บทที่ 1
การวิเคราะห์ลักษณะของสถานที่ก่อสร้าง
(Site Characterization)
1.1 คานา (Introduction)
การออกแบบฐานรากอาคารนั้น มีความแตกต่างจากการออกแบบส่วนอื่นๆ ของอาคาร
เนื่ อ งจากการออกแบบส่ ว นอื่ น ๆ สามารถใช้ ข้ อ มู ล วั ส ดุ ที่ มี จ าหน่ า ยทั่ ว ไป แล้ ว ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการใช้ได้ แต่ในการออกแบบฐานรากต้องใช้ข้อมูลของดินที่จะรองรับ
อาคาร วิ ศ วกรไม่ส ามารถก าหนดคุ ณสมบัติ ข องดิ น ได้ เอง ต้ อ งศึ ก ษาสภาพของดิ น ให้ เข้ า ใจ
คุณสมบัติและพฤติกรรมก่อนออกแบบ ในบทนี้จะเน้นการสารวจและเก็บข้อมูลเพื่องานฐานราก
ตื้ น เป็ น หลั ก ส าหรั บ การส ารวจโดยละเอี ย ดนั้ น สามารถศึ ก ษาได้ ใ นหนั ง สื อ “แนวทางการ
ตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก” (คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี, 2545)
การวิเคราะห์ลักษณะของสถานที่ก่อสร้างในที่นี้ หมายถึงการสารวจเพื่อเก็บข้อมูลด้าน
วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Site Investigation) เพื่อทาความเข้าใจคุณลักษณะของชั้น
ดิ น ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ถึ ง แม้ ก ารส ารวจนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ มาก แต่ บ างหน่ ว ยงานให้
ความสาคัญน้อยเนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ควรเข้าใจว่า “คุณค่าของการสารวจ
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณามากกว่าราคาของการสารวจ” ข้อมูลที่ดีจะช่วยให้การออกแบบเป็นไปโดย
ถูกต้อง ลดอัตราส่วนปลอดภัยลงได้ นั่นคือทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อีกทั้งสามารถ
คาดคะเนปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าได้
Gabriel (2001) ได้ระบุว่า การประเมินการสารวจสถานที่ก่อสร้ างนั้น ต้องพิจารณา ตัว
ประกอบของความสาเร็จวิกฤติ (Critical Success Factor) 5 ประการ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance Indicator) 7ประการ
ตัวประกอบของความสาเร็จวิกฤติประกอบด้วย
1) การระบุแหล่งหรือต้นตอของการวิบัติของดิน
2) การกาหนดวิธีการจัดการที่ดีสาหรับความเสี่ยงของดิน
3) การบ่งบอกคุณค่าที่ดีของงานสาหรับผู้ใช้ข้อมูล
4) ใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง
5) การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ และแนะนาการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับดัชนีชี้วัดความสาเร็จต้องประเมินจากหัวข้อต่อไปนี้
1) การเตรียมตัว ได้แก่การศึกษาข้อมูลก่อนสารวจจริง และการเดินสารวจ
2) การออกแบบ

3)
4)
5)
6)
7)

การดาเนินการด้านสัญญาก่อสร้าง
การบริหารโครงการทั้งด้านคุณภาพและความเสี่ยง
การให้คาปรึกษา
การรายงานผลที่เป็นข้อเท็จจริง
ผลสาเร็จของโครงการ ได้แก่ ความพึงพอใจและการตอบรับของลูกค้า

1.2 วัตถุประสงค์ของการสารวจ (Investigation Objective)
การสารวจชั้นดินมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ
2) เพื่อให้ การออกแบบเป็น ไปโดยประหยัด และถูก ต้ อง ทั้ง งานหลัก ของโครงการ งาน
ก่อสร้างชั่วคราว งานปรับปรุงคุณภาพดิน และการควบคุมน้าใต้ดิน
3) เพื่อการวางแผนการก่อสร้างที่ดีที่สุด ทั้งการเลือกวิธีก่อสร้าง การคาดคะเนและแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิด
4) เพื่อการออกแบบที่ดีขึ้นหากมีปัญหาการวิบัติเกิดขึ้น
5) เพื่อทราบแหล่งวัสดุที่สามารถนามาใช้ในโครงการ
6) เพื่อเลือกพื้นที่สาหรับเก็บกองวัสดุและทิ้งของเสีย
7) เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างดินที่มีอยู่ เช่น เขื่อน และเชิงลาดของภูเขา
8) เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงของชั้นดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้างหรือ
เกิดตามธรรมชาติในอนาคต
1.3 การวางแผนการสารวจ (Investigation Plan)
การสารวจลักษณะชั้นดินนั้น ผู้ที่วางแผนต้องรู้อย่างชัดแจ้งว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร นั่น
หมายถึงว่าต้องเข้าใจในลักษณะงานก่อสร้างที่จะดาเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ที่จะทาหน้าที่
วางแผนการสารวจจึงควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน ขั้นตอนของการสารวจควรมีขั้นตอนดังนี้
(Simons, Menzies and Matthews, 2002)
1.3.1 ประเมินความต้องการของโครงการ (Requirement’s Evaluation)
การวางแผนการสารวจนั้น จะต้องทราบว่าโครงการนั้นมีลักษณะงานอย่างไรซึ่งจะมี
ผลต่อการวางแผน ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนต้องการผลการเจาะสารวจชั้นดินที่ลึกกว่า
โครงการก่อสร้างถนน เป็นต้น
1.3.2 ศึกษาข้อมูลเดิม เรียกอีกอย่างว่าเป็นการศึกษาที่โต๊ะ (Desk Study)

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือ การคาดคะเนสภาพของพื้นที่ การใช้พื้นที่ในอดีตและ
ปัจจุบัน และเส้นทางคมนาคมเข้ าสู่พื้นที่โครงการ ข้อมูลในขั้นตอนนี้มีประโยชน์ในการวางแผน
และการออกแบบโครงการมาก ตัวอย่างเช่น การเจาะสารวจชั้นดินเพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ผ่าน
บริเวณที่มีอาคารอยู่แล้ว จะต้องหาข้อมูลของฐานรากอาคารเหล่านั้นก่อน เป็นต้น
ข้อมูลในขั้นตอนนี้สามารถหาได้จาก แผนที่ภู มิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่อุทก
ศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม รายงานการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง รายงาน
การศึกษาด้านต่างๆ ของหน่วยราชการหรือสถาบันการศึกษา คาแนะนาจากผู้ที่อยู่อาศัยหรือ
ทางานในบริเวณโครงการ ผังเมืองรวม รวมทั้งข้อกาหนดและมาตรฐานที่ต้องใช้
1.3.3 สารวจโดยการเดินเท้า (Walk-Over Survey)
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาที่โต๊ะ เป็นการเดิน
เท้าดูสภาพของพื้นที่ประกอบการการเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เทปวัดระยะ กล้อง
ถ่ า ยรูป เข็มทิ ศ บรัน ตั น สว่ า นมือ ค้ อนธรณีวิ ท ยา เครื่อ งมื อ วั ด การฝั ง จมแบบพกพา (Pocket
Penetrometer) เป็นต้น
ข้อมูลจากการสารวจในขั้นตอนนี้ได้แก่ คุณลักษณะของดินและหิน ความลาดชันของ
พื้นที่ สิ่งก่อสร้างเดิม สภาพความมั่นคงและกัดเซาะ สภาพของพืชพรรณ แหล่งน้าและวัสดุ ความ
เป็นไปได้ของการนาเครื่องจั กรขนาดใหญ่เข้าไป สถานที่สาคัญเช่นวัดและโรงเรียน สภาพเชิง
สังคม เป็นต้น
1.3.4 พิจารณาแนวทางการออกแบบที่น่าจะเป็น (Possible Conceptual Design)
การส ารวจสถานที่ ก่ อ สร้ า งนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การหาค่ า ของ
พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมปฐพีเพื่อใช้ในการออกแบบ ดังนั้น ก่อนทาการเจาะสารวจและเก็บข้อมูล
จริง จาเป็นต้องคาดคะเนถึงวิธีการออกแบบที่จะใช้ เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น
1) ในการออกแบบงานดิ น ถมบนดิ น เหนี ย วอ่ อ น มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาคื อ
เสถียรภาพของดินถมและดินเดิม ทาให้ต้องทราบค่าความแข็งแรงเฉือนแบบไม่ระบาย
น้าซึ่งอาจหาได้จากการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบไม่ระบายน้า (Undrained Triaxial
Compression Test) ของตัวอย่างที่เตรียมในห้องปฏิบัติการและตัวอย่างคงสภาพ
สาหรับดินถมและดินเดิมตามลาดับ สาหรับดินเดิมนั้นอาจได้ค่านี้จากการทดสอบแรง
เฉือนแบบใช้ใบมีด (Vane Shear Test) นอกจากนี้ ยังต้องมีการทดสอบการอัดตัวคาย
น้า (Consolidation Test) ของตัวอย่างคงสภาพของดินเดิมอีกด้วย
2) การศึกษาเสถียรภาพของเชิงลาดในธรรมชาติ (Stability of Natural Slope) นั้น
เนื่องจากขบวนการในสภาพธรรมชาติเกิดขึ้นนานและค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น การหา

