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บทคัดย่ อ
ฐานรากเสาเข็มในบริ เวณทีเป็ นดินเหนียวอ่อน

ABSTRACT
The pile foundation constructed in a soft clay

เช่น กรุ งเทพมหานคร มักเกิดปั ญหาเสาเข็มเยืองศูนย์

area, i.e. in Bangkok and its vicinity, could have an

งานวิจยั นีจึงมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์เพือประเมินกําลัง

eccentric problem which changes a pile capacity and to be

นําหนักของเสาเข็มเยืองศูนย์ โดยใช้ทฤษฎีประเมิน

different from the original design value. This research is

กําลังรับนําหนักของวัสดุในช่วง Elastic ซึ งได้แบ่งการ
วิเคราะห์เป็ น 3 กรณี คือ ลักษณะเสาเข็มเอียง, เสาเข็มที
โก่งไม่มีการดัดกลับ และเสาเข็มทีโก่งมีการดัดกลับ
พิจารณาเพียงกําลังของวัสดุเท่านันเทียบกับระยะทีเยือง
ศูนย์พบว่ากรณี เสาเข็มเอียงสามารถรับแรงได้เพิมขึน แต่

focus on an analysis of the pile capacity with eccentric
movement by using the theory of strength of materials and
laboratory model. Three cases were analysed including (i)
eccentric pile with hinge at both end, (ii) eccentric pile with
fixed end at one bottom and (iii) eccentric pile with fixed
end at both end. Considering only strength of materials

ต้องมีแรงต้านทานทางด้านข้างทีปลายบนของเสาเข็ม

compared to an eccentricity, it is found that for case (i) ; the

ส่ วนกรณี เสาเข็มโก่งไม่มีการดัดกลับและเสาเข็มโก่งมี

pile can take more pressure but it must have a horizontal

การดัดกลับ มีความสามารถรับแรงได้ลดลง ร่ วมกับการ

resistance at a top of pile. For case (ii) and (iii) they have

ทําแบบจําลองบนพืนฐานทางวิศวกรรม โดยสร้าง

less ability to take a compression. The laboratory model of

แบบจําลองเสาเข็มใช้มาตราส่ วน 1:50 เพือศึกษา

pile with a scale of 1:50 scale was conducted for eccentric

เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการรับนําหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ratio 1:10. It is found that the straight pile with will have the

ตรง และเสาเข็มเอียงซึ งมีอตั ราส่ วนเอียง 1:10 พบว่า

maximum compression stress at the pile base. However, the

เสาเข็มตรงจะเกิดค่าหน่วยแรงอัดมากทีสุ ดทีบริ เวณฐาน

eccentric pile with eccentric ratio 1:10 has the maximum

ของเสาเข็ม แต่เสาเข็มเอียงซึ งมีอตั ราส่ วนเอียง 1:10 จะ
เกิดหน่วยแรงอัดมากทีสุ ดบริ เวณกึงกลางเสาเข็มมี
ค่าประมาณ 95 % ของหน่วยแรงอัดมากทีสุ ดทีบริ เวณ
ฐานของเสาเข็มตรง และหน่วยแรงอัดทีฐานของเสาเข็ม
เอียงอัตราส่ วน 1:10 มีค่าประมาณ 45% ของหน่วย
แรงอัดมากทีสุ ดทีบริ เวณฐานของเสาเข็มตรง

compression stress at the middle of the pile, which counts
approximately 95% of the max compression stress at the
base of the direct pile. Plus, the compression stress at the
base of the eccentric pile with eccentric ratio 1:10 counts
approximately 45% of the max compression stress at the
base of the straight pile.

1.

