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อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่ง
บนพื้นฐานการทดสอบแบบจาลองกายภาพ
Influence of Inclined Angles on Single Pile Vertical Capacity
Based on Physical Model Test
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บทคัดย่อ
บทความนี้เสนอการศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกาลังรับ
น้ าหนั ก ในแนวดิ่ ง การศึ ก ษาได้ เ น้ น ไปที่ ก ารทดสอบแบบจ าลองทาง
กายภาพในห้องปฏิบัติการ โดยการประยุกต์ ใช้สเตนเลสที่มีผิวเรียบและ
ปลายปิดเป็นแบบจาลองเสาเข็มที่ติดตั้งในแนวเอียงกับแนวดิ่งเท่ากับ 0, 5,
10 และ 15 องศา ในส่วนของแบบจาลองดินที่ขึ้นรูปด้วยทรายแห้งที่มีการ
กระจายขนาดคละอย่างสม่าเสมอ โดยเตรียมแบบจาลองดินและเสาเข็ม
เอี ย งเข้ าด้วยกันที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 60%, 70% และ 80% ซึ่งการ
ทดสอบจะสมมติให้เป็นพฤติกรรมภายหลังการติดตั้งเสาเข็มแล้วเสร็จ ใน
ระหว่างการทดสอบได้บันทึกแรงและการทรุดตัวในแนวดิ่งที่ด้านบนเสาเข็ม
จากผลการทดสอบพบว่า แนวโน้มก าลัง รับ น้าหนัก เสาเข็ มเอี ย งมี ค วาม
แตกต่างกันเนื่องจากมุมเอียงที่เพิ่มขึ้น สาหรับมวลดินหลวม (Dr=60%) มี
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันมวลดินแน่น (Dr=80%) มี
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักลดลง สาหรับมวลดินแน่นปานกลาง (Dr=70%)
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักเสาเข็มเอียงยังไม่ชัดเจน ในส่วนอิทธิพลของความ
หนาแน่นของมวลดินพบว่ากาลังรับน้าหนักของเสาเข็มในมวลดินแน่นมีค่า
สูงกว่าในมวลดินหลวมในทุกมุมเอียง
คาสาคัญ: กาลังรับน้าหนัก, การทดสอบแบบจาลองทางกายภาพ, เสาเข็ม
เอียง

Abstract
This study presents the influence of inclined angles on the
vertical capacity of a single pile based on physical model tests
laboratory. An own-customized stainless steel rod having smooth
surfaces with a close-end characteristic was used as a model pile.
It was installed with inclinations of 0, 5, 10, and 15˚ from the
vertical. To model ground conditions, the dry and uniform sand
was prepared with varying densifications of its 60%, 70%, and

80% relative densities (Dr). These relative densities were assumed
to be the ground conditions after pile installation. Vertical loads
were applied at the top of the test pile with measurement of
vertical pile settlements. These applied vertical loads directly
reflect pile capacity levels. The test results indicated that the
tendency of vertical pile capacity values of an inclined pile was
dependent on its inclined angles and ground density conditions.
For the loose ground condition of 60% Dr, pile capacity values
increase with an increase in inclined angles. Adversely, for the
dense ground condition of 80% Dr, pile capacity values decrease
with an increase in inclined angles. However, for the medium
ground condition of 70% Dr, pile capacity values of an inclined
pile have no clear trend. Furthermore, test results would indicate
a denser ground condition, a better pile capacity for an inclined
pile.
Keywords: Pile capacity, Physical model test, Inclined pile