พารามิเตอร์ของความแข็งแรงประสิทธิผล (Effective Strength Parameter) เป็น
สิ่งจาเป็น
3) การออกแบบฐานรากนั้น อาจวางแผนล่วงหน้าไว้ว่าการเก็บข้อมูลควรใช้วิธีการใด แต่
เมื่อท าการเจาะส ารวจจริงแล้ ว พบสภาพที่ แ ตกต่ า งจากที่ ค าดคะเนไว้ ก็ ต้ อ งมีก าร
เปลี่ ย นแปลงวิ ธีการให้ ส อดคล้ อ งกั บ พารามิ เตอร์ที่ ต้ อ งใช้ ในการออกแบบและการ
แก้ ปั ญ หาในการก่ อ สร้ า ง โดยทั่ ว ไป การทดสอบทะลวงมาตรฐาน (Standard
Penetration Test, SPT) เป็นการทดสอบในสนามที่ต้องกระทาอยู่แล้ว การทดสอบ
ทะลวงโดยกรวย (Cone Penetration Test, CPT) นั้นเหมาะสมกับการออกแบบฐาน
รากเสาเข็มในชั้นดินที่ไม่มีอนุภาคขนาดใหญ่ การทดสอบแรงเฉือนแบบใช้ใบมีด (Vane
Shear Test) สามารถใช้หาพารามิเตอร์ความแข็งแรงของดินเหนียวในสนามได้ การเก็บ
ตัวอย่างคงสภาพของดินเพื่อทดสอบการอัดตัวคายน้าก็อาจจาเป็นหากต้องก่อสร้าง
ฐานรากแผ่บนชั้นดินที่ไม่แข็งแรงมาก การทดสอบการซึมผ่านของน้าในดินอาจจาเป็น
หากในบริเวณก่อสร้างพบระดับน้าใต้ดินอยู่สูงและต้องวางแผนแก้ไขในงานขุดระหว่าง
ก่อสร้าง เป็นต้น
1.3.5 ประเมินอันตรายและความเสี่ยง (Hazard and Risk)
งานทางวิศวกรรมโยธาจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไม่มากก็น้อย อาจ
เป็นการเพิ่มหรือลดแรงกระทาต่อดิน หรือการนาเอาดินมาเป็นวัสดุก่อสร้าง อันตรายที่อาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนี้แบ่งออกเป็น
1) คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา
2) สภาพของชั้นดินมีโอกาสเปลี่ย นแปลงมาก (Non-homogeneous) ทั้งในด้านลึกและ
ด้านกว้าง
3) อาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งก่อสร้าง
4) น้าสามารถทาให้ความแข็งแรงของดินลดลงและเป็นตัวเพิ่มน้าหนักบรรทุก
อันตรายบางอย่างสามารถสังเกตได้ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเดิม และการสารวจ
โดยการเดินเท้า เช่น ในพื้นที่ที่เป็นดิ นเหนียวและมีต้นไม้มาก อาจเกิดการขยายตัว (Swelling)
ของดินได้หากมีการตัดต้นไม้และสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีน้าหนักไม่มาก ในพื้นที่มีความลาดชันมาก
อาจเกิดปัญหาด้านเสถียรภาพของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการขุดหรือถมดินเพิ่ม ในพื้นที่ที่ดิน
ชั้นล่างเป็นหินปูนนั้นอาจเกิดปัญหาหลุมยุบ (Sinkhole) เนื่องจากหินปูนถูกน้าใต้ดินกัดเซาะจน
เป็นโพรง
เมื่อทราบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ควรมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากมี
ความเสี่ยงสูงก็ต้องหาทางแก้ไข ตัวอย่างของความเสี่ยงต่าและสูงของพื้นที่ก่อสร้าง เป็นดังนี้

1) น้าใต้ดินมีค่าความเป็นด่างสูง ดินเหนียวมีสภาพแน่นและระดับน้าใต้ดินอยู่ต่ากว่า
ระดับฐานราก สามารถสรุปได้ว่ามีความเสี่ยงต่า
2) น้าใต้ดินมีค่าความเป็นกรดสูง ดินมีค่าสัมประสิทธิของการซึมผ่านสูงและระดับน้าใต้
ดินอยู่สูงกว่าระดับฐานราก สามารถสรุปได้ว่ามีความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงในการก่อสร้างมีหลายประการ เช่น สารเคมีทาอันตรายต่อคอนกรีต สารเคมี
ทาอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต น้าใต้ดินทาให้เกิดหลุมยุบ การพังทลายของเชิงลาด การกัดเซาะของพื้นที่
เป็นต้น ในการสารวจจึงต้องมีการสังเกตและประเมินความเสี่ยงไว้ด้วย
1.3.6 จัดทาแบบจาลองทางธรณีวิทยา (Geological Model)
โครงก่อสร้างบางโครงการ เช่น เขื่อนนั้น เกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เพื่อการ
ทาความเข้าใจสภาพของพื้นที่อย่างชัดเจน ควรจัดทาเป็นแบบจาลองทางธรณีวิทยาขึ้น ซึ่งเป็น
แบบจาลองสามมิติที่แสดงโครงสร้างของพื้นดิน เช่ น ลักษณะของชั้นดินและหิน ร่องน้า รอยเลื่อน
ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาไปมากจนการทาแบบจาลองเป็นเรื่องที่
ไม่ยุ่งยากมากนัก
1.3.7 ดาเนินการเจาะสารวจและทดสอบ (Boring and Test)
การเจาะสารวจนั้น สิ่งสาคัญที่ต้องพิจารณาคือจานวนของหลุมเจาะ ระยะห่างของ
หลุมเจาะ และความลึกของหลุมเจาะ ในประเด็นของจานวนและระยะห่างของหลุมเจาะนั้น อาจ
ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณในการกาหนดให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1.1
ทั้งนี้ จานวนของหลุมเจาะจะขึ้นอยู่กับความสาคัญและขนาดของสิ่งก่อสร้าง และความแปรปรวน
ของลักษณะชั้นดิน การกาหนดระยะห่างระหว่างหลุมเจาะสารวจอาจใช้ตามที่มีผู้แนะนาไว้ดัง
แสดงในตารางที่ 1.1