บทนํา

เสาเข็มทีใช้ในการก่อสร้างปัจจุบนั มักมีปัญหา
ในการรับนําหนักเนืองจากเสาเข็มทีใช้ก่อสร้างนันไม่ได้
ตังตรงตามแบบทีกําหนดไว้ได้ครบถ้วน
เนืองจากงานฐานรากเสาเข็ม เป็ นรู ปแบบหนึง
ของฐานรากลึกทีมีเสาเข็มเป็ นชินส่ วนโครงสร้าง ติดตัง
ผ่านชันใต้ดินทีมีกาํ ลังรับนําหนักตําลงไปฝังปลายอยูใ่ น
ชันใต้ดินทีมีกาํ ลังรับนําหนักสูงและมีการทรุ ดตัวตํา
ฐานรากเสาเข็มจึงจะเพิมขีดความสามารถในการรับ
นําหนักได้สูงเทียบเท่ากับขีดความสามารถของชันดินที
ปลายเข็มฝังอยูห่ รื อชันดินฐานราก ด้วยข้อได้เปรี ยบ
ดังกล่าวจึงทําให้งานก่อสร้างอาคารสูง และโครงสร้าง
พืนฐานได้ถ่ายนําหนักสิ งปลูกสร้างลงสู่ชนดิ
ั นฐานรากที
มันคงได้ นับว่าฐานรากเสาเข็มเป็ นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนางานก่อสร้างเสาเข็มทีใช้ในฐานรากลึกของงาน
วิศวกรรมโยธาในบริ เวณทีเป็ นดินเหนียวอ่อน เช่น
กรุ งเทพมหานคร มักเกิดปัญหาเสาเข็มเยืองศูนย์ ซึ งอาจ
เกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การตอกเสาเข็มเอียง
การขุดดินหรื อถมดิน ในบริ เวณเขตก่อสร้างหลังจากที
ได้ตอกเสาเข็มลงไปแล้ว ทําให้เสาเข็มมีกาํ ลังนําหนัก
นันเปลียนแปลงไป และส่ งผลให้ฐานรากมีกาํ ลังลดลง
และไม่เป็ นไปตามทีได้ออกแบบไว้งานวิจยั นีจึงมุ่งเน้น
ศึกษาวิเคราะห์เพือประเมินกําลังนําหนักของเสาเข็มเยือง
ศูนย์ โดยใช้ทฤษฎีประเมินกําลังรับนําหนักของวัสดุ
ร่ วมกับการทําแบบจําลองบนพืนฐานทางวิศวกรรม

2. ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์กาํ ลังรับนําหนักของวัสดุ
ได้แก่ ทฤษฎีกาํ ลังรับแรงของวัสดุในช่วง Elastic limit
เพือนํามาประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์กาํ ลังรับนําหนัก
บรรทุกของเสาเข็ม
3. สร้างแบบจําลองของเสาเข็มทีเยืองศูนย์จากกรณี ต่างๆ
บนพืนฐานทางวิศวกรรม โดยแยกเป็ น กรณี เสาเข็มที
ตรงและกรณี ตอกเสาเข็มเอียง ในการศึกษาเสาเข็มเอียง
ในแบบจําลองจะศึกษาเฉพาะในกรณี เสาเข็มทีเอียง
ในอัตรส่ วน 1:10
4. วิเคราะห์พฤติกรรมและกําลังรับนําหนักบรรทุกของ
เสาเข็มเยืองศูนย์
5. เปรี ยบเทียบผลทีได้จากการวิเคราะห์กบั ผลทีได้จาก
แบบจําลองทีสร้างขึน
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษา
วิธีการการสร้ างแบบจําลอง
เริ มต้น

เตรี ยมแบบจําลองชันดิน

เตรี ยมแบบจําลองเสา

ล้มเหลว

2.

เข็ม

วัตถุประสงค์
เพือประเมินกําลังรับนําหนักบรรทุกของ

เสาเข็มทีมีการเยืองศูนย์ชนิดเข็มตอก ประเภทเสาเข็ม
คอนกรี ต
3.

ทดสอบลองหล่อสํา

ติดตัง Strain Gauge ทีแบบจําลอง
เสาเข็ม

ทดสอบใส่ นาหนั
ํ กบรรทุกทีปลายของแบบจําลองเสาเข็มใน

การดําเนินการ

1.รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของชันดินบริ เวณเขตกรุ งเทพ

แบบจําลองชันดิน

บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลอง

และปริ มณฑล และรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของเสาเข็ม
สิ นสุ ด

ใช้ได้

วัสดุและอุปกรณ์ ในแบบจําลองชันดิน
1. ไม้อดั หนา 2.0 cm. สําหรับสร้างแบบจําลองชันดิน
(กล่องใส่ ดินขนาด 0.4x0.6x0.9 )
2. แผ่นอะคริ ลิคใส หนา 1.5 เซนติเมตร สําหรับสร้าง
แบบจําลองชันดิน

สถานทีทําการปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบตั ิการปฐพีวทิ ยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยา
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ

3. สี นามั
ํ น(ใช้เพือป้ องกันการบวมตัวของไม้อดั )

ห้องปฏิบตั ิการคอนกรี ต(เก่า) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4. ตะปู ขนาด 2 นิว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

5. กระบะใส่ ดินสําหรับเตรี ยมการทดลอง

เขตบางเขน กรุ งเทพฯ

6. เลือยสําหรับเลือยไม้ทาํ กล่องใส่ ดิน
7. ค้อน
8. ทรายก่อสร้างสําหรับแทนชันดินทราย

ขันตอนการวิเคราะห์
วิเคราะห์หน่วยแรงภายในของโครงสร้างเสาเข็มทีมี

9. ดินเหนียวกรุ งเทพฯ จากสถานทีก่อสร้างอาคารใน

รู ปร่ าง ก)เสาเข็มเอียง ข)เสาเข็มโก่งไม่มีการดัดกลับ

บริ เวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค)เสาเข็มโก่งมีการดัดกลับ โดยให้สมมติให้เสาเข็มเป็ น

วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ
วัสดุและอุปกรณ์ ทใช้
ี ในแบบจําลองเสาเข็ม
1.ปูนซี เมนต์ ประเภทที 1

วัสดุแบบHomogeneous สามารถคํานวณหน่วยแรงที
เกิดขึนเนืองจากการรับนําหนักบรรทุกของเสาเข็มเพียง
อย่างเดียวได้จาก
โดยที

คือ หน่วยแรงภายใน

2.ทรายละเอียด ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ #10 แต่ไม่ผา่ น

P คือ แรงภายในทีกระทํา

ตะแกรงเบอร์ #40

A คือ พืนทีหน้าตัดขวางทีแรงกระทํา

3.หิ นเกร็ ด ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ #4 แต่ไม่ผา่ น

M คือ โมเมนต์ลพั ธ์ภายใน

ตะแกรงเบอร์ # 10

c คือ ระยะระยะตังฉากจากแกนสะเทิน ถึงจุด

4.ปูนไม่หดตัว (CEMENT NON-SHRINK GROUT)

ไกลทีสุ ดจากแกนสะเทิน

5. Strain gauge และ Data logger

I คือโมเมนต์ความเฉื อยของพืนทีหน้าตัด

6.ท่อPVC ขนาด 12 mm สําหรับเป็ นแบบหล่อเสาเข็ม

คํานวณรอบแกนสะเทิน

คอนกรี ตจําลอง
7. ลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm. สําหรับมัด
แบบจําลองเสาเข็มขณะหล่อ
8. นํามันสําหรับทาเคลือบผิวแบบจําลอง
9. กาวเทปสําหรับติดรอบแผ่นพลาสติกใส

ก)

ข)

ค)

10. แผ่นพลาสติกใส
รู ปที 1 แสดงลักษณะของเสาเข็มทีทําการวิเคราะห์

ผลการศึกษา

กรณี ข)

1. ผลวิเคราะห์ หน่ วยแรงภายในของโครงสร้ างเสาเข็ม
ลักษณะต่ างๆ ทีเกิดขึนเนืองจากการรับนําหนักบรรทุก
ของเสาเข็มเพียงอย่ างเดียวได้
ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ของหน่วยแรงภายในที
เกิดขึนมากทีสุ ดของเสาเข็มหน้าตัดวงกลมทีศึกษา
A

ลักษณะ
เสาเข็ม (

M

I
) (

) (kg.cm)

ปกติ

(kg/

)

% เทียบกับนําหนักทีเสาเข็มไม่เยืองศูนย์รับได้
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ระยะ
0

20

40

60

80
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รู ปที 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเยืองศูนย์และ
นําหนักบรรทุกทีเสาเข็มสามารถรับได้ในกรณี ข)

-

แบบ ก)

กรณี ค)
% เทียบกับนําหนักทีเสาเข็มไม่เยืองศูนย์รับได้
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

แบบ ข)
แบบ ค)

กรณี ก)