1. คานา
การก่อ สร้า งโครงสร้า งขนาดใหญ่ ห รือ ก่อ สร้า งในบริเวณที่ก าลั ง รั บ
น้าหนักกดทับของดินมีค่าน้อย จาเป็นต้องใช้เสาเข็มในการทาเป็นฐานราก
ลึก เมื่อกล่าวถึงน้าหนักกดทับ ที่ถูกถ่ายลงมาที่เสาเข็ มก็ไม่ได้มีเพีย งแรง
กระทาในแนวดิ่งอย่างเดียวเท่านั้ น แต่ยังมีแรงกระทาจากทางด้านข้างของ
องค์อ าคารหรือ โครงสร้า งจะมากหรือ น้อ ยเท่า นั้ น ซึ่งเสาเข็ มรับ แรงใน
แนวดิ่งสามารถต้านทานต่อแรงกระทาในแนวราบได้เพียง 10% ถึง 20%
ของความสามารถรับน้าหนักในแนวดิ่งโดยระยะโก่งตัวไม่มากกว่า 1/2 นิ้ว
(12.5 มม.) ในกรณีที่เต็มระยะฝั่ ง [1] จึงจาเป็นที่จะต้องใช้ขนาดเสาเข็ ม
แนวดิ่งที่หน้าตัดใหญ่ขึ้นหรือจานวนเสาเข็มที่มากขึ้นเพื่อรับแรงกระทาจาก
ทางด้านข้าง ดังนั้นจึงได้นาเสนอเสาเข็มเอียง (Batter Pile หรือ Incline
Pile) มาเพื่อรับแรงกระทาด้านข้างแทนเสาเข็มรับแรงในแนวดิ่ง
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เสาเข็มเอียงถูกแบ่งออกเป็นเสาเข็มเอียงด้านบวกและเสาเข็มเอียงด้าน
ลบตามทิศทางของแรงกระทาในแนวราบ หากแรงในแนวราบกระทาใน
ทิศทางเดียวกับมุมเอียงเสาเข็มคือเสาเข็มเอียงด้านลบ และเสาเข็มด้านบวก
คือแรงแนวราบกระทาในทิศทางตรงข้ามกับมุมเอียงเสาเข็ม
พัฒนศักดิ์ อบเชย [2] ได้ศึกษาพฤติกรรมในการรับแรงกระทาด้านข้าง
ของเสาเข็ มเดี่ย วในแนวดิ่งและเสาเข็ มเอี ย งในชั้นทรายความหนาแน่น
สั ม พั ท ธ์ เ ท่ า กั บ 30% (ทรายหลวม) และ 70% (ทรายแน่ น ) โดยใช้
แบบจ าลอง ซึ่ ง ใช้ มุ ม เอี ย งของเสาเข็ ม เป็ น 0, ±10 และ ±20 องศากับ
แนวดิ่ ง อั ต ราส่ ว นความยาวของเสาเข็ ม ที่ ฝั ง ในชั้ น ดิ น ทายต่ อ เส้ นผ่า น
ศูนย์กลางของเสาเข็ม (L/D) เท่ากับ 30 และมีค่าอัตราส่วนระยะเยื้องศูนย์
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม (e/d) เท่ากับ 0, 4 และ 8 ผลจากการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรับแรงกระทาทางด้านข้างสูงสุด
ของเสาเข็มมีค่าเพิ่มขึ้นตามลาดับของเสาเข็มจาก +20, +10 ,0 , -10 และ
-20 องศาตามลาดับ โดยเสาเข็มเอียงด้านลบมีความสามรถในการรับแรง
กระทาด้านข้างสูงสุดและค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดมีค่าสูงกว่าเสาเข็มในแนวดิ่ง
และเสาเข็มเอียงด้านบวกตามลาดับ และเมื่อมีค่าอัตราส่วนระยะเยื้องศูนย์
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม (e/d) เพิ่มขึ้น ทาให้ความสามารถในการ
รับแรงกระทาด้านข้างสูงสุดของเสาเข็มมีค่าลดลง แต่ทาให้ค่าโมเมนต์ดัด
สูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้น
จากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงกาลังรับแรงในแนวราบของเสาเข็มเอียง
ด้านลบมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเสาเข็มเอียงด้านบวกที่มุมเอียงเดียวกันและ
เสาเข็มในแนวดิ่งตามลาดับ [3],[8],[10] รวมไปถึงกาลังต้านแรงแผ่นดินไหว
ของเสาเข็มเอีย งที่มากกว่าเสาเข็ มในแนวดิ่งเพีย งอย่า งเดียว [9] ในทาง
กลั บ กั น เสาเข็ ม เอี ย งควรหลี ก เลี่ ย งแรงฉุ ด ลงภายนอกเสาเข็ ม เอี ย งที่
มากกว่าการทรุดตัวของเสาเข็ม (Negative Skin Friction) และการทรุดตัว
ของดินจากเสาเข็ม
Al-Neami, M. A., F. H. Rahil and K. S. Al-Bayati [4] ได้ศึกษากาลัง
รับน้าหนักในแนวดิ่งของเสาเข็มเอียงจาลองเป็นเสาเข็มเดี่ยวที่ มุมเอียง 0,
10, 20 และ 30 องศาเทียบกับแนวดิ่งบนทรายแห้งความหนาแน่นสัมพัทธ์
คือ แบบหลวม (Dr=40%), แบบแน่นปานกลาง (Dr=60%) และแบบแน่น
(Dr=80%) โดยใช้แท่งเหล็กเป็นตัวเสาเข็มจาลอง ซึ่งค่ากาลังรับน้าหนักจาก
การทดสอบจะเป็นในกรณีขณะติดตั้งเสาเข็ม เนื่องจากแบบจาลองเสาเข็ม
ถูกติดตั้งหลังจากเตรียมแบบจาลองดิน เสร็จ การศึกษาพบว่ามุมเอียง 20
องศาเป็นมุมที่มีกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งมากที่สุด ความหนาแน่นสัมพัสธ์
มีผลกระทบต่อกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งของเสาเข็มเอียงอย่างมีนัยสาคัญ
และผลกระทบของความลึกต่อความกว้างต่อกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งของ
เสาเข็มเอียงอย่างไม่มีนัยสาคัญ
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกาลังรับน้าหนักใน
แนวดิ่ ง บนพื้ น ฐานการทดสอบแบบจ าลองกายภาพเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
พฤติกรรมในการรับแรงกดแนวดิ่งของเสาเข็มแนวดิ่งกับเสาเข็มแนวเอียง
ผ่านการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับกาลังรับน้าหนักที่เกิดขึ้น ซึ่งการทดสอบจะ
สมมติให้เป็นพฤติกรรมภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ของเสาเข็ม เนื่องจาก
แบบจาลองเสาเข็มถูกติดตั้งไปพร้อมกับการเตรียมแบบจาลองดิน
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2. คุณสมบัติฐานรากและแบบจาลอง
2.1 แบบจาลองฐานราก
แบบจาลองเสาเข็มที่ใช้ในการทดสอบเป็นเสาเข็มสเตนเลสที่มีผิวเรียบ
และปลายปิ ด มีความยาว 400 มม. เส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 12.7 มม. ความ
หนา 1.1 มม. น้าหนัก 0.506 กก. จากการทดสอบค่ามุมเสียดทานระหว่าง
ผิ ด สเตนเลสกั บ ทราย (Interface friction angle,  ) เป็ น 17.0 (Dr
=60%), 24.1 (Dr =70%) และ 24.2 (Dr =80%) องศาตามลาดับ โดยใช้
แผ่นสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเดียวกับแบบจาลองเสาเข็มมาทดสอบ Direct
Shear ในส่ ว นของค่ า Young’s modulus (Ep) เป็ น 180 GPa. และ
Poisson’s ratio (ν) เป็น 0.270 ซึ่งเป็นค่าคุณสมบั ติทั่ว ไปของสเตนเลส
ทั้งนี้แบบจาลองเสาเข็ม สามารถปรับมุมเอียงกับแนวดิ่ง (β) ได้ 0 ถึง 30
องศา (แสดงในรูปที่ 1) ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของแบบจาลองฐานราก
เสาเข็มแสดงในตารางที่ 1

