงเฉื อนแบบ

ไม่ระบายนํามีค่าลดลงถึงร้ อยละ 48 ทําให้เสาเข็มทีได้
ออกแบบไว้ ไม่ส ามารถรั บ นําหนัก บรรทุ ก ได้ต ามที
กํา หนดไว้ จากข้อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
เปลี ยนแปลงของระดั บ นํ าใต้ดิ น ส่ งผลต่ อ ค่ า กํา ลั ง
ต้า นทานแรงเฉื อ นของดิน เนื องจากการเพิ มขึนของ
ความชืนจะทํา ให้มวลดิ น มีร ะดับ ความอิ มตัว ที สู งขึ น
ทําให้ค่าแรงยึดเหนียวระหว่างเม็ดดิน (Cohesion, C) ใน
ดินเหนียวลดลงในลักษณะความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้น
(Non-Linear) แต่จะไม่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงค่ามุม
เสี ยดทานภายในของเม็ดดิน (Internal Friction Angle,
) อย่างชัดเจน [8 - 11]

รูปที 11 ผลการทดสอบ SPT และ N – Value(average) ในรู ปของค่ากําลังต้านทานแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํา (SU)
การแปลผลการทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน (SPT)
ในครังแรกนัน มีความยาวไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เพื อให้ เ กิ ด กํา ลังรั บ นําหนัก บรรทุ ก ตามที กํา หนดไว้

4. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าเสาเข็มตอกหน้าตัดสี เหลียม
จัตุรัสขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 10.00 ทีออกแบบจาก
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หากไม่ ด ํา เนิ น การแก้ ไ ขจะทํา ให้ เ กิ ด การทรุ ดตั ว
ในอนาคตอัน เป็ นผลมาจากการยุบ อัด ตัว คายนําหนัก
(Primary Consolidation) นอกจากนันการที เสาเข็ ม
วางตัวอยู่ในชันดินทีไม่เหมาะสมและกระจายนําหนัก
ไม่เท่ากันยังมีความเสี ยงต่อการเกิดแรงฉุ ด (Native Skin
Friction) ซึ งทํา ให้น าหนั
ํ ก บรรทุ ก ของเสาเข็มเพิ มขึ น
[12] โดยปั ญหาดังกล่าวข้า งต้นมักมีสาเหตุมาจากการ
ออกแบบระบบฐานรากผิด พลาดอันเป็ นผลจากข้อมูล
การเจาะสํารวจชันดินไม่เพียงพอ เลือ กระบบฐานราก
ไม่ เ หมาะกับ ลัก ษณะชันดิ น และสภาพชันดิ น มีก าร
เปลียนแปลงสู ง [13] โดยผลการคํานวณความยาวของ
เสาเข็มจากข้อ มูล การเจาะสํา รวจชันดิ น โดยละเอี ย ด
พบว่า ขนาดของเสาเข็มทีต้องการคือ 0.30 x 0.30 เมตร
ยาว 15.00 เมตร จึ งจะทําให้ปลายเสาเข็มวางตัวอยู่ใน
ชันดิ น ที เหมาะสม รู ป ที 12 แสดงขันตอนการแก้ไ ข
ปัญหาฐานรากเสาเข็มอันเป็ นผลเนืองมาจากการสู ญเสี ย
กําลังของดินใต้ฐานราก ทําโดยตอกเสาเข็มให้ถึงระดับ
ผิวดินถมก่อนขุดเปิ ดฐานรากทีความลึกประมาณ 3.00
เมตร เพือเคลือนย้ายปั นจันเข้า ประจํา ที จากนันจึ งเริ ม
ตอกโดยใช้เสาส่ งเพือให้ปลายเสาเข็ม (Pile Tip) วางตัว
อยู่ บ นชั นทรายปนกรวดอั ด ตั ว แน่ น ดั ง แสดงใน
รู ป ที 12 (a) ถึง รู ปที 12 (e) จากนันจึ งขุด เปิ ดหน้า ดิ น
ออกลงไปถึ งระดับ หัว เสาเข็ ม เพื อจัด ทํา ชุ ด ฐานราก
เสาเข็ มตามแบบรู ปรายการดัง แสดงในรู ปที 12 (f)
ระหว่า งการตอกส่ งเสาเข็มจะควบคุ มการทํา งานโดย
ประมาณค่ า กํา ลังรั บ นําหนัก บรรทุ ก เสาเข็มตอกด้ว ย
วิธีการของ Danish Formula เช่นเดิม หลังจากการตอก
ส่ งปลายเสาเข็มไปยังชันทรายแน่ นแล้วจึ งได้ทดสอบ
กําลังรับนําหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ อีก
ครัง เพือตรวจสอบค่าความสามารถในการรับนําหนัก