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างการกาหนดตาแหน่งของหลุมเจาะในพื้นที่ก่อสร้าง
ความลึกของการเจาะสารวจนั้น ในทางปฏิบัติจะเจาะลงไปจนพบชั้นดินที่แข็งแรงเพียงพอที่จะใช้
รองรับฐานรากอาคารได้และเจาะต่อไปจนแน่ใจว่าชั้นดินที่จะใช้รองรับฐานรากนั้ นมีความหนา
พอที่จะไม่เกิดแรงเฉือนทะลุซึ่งอาจกาหนดไว้ไม่ต่ากว่า 2 เมตร หรือพบชั้นดินแข็งจนไม่สามารถ
เจาะสารวจต่อไปได้

ตารางที่ 1.1 ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะสารวจ
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
อาคารหลายชั้น
โรงงานชั้นเดียว
ทางหลวง
เขื่อนและคันดิน

ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะสารวจ, เมตร
Sowers, 1979
Das, 2004
15-45
10-30
30-90
20-60
60-600
250-500
15-60
40-80

ASCE (1972) ได้กาหนดวิธีการหาค่าความลึกต่าสุดของการเจาะสารวจไว้ดังนี้
1) หาความเค้นประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (Increased Effective Stress, ) ในดินเนื่องจาก
น้าหนักบรรทุกของฐานรากที่ความลึกต่างๆ ดังรูปที่ 1.2 (การหาความเค้นประสิทธิผลที่
เพิ่มขึ้นแสดงในบทที่ 2)
2) หาความเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งของดิน (Vertical Effective Stress, 0) ที่ความลึก
ต่างๆ ดังรูปที่ 1.2
3) หาค่าความลึก D1 ซึ่งเป็นระดับที่  = q/10 โดย q คือค่าความเค้นที่ฐานรากกระทา
ต่อดิน
4) หาค่าความลึก D2 ซึ่งเป็นระดับที่ / 0 = 0.05
5) เลือกค่า D1 หรือ D2 ที่ต่ากว่าเป็นค่าความลึกต่าสุดของการเจาะสารวจ

0


รูปที่ 1.2 การหาค่าความลึกต่าสุดของการเจาะสารวจ

อย่างไรก็ตาม การกาหนดความลึกของ ASCE นี้จะมีปัญหาในทางปฏิบัติบ้าง เพราะต้อง
ทราบค่าความเค้นที่ฐานรากกระทาต่อดินซึ่งบางครั้งจะยังไม่ทราบระหว่างที่ทาการเจาะสารวจ
วิธีการสารวจชั้นดินนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ การสารวจทางอ้อมและการสารวจทางตรง การ
สารวจทางอ้อมได้แก่การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Exploration) ซึ่งเป็นการสารวจที่
ส่งพลังงาน เช่นคลื่นเสียงและไฟฟ้า ลงไปในชั้นดินแล้วแปรค่าออกมาเป็นลักษณะของชั้นดินโดยที่
ไม่มีการขุดเจาะลงไป วิธีนี้ทาได้รวดเร็วเหมาะกับการสารวจเบื้องต้นและการสารวจในบริเวณ
กว้าง ไม่เหมาะต่อการหาพารามิเตอร์มาใช้ในการออกแบบฐานราก
การสารวจทางตรงคื อการเจาะชั้นดิ นลงไปเพื่ อทราบสภาพของชั้นดิ น ประกอบกับ การ
ทดสอบในสนามและเก็บตั ว อย่า งดิ น มาทดสอบในห้ อ งปฏิบัติ ก าร การเจาะส ารวจชั้น ดิ น นั้ น
สามารถทาได้หลายวิธี ทั้งการใช้สว่านมือซึ่งเป็นการใช้แรงคน และการใช้เครื่องจักร
1.3.8 รายงานการเจาะสารวจ (Boring Report)
รายงานการเจาะสารวจดินเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นผลการทดสอบและจากการสังเกต
ไว้ ด้ ว ยกั น ข้ อมูล จากการทดสอบได้ แ ก่ การทดสอบฝั ง จมมาตรฐาน พิ กั ด อั ต เตอร์เบิ ร์ก การ
วิเคราะห์การกระจายขนาดด้วยตะแกรง และปริมาณความชื้นในสภาพธรรมชาติ เป็นต้น ข้อมูล
จากการสังเกตได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ลักษณะของดินที่เห็นด้วยตาเปล่า และ
ระดับน้าใต้ดิน เป็นต้น รายงานควรมีส่วนประกอบดังนี้
1) บทนาที่กล่าวถึงโครงการที่ทาการเจาะสารวจ จานวนหลุมเจาะ และแผนที่แสดงที่ตั้ง
ของโครงการและตาแหน่งของหลุมเจาะ
2) วิธีการเจาะสารวจ การเก็บตัวอย่างและวิธีการทดสอบหาคุณสมบัติของดิน
3) สรุปลักษณะของชั้นดินเชิงบรรยาย
4) สรุปผลการเจาะสารวจในรูปแบบของตาราง (Boring Log) ซึ่งเป็นการรวบรวมลักษณะ
และคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกต่อการนาไปใช้ใน
การออกแบบฐานราก ดังตัวอย่างในรูปที่ 1.3
5) อื่นๆ เช่น การประมาณพารามิเตอร์เพื่อการออกแบบฐานราก การแนะนาประเภทของ
ฐานรากที่เหมาะสม เอกสารอ้างอิง ฯลฯ
1.4 การทดสอบในสนาม (Field Test)
การทดสอบในสนามมีหลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด 3 วิธี
1.4.1 การทดสอบฝังจมมาตรฐาน (Standard Penetration Test, SPT)
การทดสอบฝังจมมาตรฐานเป็นการทดสอบในสนามที่นิยมนามาใช้ในการคาดคะเนกาลัง
รับน้าหนักบรรทุกของดินมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีทดสอบที่ทาได้ง่าย อุปกรณ์ที่สาคัญของการ

ทดสอบ SPT ได้แก่กระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีก (Split Spoon Sampler) ซึ่งมีขนาดตาม
มาตรฐาน ASTM D1586 ดังแสดงในรูปที่ 1.4 การทดสอบจะกระทาเมื่อมีการเจาะสารวจชั้นดินลง
ไปถึงระดับที่ต้องการ จึงหย่อนกระบอกลงไปแล้วตอกด้วยลูกตุ้มหนัก 140 ปอนด์ซึ่งถูกยกให้สูง
30 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 1.5 ผลของ SPT จะแสดงด้วยจานวนครั้งที่ตอกให้กระบอกจมลง 12 นิ้ว
(N)

รูปที่ 1.3 การสรุปผลการเจาะสารวจไว้ในรูปแบบของตาราง

2.5 มม.

หัวโลหะหมุนออกได้
34.9 มม.

ท่อโลหะผ่าซีก

51 มม.

38.1 มม.

16 - 30
25 – 50 มม.

ช่องเปิด
ลูกบอลโลหะ

457 – 762 มม.