β

รูปที่ 1 แบบจาลองเสาเข็ม
ตารางที่ 1 รายละเอียดคุณสมบัตขิ องแบบจาลองฐานรากเสาเข็ม
Property
Outer diameter, D (mm.)
Wall thickness, t (mm.)
Length from raft base, L (mm.)
Young’s modulus, Ep (GPa.)
Poisson’s ratio, ν
Relative density, Dr (%)
The angle of interface friction,  (deg.)

60
17.0

Value
12.7
1.1
400
180
0.270
70
24.1

80
24.2

2.2 แบบจาลองดิน
แบบจาลองดินขึ้นรูป ด้วยทรายแห้ งที่มีการกระจายขนาดคละอย่า ง
สม่าเสมอโดยแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแบบจาลองดินในตารางที่ 2
พบว่าจาแนกได้เป็นทรายที่มีเม็ดขนาดเดียว (Poorly graded sand, SP)
โดยระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System, USCS) ตาม
มาตรฐาน ASTM D2487 [6] ค่าความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity, Gs)
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เท่ากับ 2.65 ตามมาตรฐาน ASTM D854-58 [5] แบบจาลองดินที่ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ ( Dr ) เป็น 60%, 70% และ 80% ได้ค่ามุมเสีย ดทาน
ของทราย (Internal friction angle,  ) เป็น 30.2 (Dr =60%), 31.7 (Dr
=70%) และ 32.5 (Dr =80%) องศาตามล าดั บ ตามมาตรฐาน ASTM
D3080 / D3080M – 11 [7] ซึ่ ง ตั ว อย่ า งผลการทดสอบ Direct Shear
Test ที่ Normal Stress เท่ากับ 28.87 T/m2 (แสดงในรูปที่ 2) ให้เห็นถึง
อิ ทธิพ ลของความหนาแน่นของมวลดิน ต่อ แรงเค้นเฉื อ น กล่า วคือ ความ
หนาแน่นของมวลดินเพิ่มขึ้นส่งผลให้แรงเค้นเฉือนสูงสุดเพิ่มขึ้น