ระยะ
0

% เทียบกับนําหนักทีเสาเข็มไม่เยืองศูนย์รับได้

10

20
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รู ปที 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเยืองศูนย์และ

100.60
100.50

นําหนักบรรทุกทีเสาเข็มสามารถรับได้ในกรณี ค)

100.40
100.30
100.20
100.10
100.00

ระยะ

99.90
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50
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รู ปที 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเยืองศูนย์และ
นําหนักบรรทุกทีเสาเข็มสามารถรับได้ในกรณี ก)

2. ผลจากการทดสอบการรับแรงของแบบจําลองเสาเข็ม
- ผลการทดสอบเสาเข็มทีไม่ได้ติดตัง Strain gauge

โดยค่า Series1 คือ ค่าทีได้จากตําแหน่งทีห่างจากปลาย
บนของเสาเข็มเป็ นระยะ 1.4 เซนติเมตร
Series2 คือ ค่าทีได้จากตําแหน่งทีห่างจากปลาย

35

บนของเสาเข็มเป็ นระยะ 23.4 เซนติเมตร

ค่ าทรุ ดตัว, mm

30

Series3 คือ ค่าทีได้จากตําแหน่งทีห่างจากปลาย

25

ล่างของเสาเข็มเป็ นระยะ 1.4 เซนติเมตร

20

และมีค่าทรุ ดตัวสุ ดท้าย 20 มิลลิเมตร
เสาตรง

15

เสาเอีย

10
5
0
5

10

30

50

รู ปที 5 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ทรุ ดตัวและนําหนักบรรทุกในกรณี เข็มตรงและเข็มเอียง.
ในแบบจําลอง
รู ปที 7 แสดงผลทีได้จากการแปลงค่าทีอ่านได้จากเครื อง
- ผลการทดสอบเสาเข็มทีติดตัง Strain gauge

Data Logger ของเสาเข็มหมายเลข 2 มีลกั ษะเป็ นเสาเอียง
รับนําหนักบรรทุกเพิมขึนจนถึง 33 กิโลกรัม
โดยค่า Series1 คือ ค่าทีได้จากตําแหน่งทีห่างจากปลาย
บนของเสาเข็มเป็ นระยะ 1.4 เซนติเมตร
Series2 คือ ค่าทีได้จากตําแหน่งทีห่างจากปลาย
บนของเสาเข็มเป็ นระยะ 24.8 เซนติเมตร
Series3 คือ ค่าทีได้จากตําแหน่งทีห่างจากปลาย
ล่างของเสาเข็มเป็ นระยะ 1.4 เซนติเมตร

รู ปที 6 แสดงผลทีได้จากการแปลงค่าทีอ่านได้จากเครื อง
Data Logger ของเสาเข็มหมายเลข 2 มีลกั ษะเป็ นเสาตรง
รับนําหนักบรรทุกเพิมขึนจนถึง 40 กิโลกรัม

และมีค่าทรุ ดตัวสุ ดท้าย 21 มิลลิเมตร

สรุปผลการศึกษา
1. เมือให้เสาเข็มเป็ นโครงสร้างอย่างง่าย ไม่คิดค่าแรง
เสี ยดทานระหว่างผิวเสาเข็มกับดินเหนียวและทราย เพือ
วิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงของเสาเข็มทีรับ
แรงเยืองศูนย์ในลักษณะเสาเข็มเอียง, เสาเข็ม โก่งไม่มี
การดัดกลับ และเสาเข็มโก่งมีการดัดกลับ โดยพิจารณา
แต่กาํ ลังของวัสดุ เทียบกับระยะทีเยืองศูนย์จะได้วา่

เสาเข็มเอียงอัตราส่ วน 1:10 มีค่าประมาณ 45% ของ
หน่วยแรงอัดมากทีสุ ดทีเกิดทีบริ เวณฐานของเสาเข็มตรง
ข้ อเสนอแนะ
1. แบบจําลองทีได้จาํ ลองขึนมามีขอ้ จํากัด เนืองจากมี
อัตราส่ วนทีจําลองคือ 1:50 ซึ งจําลองจากชันดินเหนียว
ลึก 20 เมตร เป็ นแบบจําลองชันดินเหนียว 40 เซนติเมตร
แต่ไม่สามารถจําลองเสาเข็มคอนกรี ตกลมขนาดเส้นผ่าน