รูปที่ 1.4 กระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีกสาหรับการทา SPT ( ASTM D1586)
ในกรณีที่ดินซึ่งทดสอบเป็นทรายละเอียดหรือทรายปนทรายแป้ง หากระดับที่ทดสอบอยู่ต่า
กว่าระดับน้าใต้ดินค่าที่ได้จะคลาดเคลื่อน เนื่องจากแรงดันน้าในโพรงดินที่เกิดขึ้นไม่สามารถ
ระบายออกได้ทัน ความคลาดเคลื่อนจะเกิดมากเมื่อดินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูง ดังนั้น หากได้
ค่า N สูงกว่า 15 ควรปรับแก้โดยใช้สมการที่ 1.1 (Simons and Menzies, 2000)
Ncorrected = 15+0.5(Nmeasured-15)

(1.1)

รอก
เชือกมนิลา

เครื่องกว้าน

ลูกตุ้มหนัก 140 ปอนด์
ก้านเหล็กควบคุมทิศทางการตก
แท่นรับการกระแทก
ก้านเหล็กถ่ายแรงไปยังกระบอก
เก็บตัวอย่างแบบผ่าซีก

30 นิ้ว

หลุมเจาะ
กระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีก
รูปที่ 1.5 การทดสอบฝังจมมาตรฐาน (SPT)

ในการนาค่า N ที่ได้จากสนามไปใช้งานนั้น ส่วนใหญ่ต้องมีการปรับแก้ ทั้งนี้เนื่องจากในการ
ทดสอบนั้นมีเงื่อนไขหลายประการได้แก่ ชนิดของลูกตุ้ม ขนาดของหลุมเจาะ ลักษณะของการเก็บ
ตัวอย่าง และความยาวของก้านเหล็ก เงื่อนไขเหล่านี้ทาให้พลังงานจากการตกกระทบของลูกตุ้ม
ถ่ายทอดไปยังกระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีกไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องปรับแก้ผลการทดสอบให้
ไปสู่มาตรฐานของอัตราส่วนพลังงาน (Energy Ratio, Er) เดียวกัน ค่าอัตราส่วนพลังงานแสดงใน
สมการที่ 1.2
Er = พลังงานที่ถ่ายทอดไปถึงกระบอก / พลังงานที่กระทา

(1.2)

ค่า N ที่ปรับแก้แล้วจะใช้สัญลักษณ์เป็น NEr ซึ่งค่าที่นิยมใช้คือ N55, N60 และ N70 ในที่นี้จะ
เสนอการปรับแก้เป็น N60 โดยใช้สมการที่ 1.3 (Seed et al., 1985 และ Skempton, 1986)

N 60 =

N H B S R

(1.3)

60

โดย H = ค่าปรับแก้สาหรับประสิทธิภาพของลูกตุ้ม
B = ค่าปรับแก้สาหรับขนาดของหลุมเจาะ
S = ค่าปรับแก้สาหรับลักษณะของการเก็บตัวอย่าง
R = ค่าปรับแก้สาหรับความยาวของก้านเหล็ก
ค่า H, B, S และ R แสดงในตารางที่ 1.2 ถึง 1.5
ตารางที่ 1.2 ค่าปรับแก้ H
ประเทศ
ชนิดลูกตุ้ม

การปล่อยลูกตุ้ม

โดนัท
โดนัท
ปลอดภัย
โดนัท
โดนัท
โดนัท

อิสระ
ใช้เชือกและรอก
ใช้เชือกและรอก
ใช้เชือกและรอก
อิสระ
ใช้เชือกและรอก

ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา
จีน

H
78
67
60
45
60
50

ตารางที่ 1.3 ค่าปรับแก้ B
ขนาดของหลุมเจาะ, มิลลิเมตร
60-120
150
200

B
1.0
1.05
1.15

ตารางที่ 1.4 ค่าปรับแก้ S
ลักษณะของการเก็บตัวอย่าง

S
1.0
0.8
0.9

ไม่ใช้โคลนป้องกันดินพัง (Liner)
ใช้โคลนโดยที่ดนิ เป็นทรายแน่นหรือดินเหนียว
ใช้โคลนโดยที่ดนิ เป็นทรายหลวม
ตารางที่ 1.5 ค่าปรับแก้ R
ความยาวของก้านเหล็ก, เมตร
>10
6-10
4-6
0-4

R
1.0
0.95
0.85
0.75

เนื่องจากผลการทดสอบฝั งจมมาตรฐานในดินชนิด ที่ไม่มีแรงยึ ดเหนี่ย ว (Cohesionless
Soil) ได้รับอิทธิพลจากความเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งของดินด้วย ดังนั้น การนาค่า NEr ไปใช้ใน
บางกรณีจึงต้องมีการปรับแก้ให้เป็นค่าที่มีความเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งของดินมาตรฐานดัง
สมการที่ 1.4
N60’ = CNN60

(1.4)

โดย N60’ = ผลการทดสอบฝังจมมาตรฐานที่ปรับให้มีอัตราส่วนพลังงานเป็นร้อยละ 60 และ
มีความเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งของดินเท่ากับความดันบรรยากาศ

CN = ค่าปรับแก้ตามสมการที่ 1.5, 1.6, 1.7 และ 1.8 ซึ่งเสนอโดย Skempton (1986),
Seed et al. (1975), Liao and Whitman (1986) และ Peck et al. (1974)
ตามลาดับ

 1 
CN =  ' 
  0 /p a 

0.5

(1.5)

2
1+  0 /p a 

(1.6)

CN = 1-1.25log  '0 /p a 

(1.7)

 20 
CN = 0.77log  ' 
 0 /pa 

(1.8)

CN =

โดย 0’ = ความเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งของดิน ณ ระดับที่ทาการทดสอบ
pa = ความดันบรรยากาศ = 100 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
ค่า NEr นั้น สามารถปรับเปลี่ยนจากค่า N ที่อัตราส่วนพลังงานหนึ่ง ( NEr1) ไปเป็น ค่า N ที่
อีกอัตราส่วนพลังงานหนึ่ง ( NEr2) ได้โดยเทียบกับค่าอัตราส่วนพลังงานดังสมการที่ 1.9
Er1 NEr1 = Er2 NEr2

(1.9)

ตั ว อย่ า งที่ 1.1 จากการทดสอบฝั ง จมมาตรฐานที่ ค วามลึ ก 5 เมตร หลุ ม เจาะมี ข นาด 10
เซนติเมตร ใช้ลูกตุ้มแบบโดนัทที่ยกโดยแรงคน ไม่มีการใช้โคลนป้องกันดินพัง ดินบริเวณนั้นมี
หน่วยน้าหนัก 18 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร ได้ค่า N เป็น 35 ให้หาค่า N60, N70, N60’ และ N70’
จากตารางที่ 1.2 ถึง 1.5 ได้ H, B, S และ R เป็น 60, 1.0, 1.0 และ 0.85 ตามลาดับ
ซึ่งค่า H นั้น ใช้ตามประเทศจีนซึ่งสภาพใกล้เคียงกับไทยมากที่สุด
(35)(60)(1)(1)(0.85)
จากสมการที่ 1.3 ได้ N 60 =
= 30
60
0’ = (5)(18) = 90 ดังนั้นจากสมการที่ 1.5, 1.6, 1.7 และ 1.8 ได้ CN เป็น 1.05, 1.05,
1.06 และ 1.04 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันมาก ในที่นี้เลือกใช้ค่า 1.05