520 มม.
800 มม.
500 มม.

3. การเตรียมการทดสอบและวิธีการทดสอบ

รูปที่ 3 ขนาดของกล่องเหล็ก

3.1 วิธีการเตรียมแบบจาลองดิน
การเตรียมแบบจาลองดินจะบรรจุในกล่องเหล็กขนาดความยาว 800
มม., ความกว้าง 520 มม., ความลึก 500 มม. (แสดงในรูปที่ 3) โดยขั้นตอน
การจัดเตรียมแบบจาลองดินดังต่อไปนี้
1. แบ่งชั้นเป็น 9 ชั้น ความสูงชั้นละ 50 มม. (ความลึกรวมเป็น 450
มม.) บดอัดชั้นต่อชั้นให้ได้ความหนาแน่นสัมพัทธ์เป็น 60%, 70%
และ 80%
2. หลังจากเตรียมแบบจาลองดินได้ 4 ชั้น (200 มม.) ทาการติดตั้งค้า
ยันชั่วคราวของแบบจาลองฐานรากเสาเข็มตามตาแหน่งแนวแรงที่
ผ่านจุดที่เสาเข็มโผ่จากแบบจาลองดินพอดี โดยติดตั้งแบบจาลอง
เสาเข็มที่มุมเอียง (β) เป็น 0, 5, 10 และ 15 องศา ระยะฝั่ง 250
มม.
3. บดอัดแบบจาลองดินต่อให้ครบทั้งหมด 9 ชั้น

ตารางที่ 2 รายละเอียดคุณสมบัตขิ องแบบจาลองดิน
Property
Classification (USCS)
D50
Coefficient of uniformity, Cu
Coefficient of curvature, Cc
Specific gravity, Gs
Maximum dry density, ρdmax (kg/m3.)
Minimum dry density, ρdmin (kg/m3.)
Maximum void ratio, emax
Minimum void ratio, emin
Relative density, Dr (%)
Internal friction angle,  (deg.)
Dry density, ρ (kg/m3.)
Void ratio, e

60
30.2

Value
SP
0.56
1.45
1.17
2.65
1679
1344
0.971
0.578
70
31.7

80
32.5

1526
0.735

1562
0.696

1599
0.657

3.2 วิธีการตรวจสอบความสมาเสมอของแบบจาลองดิน

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear Stress กับค่าร้อยละ Strain ในแนวราบของ
แบบจาลองดิน ที่ Normal Stress เท่ากับ 28.87 T/m2

การตรวจสอบความสม่ าเสมอของแบบจ าลองดิ น ด้ ว ยวิ ธี Cone
Penetration Test เพื่อควบคุมวิธีการเตรียมตัวอย่างของแบบจาลองดิน
โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แ ท่งเหล็ก ตันปลายรูปทรงกรวยที่ข นาดเส้ นผ่า น
ศูนย์ก ลาง 12.7 มม. และมุมเอียงทรงกรวย 60 องศาต่อ กับ Load Cell
เพื่อบันทึกค่าแรงต้านทานการกดที่ความลึกของแบบจาลองดินในแต่ละชั้น
(50 มม.) ซึ่งได้กาหนดความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแบบจาลองดินเป็น 60%,
70% และ 80% การตรวจสอบจะบันทึกค่าแรงต้านทานกับระยะจมลงทุกๆ
50 มม. ภายในเวลา 2 วินาที ซึ่งได้กาหนดตาแหน่งของการทดสอบ Cone
Penetration Test บนพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด กล่ อ งเหล็ ก ที่ บ รรจุ แ บบจ าลองดิ น
(แสดงในรู ป ที่ 4) [11] โดยที่ F1,F2,F3,F4 และ F5 เป็ น ชื่ อ ของแต่ ล ะ
ตาแหน่งทดสอบ ทั้งนีก้ ารตรวจสอบความสม่าเสมอนี้เป็นการทดสอบที่แยก
ต่างหาก โดยยังไม่ได้ติดตั้งแบบจาลองเสาเข็ม
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รูปที่ 4 ตาแหน่งของการทดสอบ Cone Penetration Test