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

รูปที 12 ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของชันดิน
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1. ลัก ษณะชันดิ นบริ เ วณพื นที โครงการก่ อสร้ า งมี
การเรี ยงตัวทีค่อนข้างซับซ้อนไม่เป็ นเนือเดียวกัน (NonHomogeneous Soil) ประกอบไปด้ว ยชันดิ น เหนี ย ว
(Clay) ตะกอนทราย (Silt) และดิ นเหนี ยวปนตะกอน
ทราย (Silty Clay) เรี ยงตัวสลับกันตลอดความลึกและ
กระจายตัว ทัวบริ เวณ ตังแต่ ร ะดับ ผิ ว ดิ น จนถึ งระดับ
13.00 เมตร และพบชันทราย (Sand) ที ระดับความลึ ก
ตังแต่ 14.00 เมตร เป็ นต้นไป
2. จากข้อมูลการเจาะสํา รวจชันดิ นยังพบว่า ระดับ
นําใต้ดิน ในพืนที ดังกล่า วมีการเปลี ยนแปลงอย่างมาก
โดยการเจาะสํารวจชันดิ นครั งที 1 เมือวัน ที 8 มีนาคม
พ.ศ. 2553 ไม่พบระดับนําใต้ดินในหลุมเจาะแม้ปล่อ ย
เวลาทิงไว้มากกว่า 24 ชัวโมง แต่จากการเจาะสํารวจชัน
ดินครังที 2 เมือวันที 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พบว่ามีระดับ
นําใต้ดิ น ในหลุ ม เจาะเมื อแม้ป ล่ อ ยเวลาทิ งไว้เ พี ย ง
24 ชัวโมง ทีระดับความลึก 1.00 – 3.00 เมตร จากผิวดิน
และเมือเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบการตอกทะลวง
มาตรฐาน (SPT) ทัง 2 ครั งพบว่า N – Value มีค่าลดลง
ในกรณี ทีพบระดับนําใต้ดินในหลุมเจาะซึ งแสดงให้เห็น
ว่าความชืนในดิน ส่ งผลต่ อค่า กําลังต้านทานแรงเฉื อ น
โดยตรงและจากผลการศึ ก ษาของนั ก วิ จัย หลายท่ า น
พบว่าการสู ญเสี ยค่ากําลังต้านทานแรงเฉื อนของดินเมือ
ความชืนในดินเปลียนแปลงนี เป็ นผลมาจากการลดลง
ของค่าแรงยึดเหนียวของเม็ดดิน (C) ในขณะทีความชืน
ไม่ส่ งผลต่อ มุมเสี ย ดทานภายในของเม็ด ดิน () อย่า ง
ชัดเจน
3. แนวทางแก้ปัญหาทีเกิดขึนนัน ใช้วิธีการตอกเพือ
ส่ งปลายเสาเข็มให้วางตัวอยูใ่ นชันทรายทีระดับความลึก
ประมาณ 14.00 เมตร โดยต้อ งทํา การขุด เปิ ดหน้า ดิ น
เพื อให้ ส ามารถก่ อ สร้ า งส่ วนขยายของเสาตอม่ อ