จากสมการที่ 1.4 ได้ N60’ = (1.05)(30) = 31
จากสมการที่ 1.9 ได้ N70 = (60)(30)/70 = 26
และ N70’ = (60)(31)/70 = 27
หมายเหตุ ผลทดสอบฝังจมมาตรฐานจะแสดงเป็นเลขจานวนเต็ม

อายุ
น้อย
อายุมาก มีแรง
เชื่อมระหว่างเม็ด

อ่อน (Soft)
ปานกลาง (Medium)
แน่น (Stiff)
แน่นมาก (Very Stiff)
แข็ง (Hard)

OCR

อ่อนมาก (Very Soft)

NC

ตารางที่ 1.6 การคาดคะเนคุณสมบัติดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวจากผลการทดสอบฝังจมมาตรฐาน
สภาพดิน
คุณสมบัติ
N70
qu, กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
25
25-50
50-100
100-200
200-400

0-2
3-5
6-9
10-16
17-30

30
400
หมายเหตุ การประมาณคุณสมบัติดินเหนียวจากผล SPT นั้น มีโอกาสผิดพลาดได้มาก
ตารางที่ 1.7 การคาดคะเนคุณสมบัติดินที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวจากผลการทดสอบฝังจมมาตรฐาน
สภาพดิน
หลวมมาก
หลวม ปานกลาง แน่น
แน่นมาก
(Very Loose) (Loose) (Medium) (Dense) (Very Dense)
ค ว า ม ห น า แ น่ น
0
0.15
0.35
0.65
0.85
สัมพัทธ์ (Dr)
1-2
3-6
7-15
16-30
?
N70 : ละเอียด
2-3
4-7
8-20
21-40
40
ปานกลาง
หยาบ
 : ละเอียด
ปานกลาง
หยาบ
หน่วยน้าหนัก, kN/m3

3-6

5-9

10-25

26-45

26-28
27-28
28-30
11-16

28-30
30-32
30-34
14-18

30-34
32-36
33-40
17-20

33-38
36-42
40-50
17-22

45
50
20-23

ผลการทดสอบฝังจมมาตรฐานนี้ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการประมาณคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินได้ ตารางที่ 1.6 เป็นการประมาณสภาพของดินและค่าความแข็งแรงแบบไม่มี

ขอบเขตจากัด (Unconfined Compression Strength, qu) ของดินที่มีแรงยึดเหนี่ยว (Cohesive
Soil) และตารางที่ 1.7 เป็นการประมาณคุณสมบัติดินที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยว (Cohesionless Soil)
(Bowles, 1988)
สมการที่ 1.10 และ 1.11 ซึ่งเสนอโดย Stroud (1974) และ Hara et al. (1971) ตามลาดับ
เป็นการประมาณค่าความแข็งแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า (Undrained Shear Strength, cu) ใน
หน่วยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรของดินเหนียว โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบฝังจมมาตรฐานกับ
การทดสอบแบบสามแกน (Triaxial Test)
cu = KN60
(1.10)
cu = 29N600.72

(1.11)

โดยที่ K ในสมการที่ 1.10 มีค่าอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 6.5
สมการที่ 1.12 เป็นการประมาณค่าอัตราส่วนการอัดตัวคายน้าเกินตัว (Overconsolidation
Ratio, OCR) ของดินเหนียวจากผลการทดสอบฝังจมมาตรฐาน (Mayne and Kemper, 1988)
N 
OCR = 0.193  60 
  0 

0.689

(1.12)

ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density, Dr) ของดินที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวอาจประมาณ
ได้ดังตารางที่ 1.8
ตารางที่ 1.8 ค่าโดยประมาณของความหนาแน่นสัมพัทธ์ของดินที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยว
N60’
Dr, %
0-5
0-5
5-10
5-30
10-30
30-60
30-50
60-95
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์อาจประมาณจากสมการที่ 1.13, 1.14 และ 1.15 ซึ่งเป็นสมการที่
เสนอโดย Marcuson and Bieganousky (1977), Kulhawy and Mayne (1990) และ
Cubrinovski and Ishihara (1999) ตามลาดับ

Dr (%) = 11.7 + 0.76(222N60 + 1600 - 530 – 50 Cu2)0.5
Dr (%) = 12.2 + 0.75(222N60 + 2311 – 711 OCR – 779(0/Pa – 50 Cu2)0.5
 
0.06 
N
0.23
+
 60 

D
50


Dr (%)= 

9



1.7

 
 1 
 
 0  
 p 
 0  

(1.13)
(1.14)

0.5

(1.15)

โดยที่ค่า 0 ในสมการที่ 1.13 มีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ Cu คือค่าสัมประสิทธิ์
ความสม่าเสมอ (Coefficient of Uniformity) ของดิน
นอกจากนี้ ค่ามุมของแรงเสียดทานภายในประสิทธิผล (Effective Internal Friction Angle,
) หน่วยเป็นองศา ของดินที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวยังอาจประมาณได้จากสมการที่ 1.16, 1.17 และ
1.18 ซึ่งเสนอโดย Peck, Hanson and Thornburn (1974), Kulhawy and Mayne (1990) และ
Hatanaka and Uchida (1996) ตามลาดับ
 = 27.1 + 0.3N60 - 0.00054(N60)2


N60
 = tan 1 

 12.2+20.3(0 / p 0 ) 

 = 20N60 +20

(1.16)

0.34

(1.17)

(1.18)

1.4.2 การทดสอบด้วยหัวกดปลายกรวย (Cone Penetration Test, CPT)
CPT เป็นการทดสอบในสนามที่นิยมนามาใช้ในการคาดคะเนกาลังรับน้าหนักบรรทุกของดิน
อีกวิธีหนึ่ง เป็นการวัดแรงต้านและแรงเสียดทานของดินโดยการดันกรวยลงไปดังแสดงในรูปที่ 1.6
การทดสอบ CPT มีข้อดีที่สามารถทดสอบและเก็บข้อมูลได้มาก นิยมทดสอบทุกๆความลึก
20 ซม. ทาให้ได้ข้อมูลมากกว่าการทดสอบ SPT ซึ่งนิยมทดสอบทุกๆความลึก 1 ม. แต่ CPT มี

13 ซม.

ข้อเสียที่ไม่มีการเก็บตัวอย่างดิน ทาให้ไม่ทราบลักษณะที่แท้จริงของดิน มีนักวิจัยจานวนมากเสนอ
การคาดคะเนลักษณะของดินจากค่าแรงต้านที่ปลายกรวยกับค่าอัตราส่วนแรงเสียดทาน (Friction
Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่ว นระหว่างแรงเสียดทานกับแรงต้านที่ปลายกรวย ดังแสดงในรูปที่ 1.7
ถึงแม้ว่าการทดสอบ CPT จะถูกพัฒนามาเพื่อการคาดคะเนกาลังของเสาเข็ม แต่ก็มีนักวิจัยเสนอ
วิธีการคาดคะเนกาลังรับน้าหนักบรรทุกของดินจากผลของ CPT สาหรับการออกแบบฐานรากแผ่
ไว้เช่นกัน

ขั้นที่ 1 ทั้งกรวยและ
ปลอกวัดแรง
เสียดทานถูกดัน
ลงไปยังระดับที่
ต้องการทดสอบ

ขั้นที่ 2 เฉพาะกรวยถูกดันให้
จมลงในดินและวัด
ค่าแรงต้านที่ปลาย
(Cone Resistance)
รูปที่ 1.6 การทดสอบ CPT

ขั้นที่ 3 ทั้งกรวย และปลอกวัดแรงฝืดถูกดัน
ให้จมลงและวัดแรงต้านที่ปลาย
รวมกับแรงเสียดทานทีป่ ลอก