3.3 วิธีทดสอบกาลังรับนาหนักในแนวดิงของแบบจาลองเสาเข็ม
การทดสอบแรงในแนวดิ่ง (แสดงในรูปที่ 5) ใช้ไฮดรอลิกแจ็คเป็นเครื่อง
ให้แรงกดในแนวดิ่งโดยให้อัตราการเคลื่อนตัวคงที่เป็น 0.2 มม./วินาที ซึ่ง
ค่าแรงกดในแนวดิ่งวัดได้มาจาก Load Cell ตรงด้านบนของแบบจาลอง
เสาเข็ ม ในส่ ว นของการเคลื่ อ นตั ว ในแนวดิ่ง วั ดได้ จ าก linear variable
differential transformer (LVDT) ที่แผ่นเหล็กด้านบนของไฮดรอลิกแจ็ค
ในส่วนของการทดสอบจะทาการบันทึกค่าแรงกดกับระยะทรุดตัวในแนวดิ่ง
ของเสาเข็มทุก 1 วินาที
LVDT

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานการกดกับความลึกของ
แท่งเหล็กในมวลดินจาลองที่ Dr=70%

4.2 ผลการทดสอบกาลังรับนาหนักในแนวดิง
กรณีความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของ
เสาเข็มที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 60% (แสดงในรูปที่ 7) แสดงถึงมุมเอียง
เสาเข็มเทียบกับแนวดิ่งไม่มีอิทธิพลต่อกาลัง รับน้าหนักในช่วงของการทรุด
ตัว 0-8 มม. แต่หลังจากการทรุดตัวที่มากขึ้น มุมเอียงเสาเข็มจะมีอิทธิพล
ต่อกาลังรับน้าหนักอย่างชัดเจนจากการทรุดตัวที่ 24 มม. กาลังรับน้าหนัก
เสาเข็มมีค่าเพิ่มขึ้นตามลาดับการเอีย งของเสาเข็มจาก 5, 0, 10 และ 15
องศา

Hydraulic Jack

Load Cell

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของเสาเข็ม
ที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 60%
รูปที่ 5 การติดตั้งตรวจวัดของการทดสอบแรงกดในแนวดิ่ง

4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์วิจารณ์
4.1 ผลการตรวจสอบความสมาเสมอของแบบจาลองดิน
จากผล Cone Penetration Test พบว่าในช่วงความลึก 0 – 30 ซม.
แสดงค่า แรงต้า นทานการกดที่ ใกล้เคีย งกัน ซึ่งระยะฝั่งของแบบจ าลอง
เสาเข็มเป็น 25 ซม. อยู่ภายในช่วงความลึกนี้พอดี รวมถึงแต่ละความลึก
ของการทดสอบมีความต่างกันของค่าต่าสุดกับสูดสุดของความต้านทานแรง
กดในแต่ละตาแหน่งไม่เกิน 2.5 กก. ในทุกความหนาแน่น (แสดงในรูปที่ 6)

กรณีความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของ
เสาเข็มที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 70% (แสดงในรูปที่ 8) แสดงถึงมุมเอียง
เสาเข็ ม เที ย บกับ แนวดิ่ ง มีอิ ทธิพ ลต่ อ ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก กับ การทรุ ดตัว ใน
แนวดิ่ง ในช่วงการทรุดตัว 0-12 มม. เมื่อมุมเอียงเสาเข็มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อ
กาลังรับน้าหนักเสาเข็มให้เพิ่มขึ้นและสูดสุดที่มุมเอียง 10 องศา หลังจาก
นั้นกาลังรับน้าหนักเสาเข็มจะลดลง ทั้ งนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มมุมเอียง
จนถึง 15 องศา มีกาลังรับน้าหนักไม่ต่างจากมุมเอียง 0 องศา ในส่วนของ
การทรุดตัว ที่มากขึ้ นจาก 12 มม. ก าลังรับ น้าหนักเสาเข็มที่มุมเอีย ง 15
องศา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่ามุมเอียง 10 องศา ในทางกลับกันกาลัง
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รับน้าหนักเสาเข็มที่มุมเอียง 0, 5, และ 10 องศา เริ่มคงที่เมื่อการทรุดตัวที่
มากขึ้น