รูปที 13 ผลการทดสอบกําลังรั บนําหนักบรรทุกเสาเข็ม
โดยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) ครังที 2
รู ป ที 13 แสดงผลการทดสอบพบว่ า การเคลื อนตัว ใน
แนวดิงของเสาเข็มเมือรั บนําหนักนันเกิดขึนน้อยเมือมี
แรงมากระทําอย่างทันทีทนั ใด โดยค่ากําลังรั บนําหนัก
บรรทุกประลัยเท่ากับ 96.6 ตันต่อตัน ด้วยค่าอัตราส่ วน
ความปลอดภัย เท่ า กับ 2.15 โดยค่ า ที เพิ มขึ นนี แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การเพิ มขึ นของกํา ลัง รั บ นําหนั ก บรรทุ ก
ประลัยของเสาเข็มอย่างมีนัยยะ อันเป็ นผลเนื องมาจาก
ปรากฏการณ์ ที โ ซโทรพี (Thixotropy) ของดิ น รอบ
เสาเข็มโดยอนุ ภาคของเม็ดดินจะเคลือนตัวเพือจัดเรี ยง
โครงสร้ างใหม่ ขบวนการนี จะเกิดขึนอย่างต่อเนื องซึ ง
จะทําให้มวลดินมีค่ากําลังรั บแรงเพิมขึนตามระยะเวลา
[14] โดยเมือเวลาผ่านไป 14 วันได้ทาํ การทําสอบซําอีก
ครังเพือยืนยันผล พบว่าเสาเข็มตอกสามารถรั บนําหนัก
ได้ตามทีกําหนดไว้ในรายการประกอบแบบ

5. สรุปผล
การศึกษาปั ญหาการสู ญเสี ยกําลังของดินใต้ฐานราก
เสาเข็มตอกและแนวทางการแก้ไขสามารถสรุ ปได้ดงั นี
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Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling
of Soils”, ASTM D 1586, American Society for
Testing and Materials, 2000.
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เนื องจากความยาวของเสาเข็ ม ที ออกแบบไว้ นั น
ไม่เพียงพอต่อกําลังรั บนําหนักบรรทุกทีกําหนดไว้และ
จากการดําเนินงานพบว่าการแก้ปัญหาโดยวิธีนี ทําให้ค่า
กํา ลังรั บ นําหนัก บรรทุ ก ของเสาเข็ มตอกเพิ มขึ นและ
เป็ นไปตามข้อ กํา หนดการก่ อ สร้ า ง แต่ ท ังนี อาจต้อ ง
พิจารณาถึงสมการทีใช้ในการควบคุมการตอกเสาเข็ม
ให้มีค วามเหมาะสมกับ สภาพชันดิ น อย่า งแท้จ ริ ง ใน
กรณี นีใช้สมการของ Danish ซึ งอาจจะไม่เหมาะสมกับ
สภาพดินเหนียวอันเนืองมาจากผลของค่าความหนืดของ
ดิ น ส่ งผลให้ ค่ า การจมตั ว 10 ครั งสุ ดท้า ยมี ค่ า น้ อ ย
เมือทดสอบด้ว ยวิ ธี พลศาสตร์ (Dynamic Load Test)
ภายหลังจึงพบว่ามีค่ากําลังรับแรงตํากว่าความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาการก่อสร้ าง
ฐานรากเสาเข็มตอกนี ได้ แต่ก็ทาํ ให้ตน้ ทุนการก่อสร้ าง
เพิ มขึ นมาก เกิ ด เป็ นประเด็น ที ต้อ งหารื อ กัน ระหว่ า ง
เจ้าของงานและผูร้ ับจ้าง ดังนันในการเจาะสํารวจชันดิน
เพือให้ได้ขอ้ มูลทีนํามาใช้ในการออกแบบฐานรากนัน
จําเป็ นต้องมีการวางแผนงานทีเหมาะสมซึ งจะนําไปสู่
การทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
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