แรงต้านที่ปลายกรวย (Cone Resistance, qc) สามารถนามาประมาณความหนาแน่น
สัมพัทธ์ของทรายที่มีการอัดตัวปกติ (Normally Consolidated Sand) ได้จากสมการที่ 1.19
(Jamiolkowski et al., 1985) โดยที่ qc และ 0 มีหน่วยเป็นตันต่อตารางเมตร และประมาณค่า
มุมของแรงเสียดทานภายในประสิทธิผล (Effective Internal Friction Angle, ) หน่วยเป็นองศา
ของทรายได้จากสมการที่ 1.20 (Kulhawy and Mayne, 1990)

(1.19)

 = tan-1[0.1 + 0.38log(qc/0)]

(1.20)

Cone Resistance, MPa

 q 
Dr (%) = -98 + 66log  c 
  
 0

รูปที่ 1.7 การคาดคะเนลักษณะ
ของดินจากผลของ CPT
(Lunne, Robertson and
Powell, 1984)
Friction Ration, %
ในกรณีข องดิ น เหนี ยว ค่ า ความแข็ ง แรงเฉื อ นแบบไม่ ร ะบายน้ า (Undrained Shear
Strength, cu) ค่าความดันสูงสุดที่เคยกดทับ (Preconsolidation Pressure, c) และค่า
อัตราส่วนการอัดตัวคายน้าเกินตัว (Overconsolidation Ratio, OCR) สามารถประมาณได้จาก
สมการที่ 1.21 ถึง 1.23 ตามลาดับ (Mayne and Kemper, 1988)
cu =

qc -0
NK

c = 0.243(qc)0.96

(1.21)
(1.22)

 q - 
OCR = 0.37  c 0 
 0 

1.01

(1.23)

โดย 0 = ความเค้นในแนวดิ่งทั้งหมด (Total Vertical Stress)
NK = ค่าตัวประกอบกาลังรับน้าหนักมีค่าเป็น 15 และ 20 สาหรับกรวยไฟฟ้า (Electric
Cone) และกรวยกล (Mechanical Cone) ตามลาดับ
1.4.3 การทดสอบใบเฉือน (Vane Shear Test)
การทดสอบใบเฉือนใช้ในกรณีของดินเหนียวที่มีสภาพไม่แข็งแรงนัก เครื่องมือประกอบด้วย
ใบมีดซึ่งทาจากเหล็กเหนียวกาลังสูง 4 แผ่น ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ใบมีดทั้ง 4 เชื่อมติดกับแกน
เหล็กซึ่งอยู่ในแนวดิ่ง ใบมีดยาวเป็น 2 เท่าของความกว้าง ขนาดของใบเฉือนที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2
ขนาดคือ 110 x 55 และ 130 x 65 มิลลิเมตร และมีความหนา 1.95 มิลลิเมตร รูปที่ 1.8 แสดง
ลักษณะของใบเฉือนซึ่งมีทั้งแบบ ใบเฉือนสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Vane) และใบเฉือนปลาย
สอบ (Tapered Vane)

H = 2D

45

D
D

ก. ใบเฉือนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ข. ใบเฉือนปลายสอบ

รูปที่ 1.8 เครื่องมือสาหรับการทดสอบใบเฉือน

การทดสอบใบเฉือนกระทาโดยกดใบมีดลงไปในดินก้นหลุมเจาะ หมุนแกนเหล็กให้ใบเฉือน
หมุนตัดดินด้วยความเร็ว 0.1 องศาต่อวินาที ค่าแรงต้านสูงสุดของดินที่ได้เป็นความแข็งแรงเฉือน
แบบไม่ระบายน้าของการทดสอบใบเฉือน (Vane Shear Test Undrained Shear Strength,
cu(VST)) ค่าที่ได้นี้จะสูงกว่าค่าความแข็งแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า (Undrained Shear Strength,
cu) ที่แท้จริง จึงต้องปรับแก้โดยใช้สมการที่ 1.24
cu =  cu(VST)

(1.24)

โดย  คือค่าตัวประกอบสาหรับปรับแก้ ซึ่ง Bjerrum (1972) แนะนาไว้ดังสมการที่ 1.25
และ Morris and Williams (1994) แนะนาไว้ดังสมการที่ 1.26 และ 1.27
 = 1.7 – 0.54log(PI)

(PI เป็น %)

(1.25)

 = 1.18e-0.08(PI) + 0.57

(กรณีที่ PI>5)

(1.26)

 = 7.01e-0.08(LL) + 0.57

(LL เป็น %)

(1.27)

นอกจากนี้ ยังอาจหาค่า จากกราฟในรูปที่ 1.9 (Das et al., 1986)



ดินเหนียวอัดแน่นปกติ
(Normally Consolidated Clay)
ดินเหนียวอัดแน่นเกินตัว
(Overconsolidated Clay)
cu(VST)/0
รูปที่ 1.9 ค่าตัวประกอบสาหรับปรับแก้ผลการทดสอบใบเฉือน

ค่าจากสนามของการทดสอบใบเฉือน สามารถนาไปประมาณค่า c และ OCR ได้จาก
สมการที่ 1.28 และ 1.29 ตามลาดับ (Mayne and Mitchell, 1988)
c = 7.04(cu(VST))0.83

(1.28)

cu(VST)
0

(1.29)

OCR = 

Mayne and Mitchell (1988), Hansbo (1957) และ Larsson (1980) ได้ให้ค่า ไว้ในสมการ
ที่ 1.30, 1.31 และ 1.32 ตามลาดับ
 = 22(PI)-0.48

(1.30)

=

222
w(%)

(1.31)

=

1
0.08+0.0055(PI)

(1.32)

1.5 การเก็บตัวอย่าง (Sample Collection)
1.5.1 ตัวอย่างเปลี่ยนสภาพ (Disturbed Sample)
ตั ว อย่า งที่ เก็บด้ ว ยวิ ธีก ารขุด หรือ เก็ บจากสว่ า นในระหว่ า งการเจาะส ารวจชั้น ดิ น เป็ น
ตัวอย่างที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพดั้ง เดิม ตั วอย่ างเปลี่ ยนสภาพนี้ไ ม่สามารถน าไป
วิเคราะห์หาคุณสมบัติทางวิศวกรรมบางอย่าง เช่น กาลังรับแรงเฉือน ฯลฯ ได้ แต่สามารถนาไปใช้
ในการทดสอบหาการกระจายขนาดของเม็ดดิน พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน
และปริมาณความชื้นตามธรรมชาติได้ นอกจากนี้ หากตัวอย่างที่ได้จากกระบอกเก็บตัวอย่างแบบ
ผ่าซีกในการทา SPT มีลักษณะเป็นทรงกระบอกและไม่มีการแตก ถึงแม้จะเป็นตัวอย่างที่ถูก
รบกวนแต่อาจใช้ในการประมาณหน่วยน้าหนักของดินได้โดยการวัดขนาดและชั่งน้าหนัก และอาจ
ทดสอบหาค่าความแข็งแรงจากเครื่องมือ ทดสอบขนาดเล็กบางประเภทเพื่อประมาณค่ากาลังรับ
แรงเฉือนแบบไม่ระบายน้าได้ เช่น เครื่องทดสอบฝังจมแบบพกพา (Pocket Penetrometer) และ
เครื่อ งทดสอบใบเฉื อนแบบพกพา (Torvane) ดั ง แสดงในรูปที่ 1.10 ก. และ ข. ตามล าดั บ