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของเสาเข็ม
ที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 70%

กรณีความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของ
เสาเข็มที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 80% (แสดงในรูปที่ 9) แสดงถึงมุมเอียง
เสาเข็ ม เที ย บกับ แนวดิ่ ง มีอิ ทธิพ ลต่ อ ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก กับ การทรุ ดตัว ใน
แนวดิ่งเมื่อเพิ่มมุมเอียงไปจนถึง 15 องศา กาลังรับน้าหนักเสาเข็มจะลดลง
อย่า งมีนัย สาคัญในช่ว งของการทรุดตัว 0-18 มม. ซึ่งก าลังรับ น้าหนัก ที่
ลดลงมากที่สุด 26.8% ของกาลังรับน้าหนักที่มุมเอียง 0 องศา ที่การทรุด
ตัวที่ 8 มม. แต่หลังจากการทรุดตัวเพิ่มมากขึ้น มุมเอียงของเสาเข็มจะไม่มี
อิทธิพลต่อกาลังรับน้าหนัก
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ถูกกาหนดไว้หลายวิธี ในส่วนการศึกษานี้จะกาหนดกาลังรับน้าหนักเสาเข็ม
สูงสุดไว้ที่กาลังรับน้าหนักเริ่มคงที่เป็นการทรุดตัวเท่ากับ 16 มม.
ตารางที่ 3 และรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนัก
สูงสุดกับมุมเอียงเสาเข็ม โดยถูกแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
1. ก าลังรับ น้าหนัก ในชั้นดินหลวม (Dr=60%) พบว่า ก าลัง รับ น้าหนัก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเอียงเสาเข็มเพิ่มขึ้น
2. กาลังรับน้าหนักในชั้นดินแน่นปานกลาง (Dr=70%) การเพิ่มมุมเอียง
เสาเข็มส่งผลให้กาลังรับน้าหนักเพิ่มขึ้นและสูงสุดที่มุมเอียง 10 องศา
กับแนวดิ่ง หลังจากนั้นกาลังรับน้าหนักเสาเข็มจะลดลงแต่ก็ยังคงมีค่า
มากกว่ากาลังรับน้าหนักเสาเข็มในแนวดิ่ง
3. กาลังรับน้าหนักในส่วนของชั้นดินแน่น (Dr=80%) เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกาลังรับน้าหนักเล็กน้อยเมื่อมุมเอียงเสาเข็มเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ม
ทาให้กาลังรับน้าหนักเสาเข็มลดลง
สาหรับกรณีชั้นดินความหนาแน่นแบบหลวมถึงปานกลางอาจเกิดการ
พัฒนาของกาลังรับน้าหนักจากการเอียงของเสาเข็มเนื่องจากพื้นที่ในการ
รับแรงเพิ่มขึ้น ในส่วนกรณีชั้นดินความหนาแน่นแบบแน่นอาจเกิดการศูนย์
เสียกาลังรับน้าหนักจากการเอียงของเสาเข็ม ทั้งนี้พื้นที่ กระเปาะความเค้น
ในการรับแรงอาจเกิดการพัฒนากาลังในช่วงความหนาแน่นแบบหลวมถึง
ปานกลาง ซึ่งเป็ นช่ว งความหนาแน่นของชั้นดินธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อ ให้
เข้าใจการพัฒนากาลังของมวลดินรอบเสาเข็มและสามารถอธิบายแนวโน้ม
ของกาลังรับน้าหนักมากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนตัวมวลดินและพื้นที่กระเปาะ
ความเค้นในการรับแรงรอบเสาเข็ม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลร่วม
ตารางที่ 3 กาลังรับน้าหนักสูงสุดของเสาเข็มในแนวดิ่ง

β
(Degree)
0
5
10
15

Qu (kg) at
Dr=60%
14.0
12.0
15.5
17.0

Qu (kg) at
Dr=70%
28.5
30.0
35.5
31.5

Qu (kg) at
Dr=80%
44.0
43.0
45.0
41.0

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของเสาเข็ม
ที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 80%