- เสาเข็มเอียงสามารถรับแรงได้เพิมขึนแปรผันกับ

ศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรซึ งเป็ นขนาดทีสนใจศึกษา เป็ น

ระยะทีเยืองศูนย์ แต่ตอ้ งมีแรงต้านทานทาง

แบบจําลองเสาเข็มขนาด 6 มิลลิเมตรได้ เนืองจากเป็ น

ด้านข้างทีปลายบนของเสาเข็มซึ งเพิมขึนโดยแปร

ขนาดทีเล็กมากและไม่สามารถทํางานได้ จึงได้ศึกษา

ผันกับระยะทีเยืองศูนย์เช่นกัน

แบบจําลองเสาเข็มขนาด 12 มิลลิเมตร ซึ งเทียบได้กบั

- เสาเข็มโก่งไม่มีการดัดกลับและเสาเข็มโก่งมีการ
ดัดกลับ มีความสามรถรับแรงได้ลดลง โดย
ความสามารถในการรับนําหนักจะแปรผกผันกับ
ระยะทีเยืองศูนย์ และเสาเข็มโก่งทีมีการดัดกลับ
จะมีความสามารถในการรับแรงได้นอ้ ยกว่าเสาเข็ม
โก่งไม่มีการดัดกลับ
2. จากการสร้างแบบจําลองเสาเข็มสามารถประเมินผล
ได้วา่ เสาเข็มเอียงซึ งมีอตั ราส่ วนเอียง 1:10 มี

เสาเข็มขนาด 60 เซนติเมตรซึ งมักไม่ใช้กบั งานอาคารไม่
เกิน 6 ชันทีเป็ นขอบเขตการศึกษาแทน
2. เนืองจากแบบจําลองเสาเข็มความเปราะมากและรับ
แรงดัดได้นอ้ ยจึงควรหลีกเลียงการเคลือนย้ายซึ งจะ
ก่อให้เกิดการถ่ายแรงใดก่อนการทดสอบ เพือป้ องกัน
การเกิดการเสี ยหายซึ งอาจมีผลกระทบต่อผลการทดสอบ
กําลังรับแรงของแบบจําลองเสาเข็มนัน

ความสามารถในการรับนําหนักบรรทุกได้ลดลงเมือ

3. การศึกษามีขอ้ จํากัดในเรื องของการให้นาหนั
ํ กบรรทุก

เทียบกับเสาเข็มตรงปกติ มีความสัมพันธ์กบั นําหนักที

แก่เสาเข็ม จึงมิได้ศึกษาจนกระทังเสาเข็มนันรับนําหนัก

บรรทุกในเชิงพาราโบลา ดังนีคือ y = -0.0391x2 +

บรรทุกจนเกิดการวิบตั ิ

1.1841x + 4.0616 โดย y คือ ความสามารถในการรับ
นําหนักทีลดลง(กิโลกรัม) และ x คือ ค่าทรุ ดตัวของ
เสาเข็มจําลอง(มิลลิเมตร)
3. จากการสร้างแบบจําลองเสาเข็มสามารถประเมินผล
ได้วา่ เสาเข็มตรงจะเกิดค่าหน่วยแรงอัดมากทีสุ ดทีบริ เวณ

4. เสาเข็มจําลองทีเกิดรอยร้าวขึน หน่วยแรงทีเกิดขึนจะ
ถูกรับโดยลวดทีอยูภ่ ายในเนือคอนกรี ต ทําให้ไม่
สามารถวัดหน่วยแรงของคอนกรี ตได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานของเสาเข็ม แต่เสาเข็มเอียงอัตราส่ วน 1:10 จะเกิด
หน่วยแรงอัดมากทีสุ ดบริ เวณกึงกลางเสาเข็มซึ งมี

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที

ค่าประมาณ 95 % ของหน่วยแรงอัดมากทีสุ ดทีเกิดที

สนับสนุนห้องปฏิบตั ิการ(เก่า) และทุนวิจยั ตลอด

บริ เวณฐานของเสาเข็มตรง และหน่วยแรงอัดทีฐานของ

โครงการ