เครื่องมือ 2 ชนิดนี้อาจใช้ในการทดสอบดินที่ผนังบ่อขุดได้ ควรระลึกไว้เสมอว่าตัวอย่างดินจาก
กระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีกเป็นตัวอย่างที่ถูกรบกวน คุณสมบัติของดินที่ได้จากการทดสอบบน
ตัวอย่างนี้จึงมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงควรประมาณคุณสมบัติของดินโดยวิธีอื่นประกอบด้วย
กดก้านโลหะลงในดินจนจมถึงขีด

อ่านค่าความ
แข็งแรงที่ช่องนี้

254 มิลลิเมตร

ก. เครื่องทดสอบฝังจมแบบพกพา

ข. เครื่องทดสอบใบเฉือนแบบ
พกพา
รูปที่ 1.10 เครื่องมือทดสอบในสนามขนาดเล็ก

1.5.2 ตัวอย่างคงสภาพ (Undisturbed Sample)
การทราบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่สาคัญบางอย่าง เช่น ความแข็งแรง ลักษณะการ
ทรุดตัว ฯลฯ จาเป็นต้องหาจากการทดสอบบนตัวอย่างที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพตามธรรมชาติ
มากที่สุด ในกรณีของดินเหนียวอ่อนนิยมเก็บตัวอย่างโดยกดกระบอกเปลือกบาง (Thin-Walled
Tube) ดังรูปที่ 1.11 ลงไปในดินอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
วาล์วลูกบอลเหล็ก
เกลียวต่อก้านเจาะ
76.2

705 - 1791
610 - 1219
a
63.5

หน้าตัด a-a

สกรูยึดกระบอกเปลือกบาง

12.7
47.6

a

50.8

กระบอกเหล็กไม่มีตะเข็บ

รูปที่ 1.11 กระบอกเปลือกบาง (มิติที่แสดงมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร)

50.29

เนื่องจากความหนาของกระบอกเก็บตัวอย่ างเมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูน ย์กลางภายในของ
กระบอก มีผลต่อคุณภาพของตัวอย่าง ดังนั้นจึงกาหนดให้อัตราส่วนพื้นที่ของกระบอก (Area
Ratio, Ar) ตามสมการที่ 1.33 ควรมีค่าระหว่าง 0.10 ถึง 0.15 สาหรับดินเหนียวทั่วไป และควรมี
ค่าประมาณ 0.10 สาหรับดินเหนียวที่ไวต่อการสูญเสียกาลัง (Das, 2004)

Do2 -Di2
Ar = 2
Di

(1.33)

โดย Do = เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของกระบอกเก็บตัวอย่าง
Di = เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของกระบอกเก็บตัวอย่าง
เมื่อเก็บตั ว อย่า งโดยกระบอกเปลื อ กบางแล้ ว จะปิด ผิ ว หน้ า ดิ น ด้ ว ยขี้ผึ้ ง หรือ ฝายางกั น
ความชื้น ก่อนนาไปทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อไป
ในกรณีที่ต้องการเก็บตัวอย่างที่ระดับไม่ลึกมาก การเก็บตัวอย่างคงสภาพอีกวิธีหนึ่งคือการ
ขุดดินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Block Sample) ใส่กล่องไม้แล้วเทขี้ผึ้งลงในช่องว่างระหว่างดินกับ
กล่อง ขนาดที่นิยมเก็บคือ 30 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวต่า เช่นดินที่มีปริมาณ
ทรายหรือทรายแป้งสูง อาจเก็บขนาดใหญ่กว่าและก่อนการตัดแต่งตัวอย่างเพื่อการทดสอบควร
นาไปแช่แข็งก่อน เพราะดินประเภทนี้แตกออกจากกันได้ง่าย
1.6 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Test)
ตั ว อย่า งดิ น ที่ เก็ บมาจากการเจาะส ารวจ ทั้ ง แบบเปลี่ ย นสภาพและคงสภาพ จะน าไป
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาพารามิเตอร์ที่จาเป็นต่อการประมาณกาลังรับน้าหนักบรรทุกของ
ดินซึ่งสามารถแบ่งการทดสอบได้เป็น 2 กลุ่ม คือการทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐาน และการทดสอบ
หาคุณสมบัติเฉพาะ
1.6.1 การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติพื้นฐาน (Basic Property Test)
คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จาเป็นต่อการจาแนกประเภทดินคือ ปริมาณความชื้นใน
สภาพธรรมชาติของดิน การกระจายขนาดของเม็ดดิน พิกัดพลาสติกและพิกัดเหลว อาจมีการ
ทดสอบหาความถ่วงจาเพาะของเม็ดดินด้วยหากต้องการนาไปประกอบการวิเคราะห์บางอย่าง
เช่น การทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานนี้ สามารถใช้ตัวอย่างเปลี่ยน
สภาพได้
1.6.2 การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเฉพาะ (Specific Property Test)

ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมปฐพีที่สาคัญ จาเป็นต้องทราบพารามิเตอร์บางตัวเพื่อความ
ถูกต้องของการออกแบบ ซึ่งต้องใช้ตัวอย่างคงสภาพในการทดสอบ เช่น พารามิเตอร์ของการทรุด
ตัว และความแข็งแรง เป็นต้น
เนื่องจากการทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ด้านความแข็งแรงของดินนั้นมีหลายวิธี ทาให้
พารามิเตอร์ที่ได้มีหลายประเภทตามแต่เงื่อนไขของการทดสอบ เช่น ความแข็งแรงเฉือนแบบไม่
ระบายน้า (Undrained Shear Strength, cu) และมุมของแรงเสียดทานภายในประสิทธิผล
(Effective Internal Friction Angle, ) เป็นต้น ในที่นี้จึงจะสรุปลักษณะของการทดสอบและ
พารามิเตอร์ความยืดหยุ่น (Elastic Parameter) ไว้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ออกแบบ (ASCE, 1994)
1.6.2.1 โมดูลัสยืดหยุ่นของยัง (Elastic Young’s Modulus)
วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎของฮุค (Hook’s Law) จะมีอัตราการเพิ่มของความเครียด
คงที่ตามการเพิ่มของความเค้นดังสมการที่ 1.34

1
 z  z
E

(1.34)

โดย E เป็นค่าคงที่เรียกว่าโมดูลัสยืดหยุ่นของยัง ซึ่งดินไม่ได้มีคุณสมบัติตามนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเสียรูปของดินที่จะไม่คืนกลับสู่สภาพเดิมเหมือนโลหะ แต่ในการวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมปฐพีมักสมมุติว่าดินเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎของฮุค โมดูลัสยืดหยุ่นของดิน
สามารถหาได้จากการทดสอบหลายวิธีดังแสดงในตารางที่ 1.9 และแสดงเป็นเส้นทางความเค้น
(Stress Path) ดังรูปที่ 1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสประเภทต่างๆ แสดงในสมการที่ 1.35 ถึง
1.37 โดยที่  คืออัตราส่วนปัวซอง (Poisson’s Ratio)

G

E
2(1 )

(1.35)

K

E
3(1 2 )

(1.36)

Ed 

E(1 )
(1 )(1  2 )

(1.37)

ตารางที่ 1.9 การทดสอบดินด้วยวิธีต่างๆ และพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดสอบ
การทดสอบ
ลักษณะของการทดสอบ
ทดสอบแกนเดียว
เพิ่มความเค้น 1 โดยที่ 2 และ
(Uniaxial Test, UT) 3 เป็นศูนย์ ได้ค่าโมดูลัสของยัง
(Young’s Modulus, E)
ทดสอบแรงอัดด้วย
น้า (Hydrostatic
Compression
Test, HCT)