4.3 อิทธิพลของมุมเอียงต่อกาลังรับนาหนักในแนวดิง
โดยทั่วไปความสามารถในการรับ กาลังรับน้าหนักสูงสุด ของเสาเข็ ม
(Ultimate Load, Qu) มักถูกกาหนดไว้ที่การทรุดตัวเท่ากับ 10% ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม แต่สาหรับแบบจาลองหรือเสาเข็มขนาดเล็กเนื่องจาก
ค่ากาลังรับน้าหนักสูงสุดที่ได้จะไม่สอดคล้องกับการทรุดตัวเสาเข็ม ซึ่งการ
กาหนดกาลังรับน้าหนักสูงสุดของเสาเข็มขนาดเล็กหรือแบบจาลองเสาเข็ม
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4.4 อิทธิพลของความหนาแน่นสัมพัทธ์มวลดินต่อกาลังรับนาหนักใน
แนวดิง

และพื้นที่กระเปาะความเค้นในการรับแรงรอบเสาเข็ม จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลร่วม

รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์กับกาลังรับ
น้าหนักเสาเข็มสูงสุด พบว่ากาลังรับน้าหนักเสาเข็มสูงสุดมีแนวโม้นเพิ่มขึ้น
เป็นเส้นตรง เมื่อความหนาแน่นของชั้นดินเพิ่มขึ้น 1.17 เท่า ส่งผลให้กาลัง
รับน้าหนักของเสาเข็มสูงสุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.1 เท่า ในทุกมุมเอียงของเสาเข็ม
เนื่องจากชั้นทรายแน่นทาให้แรงเสียดทานระหว่างเม็ดทรายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดสอบ Direct Shear Test

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์กับกาลังรับน้าหนักสูงสุด

5. สรุปผลการศึกษา
จากการทดสอบกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งของแบบจาลองเสาเข็มเดี่ยว
ที่ทามุมเอียง 0, 5, 10 และ 15 องศากับแนวดิ่ง ซึ่งถูกฝังในชั้นทรายที่ใช้
เป็นแบบจาลองดินที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 60%, 70% และ 80%
โดยทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษามีดังนี้
 สาหรับกรณีกาลังรับน้าหนักในชั้นดินหลวม (Dr=60%) พบว่ากาลังรับ
น้าหนัก มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้ นเมื่อมุมเอี ย งเสาเข็ มเพิ่มขึ้ น กรณี ก าลัง รับ
น้าหนัก ในชั้นดินแน่นปานกลาง (Dr=70%) การเพิ่มมุมเอียงเสาเข็ม
ส่ ง ผลให้ ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก เพิ่ ม ขึ้ น และสู ง สุ ด ที่ มุ ม เอี ย ง 10 องศากับ
แนวดิ่ง หลังจากนั้น ก าลังรับ น้าหนัก เสาเข็ มจะลดลงแต่ก็ยังคงมีค่า
มากกว่ากาลังรับน้าหนักเสาเข็มในแนวดิ่ง กรณีกาลังรับน้าหนักในส่วน
ของชั้นดินแน่น (Dr=80%) เกิดการเปลี่ยนแปลงของกาลังรับน้าหนัก
เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ มุ ม เอี ย งเสาเข็ ม เพิ่ม ขึ้ น และมี แ นวโน้ ม ท าให้ ก าลัง รับ
น้าหนักเสาเข็มลดลง
 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของมวลดินส่งผลกระทบต่อ กาลังรับ
น้าหนักเสาเข็ม กล่าวคือความหนาแน่นของมวลดินเพิ่มขึ้นส่งผลให้
กาลังรับน้าหนักเสาเข็มในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักเสาเข็มเอียงที่แตกต่างกันเนื่องจากมุมเอียงที่
เพิ่มขึ้ นระหว่า งมวลดินหลวม (Dr=60%) กับ มวลดินแน่น (Dr=80%) ซึ่ง
อาจจะมีการพัฒนากาลังและพฤติกรรมของมวลดินรอบเสาเข็ม ที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจการพัฒนากาลังของมวลดินรอบเสาเข็มและสามารถ
อธิบายแนวโน้มของกาลังรับน้าหนักมากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนตัวมวลดิน

คณะผู้วิจั ย ขอขอบคุณบั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ที่ให้
ค าปรึ ก ษาแนะน าในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นการด าเนิ น งานวิ จั ย และให้ ก าร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
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