เพิ่มความเค้น 1, 2 และ 3 เป็น
0 เท่ากัน โดยที่ vol=1+2+3
ได้ค่าโมดูลัสรวม (Bulk Modulus,
K)

แผนภูมิ

E

d 1
d 1

0

ทดสอบเฉือนอย่าง ให้ความเค้น 1, 2 และ 3 เป็น
12
ง่าย (Simple Shear 0 เท่ากัน จากนั้นเปลี่ยนความเค้น
Test, SST)
ใน 2 ทิศทาง เช่น 1=-3
และ 2=0 ได้ค่าโมดูลัสเฉือน
(Shear Modulus, G)
ทดสอบแรงอัดแบบ เพิ่มความเค้น 1 โดยที่ 2=3 =0 
1
จากัดขอบเขต
เหมือนการทดสอบการอัดตัวคาย
(Confined
น้า (Consolidation Test) ได้ค่า
Compression
โมดูลัสแบบถูกควบคุม
Test, CCT)
(Constrained Modulus, Ed)
ทดสอบแรงอัดสาม ให้ความดันแก่ดินจนความเค้นที่
1-0
แกนแบบดั้งเดิม
กระทาทั้งสามแกนเป็น 0 เท่ากัน
(Conventional
เพิ่ม 1 ขณะที่ 2 และ 3 คงที่
Triaxial
ได้ค่าโมดูลัสสัมผัส
(Tangent
Compression
Modulus, Et) ของการอัด
Test, CTCT)
ทดสอบแรงดึงสาม
แกนแบบดั้งเดิม
(Conventional
Triaxial Extension
Test, CTET)

1

1

ให้ความดันแก่น้ารอบดินจนความ
-1
เค้นที่กระทาทั้งสามแกนเป็น 0
เท่ากัน เพิ่ม2 และ 3 เท่าๆกัน
ขณะที่ 1 คงที่ ได้ค่าโมดูลัสสัมผัส 3
(Tangent Modulus, Et) ของการดึง

d
K 0
d vol

1
0

0

0

vol 0
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12
G

d12
d12

12
12
1

Ed 

d1
d 1

1

1

0
d(   )
Et  1 3
d1

0

1
0

1
1

Et
3

0

1-0

1

1
Space Diagonal
3

CTCT

SST
0

UT

2
2  2  2 3

2

1

HCT
CTET
CCT

2  2  2 3
ข. เส้นทางความเค้น Space
(StressDiagonal
Path)

ก. ระนาบสามแกน (Triaxial Plane)

รูปที่ 1.12 เส้นทางความเค้นของการทดสอบดินด้วยวิธีต่างๆ
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic Modulus, Es) ในสภาพไม่ระบายน้าของดินเหนียว อาจ
ประมาณได้จากค่า cu ได้จากสมการที่ 1.38 ซึ่งค่า Kc ในสมการนี้ได้จากกราฟในรูปที่ 1.13
Es = Kccu
1600
1400
1200

Kc

1000

PI30

800
600
400

30PI50

200

PI50

0

1

1.5 2

3 4 5 6 7 8 9 10
OCR
รูปที่ 1.13 ค่าของ Kc สาหรับสมการที่ 1.38

(1.38)

ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว สามารถประมาณจากผลการทดสอบกาลัง
รับน้าหนักบรรทุกของดินด้วยแผ่นเหล็ก (Plate Bearing Test) ได้ดังสมการที่ 1.39
(1  2 )
Es 
BI
 p w
q p

(1.39)

โดย  = อัตราส่วนปัวซอง = 0.4

= ความลาดชันของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่กระทาต่อแผ่นเหล็กกับ
q p
การทรุดตัวหน่วยเป็นนิ้วและปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Bp = เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นเหล็ก หน่วยเป็นนิ้ว
Iw = ค่าตัวประกอบอิทธิพล (Influence Factor) = /4 สาหรับแผ่นเหล็กทรงกลม
หมายเหตุ อัตราส่วนปัวซองของดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.49 โดยที่ 0.49 เป็นค่าของ
ดินอิ่มตัว ค่าที่ควรใช้สาหรับดินทั่วไปคือ 0.4 ซึ่งความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ปัญหาในงาน
ดินเนื่องจากการใช้ค่าอัตราส่วนปัวซองต่างกันนั้น มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความแปรปรวนของ
ข้อมูลอื่น
ค่าโมดูลัสแบบถูกควบคุม (Constrained Modulus, Ed) สามารถประมาณได้จากผลการ
ทดสอบด้วยหัวกดปลายกรวยดังสมการที่ 1.40
Ed = cqc

(1.40)

โดย c = ค่าปรับแก้แสดงในตารางที่ 1.10
qc = แรงต้านที่ปลายกรวย (Cone Resistance)
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของทรายหน่วยเป็นตันต่อตารางฟุต สามารถประมาณจากผลการทดสอบ
ฝังจมมาตรฐานดังสมการที่ 1.41 ค่า N ควรเป็นค่าเฉลี่ยของการทดสอบหลายระดับ
D
E s  9.4N 0.87 B  1  0.4 

B

โดย B = ความกว้างของฐานราก หน่วยเป็นฟุต

(1.41)

D = ความลึกของฐานรากจากผิวดิน หน่วยเป็นฟุต
ตารางที่ 1.10 ค่า สาหรับสมการที่ 1.39
ประเภทดิน
ดินเหนียว (CL)
ดินเหนียว (CL)
ดินเหนียว (CL)

qc, ตันต่อตารางฟุต
7
7-20

c
3-8

20

2-5
1-2.5

ทรายแป้ง (ML)

20

3-6

ทรายแป้ง (ML)

20

1-3

ดินเหนียวหรือทรายแป้งที่มีสภาพพลาสติกสูง (CH, MH)

20

2-6

ทราย

50

2-4

ทราย

100
20-30

1.5

ทรายปนดินเหนียว
ทรายปนทรายแป้ง
ชอล์ค

3-6
1-2
2-4

1.7 สรุป (Conclusion)
การส ารวจชั้ น ดิ น เป็ น งานที่ จ าเป็ น ต่ อ งานวิ ศ วกรรมโยธา อาจมี ผู้ ม องว่ า เป็ น การเพิ่ ม
ค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การทราบข้อมูลของชั้นดินกลับช่วยให้ประหยัดได้มาก เพราะ
สามารถออกแบบและวางแผนการก่อสร้างได้เหมาะสมและถูกต้อง สามารถคาดคะเนปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าได้ วิธีและปริมาณการสารวจชั้นดินมีหลากหลาย วิศวกรต้องพิจารณา
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของขนาดและความสาคัญของงานก่อสร้าง
การทดสอบเพื่ อทราบคุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น เป็ น สิ่ ง จาเป็ น ต่ อ การน าไปเป็ น
พารามิเตอร์ในการออกแบบ วิศวกรต้องเข้าใจเงื่อนไขของงานเพื่อให้สามารถเลือกวิธีการทดสอบ
ให้เหมาะสมได้ และต้องเข้าใจในผลของการทดสอบที่ได้มาด้วยว่า อยู่ในเงื่อนไขใด และเมื่อนาไป
แปรผลเป็นพารามิเตอร์ด้วยวิธีต่างๆ ต้องเข้าใจเงื่อนไขของวิธีนั้นๆ อย่างชัดเจน เช่น บางวิธีใช้ได้
กับดินเหนียวเท่านั้น เป็นต้น
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