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ทรุดตัว ความเค้น การเคลือ่ นตัว และการกระจายแรงตามความลึกของเสาเข็ม จากผลการศึกษาพบว่า การใช้เสาเข็มดิน
ซีเมนต์รูปตัวทีเมื่อเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปรกติชว่ ยลดค่าการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างเสาเข็มและดินบริเวณ
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Behavior of T-Shaped Deep Cement Mixing Piles under
Unit Cell Embankment Tests by a Physical Model
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Abstract
This article presents the results of the physical model tests on deep cement mixing (DCM) piles
supported unit cell embankment under loading. Two types of piles, conventional DCM and T-shaped deep
cement mixing (TDM) pile under controlled volume and length,were focused. The tests were performed
in order to evaluate the potential of using the TDM piles to reduce the differential settlement between the
pile head and the surrounding soil. The physical model tests were conducted in the laboratory with a
scaling factor of 10. Various instrumentations including settlement plate, earth pressure cell, displacement
transducer, and strain sensor were installed in the test. According to the results, using TDM piles can
significantly reduce the differential settlement. This is due to the fact that the load sharing ratio of the
TDM pile is greater than that of the conventional DCM pile.
Keywords : Physical Model / Unit Cell / Deep Cement Mixing / T-shaped Deep Cement
			 Mixing / Differential Settlement
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1. บทนำ�

Pre-loading, การเสริมกำ�ลังด้วย Geo-Grid หรือ
ปัจจุบนั การพัฒนางานด้านระบบสาธารณูปโภคในพืน้ ที่ Geotextile และ วิธี Deep Cement Mixing (DCM)
ราบลุม่ ภาคกลางมีวงกว้างมากขึน้ โดยเฉพาะงานถนนและ หรือการทำ�เสาเข็มดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่าง
งานด้านระบบขนส่งสาธารณะเช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการใช้งาน
เป็นต้น แต่เนือ่ งจากลักษณะชัน้ ดินในพืน้ ทีป่ ระกอบไปด้วย หลากหลายเช่นใช้เป็นกำ�แพงกันดิน [3] ป้องกันการพัง
ชั้นดินเหนียวอ่อนที่ค่อนข้างหนา ซึ่งดินเหนียวอ่อนเป็น ทลายของลาด (Slope Failure) ป้องกันการรั่วซึมของ
วัสดุทมี่ สี มบัตทิ างวิศวกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับการรับน้�ำ หนัก น้ำ�ใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นฐานรากในงานถนน
บรรทุก เนื่องจากมีความสามารถในการรับแรงเฉือนที่ต่ำ�  อย่างไรก็ตามการนำ�เสาเข็มดินซีเมนต์มาปรับปรุงคุณภาพ
และมีปริมาณความชื้นในธรรมชาติสูง [1, 2] โดยปัญหา ดินในงานก่อสร้างถนนนั้นยังมีปัญหาด้านการพังทลาย
ทีพ่ บเมือ่ มีการก่อสร้างบนชัน้ ดินเหนียวอ่อน คือการทรุดตัว ระหว่างการก่อสร้าง รวมไปถึงค่าก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง
ของโครงสร้างและการพังทลายของชั้นดินเนื่องจากการ เนื่องจากใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม นอกจากนี้ การใช้
รับแรงรวมไปถึงมีการยุบอัดตัวสูงเมื่อมีน้ำ�หนักกระทำ�   เสาเข็มดินซีเมนต์เป็นฐานรากในงานถนนยังก่อให้เกิด
ดังนั้นเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินจึงเป็นทางเลือกและ ปัญหาการทรุดตัวทีแ่ ตกต่างกัน (Differential settlement)
ขั้นตอนที่สำ�คัญก่อนการก่อสร้างบนชั้นดินเหนียวอ่อน ซึ่ง ระหว่างหัวเสาเข็มและดินรอบข้างเสาเข็ม ดังแสดง
มีดว้ ยกันหลายวิธเี ช่น การใช้แผ่นระบายน้�ำ แนวดิง่ (PVD), ในรูปที่ 1

รูปที่ 1  การทรุดตัวที่แตกต่างกันของผิวถนน
ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง
รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะต้องเพิม่ เติมในส่วนของการซ่อมแซม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการลดระยะห่างระหว่างเสาเข็ม
สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ แต่ก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น Kriengtaweekit
และคณะ [4] ได้ศึกษาชั้นพื้นถ่ายแรงแบบแกร่ง (Rigid
Load Transfer Slab) ซึ่งมีปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ

เพื่อช่วยถ่ายแรงที่กระทำ�บนชั้นทางลงสู่เสาเข็มดินซีเมนต์
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้พื้นถ่ายแรงแบบแกร่ง
ช่วยลดการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างหัวเสาเข็มและดิน
รอบข้างเสาเข็มและยังสรุปว่าการเพิ่มความแข็งแกร่งของ
ชั้นถ่ายแรงช่วยทำ�ให้น้ำ�หนักบรรทุกถ่ายลงสู่ตัวเสาเข็ม
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการถ่ายแรงลงสู่หัวเข็มมี
ประสิทธิภาพสูง การวิบัติของหัวเสาเข็มก็เป็นอีกปัจจัย
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ทีจ่ ะต้องพิจารณาร่วมกัน เนือ่ งจากลักษณะการถ่ายน้�ำ หนัก
บรรทุกของเสาเข็มจะมีค่าสูงที่สุดบริเวณหัวเสาเข็ม และ
ค่อยๆ ลดลงตามความลึก [5] ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา
นวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ หัว เสาเข็ ม มี ค วาม
แข็งแรงขึน้ เช่นการเสริมแกนทีม่ คี วามแข็งแรงกว่าเสาเข็ม

ดินซีเมนต์บริเวณหัวเสาเข็ม [5-7], การเพิ่มปริมาณปูน
ซีเมนต์บริเวณหัวเสาเข็ม และ การขยายขนาดหัวเสาเข็ม
ให้ใหญ่ขึ้นจนมีลักษณะหน้าตัดของเสาเข็มเป็นรูปตัวอักษร
ที (TDM) [8-11] ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2  เสาเข็็มดินซีเมนต์รูปตัวที [8]
Lui และคณะ [8] ได้ศึกษาพฤติกรรมของเสาเข็ม
ดินซีเมนต์รปู ตัวทีภายใต้การรับน้�ำ หนักคันทางจริงได้ขอ้ สรุปว่า
การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์รปู ตัวทีเป็นฐานรากของโครงสร้าง
คันทางสามารถลดค่าการทรุดตัวทัง้ แนวดิง่ และการเคลือ่ น
ตัวแนวราบได้ดีกว่าการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ [6]
และ Yensri และคณะ [1] ได้ศึกษาพฤติกรรมของเสาเข็ม
ดินซีเมนต์รูปตัวทีภายใต้การรับแรงในแนวแกนด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข (Finite Element Method) โดย
ศึกษาด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหัวเสาเข็มภายใต้
การควบคุมปริมาณของเสาเข็มทั้งต้นให้เท่าๆ กัน พบว่า
การขยายเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเสาเข็มสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับกำ�ลังแบกทาน (Ultimate Pile
Capacity) ของเสาเข็มเดี่ยว อีกทั้งยังเปลี่ยนรูปแบบการ
วิบตั ขิ องเสาเข็มอีกด้วย [1]อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว
ยังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการพิจารณาแค่พฤติกรรมการ
รับแรงในแนวแกนของเสาเข็มเดี่ยว หรือการรับน้ำ�หนัก
ของเสาเข็ม (Pile Load Test)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
เสาเข็มดินซีเมนต์รปู ตัวทีเปรียบเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์
รูปแบบธรรมดา รวมไปถึงพฤติกรรมของดินบริเวณรอบ
เสาเข็มภายใต้การรับแรงจากคันดินทดสอบแบบยูนิตเซล
(Unit Cell)ด้วยแบบจำ�ลองย่อส่วน (Physical Model)
ในห้องปฏิบัติการ เริ่มจากการเลือกกรณีศึกษาของ Yensri
และคณะ [1] มา 2 กรณี ประกอบไปด้วยกรณีท่ีเป็น
เสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติ และ เสาเข็มดินซีเมนต์รูป
ตัวที จากนั้นศึกษาพฤติกรรมการรับแรง การทรุดตัว
(Settlement) และการกระจายแรงตามความลึก (Load
Distributions) จากการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
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2. วิธีการศึกษา

การศึกษาประกอบไปด้วยสองชุดการทดสอบ ได้แก่
การทดสอบการรับแรงจากคันดินทดสอบแบบยูนิตเซล
โดยใช้เสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติ (DCMPile) เป็น
ฐานราก และ ใช้เสาเข็มดินซีเมนต์รปู ตัวที (TDM Pile) เป็น
ฐานราก โดยควบคุมความยาวและปริมาตรของเสาเข็ม

ทั้งสองแบบให้มีค่าเท่ากัน โดยย่อส่วนลงมา 10 เท่าจาก
ขนาดจริง

2.1 รูปแบบเสาเข็มที่พิจารณาในการออกแบบ

การศึกษาครั้งนี้พิจารณาพฤติกรรม ณ ตำ�แหน่ง
กึง่ กลางของคันทางทีม่ กี ารปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาเข็ม
ดินซีเมนต์แบบโครงตาข่าย (Grid) ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3  ภาพด้านบนและภาพตัดของแบบจำ�ลอง
สำ�หรับขนาดของเสาเข็มดินซีเมนต์ที่จำ�ลองในแบบจำ�ลองย่อส่วนแสดงในรูปที่ 4
S=40 cm

D=6.8 cm

Unit:cm

Test-2:TDM

D=10 cm
S=20 cm

Enlarged pile
cap diameter

30 cm

D=6.8 cm

L=70 cm

L=70 cm

H=20 cm

S=20 cm

S=20 cm

S=20 cm

S=40 cm

Test-1:DCM
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D=10 cm

d=5 cm

รูปที่ 4  ขนาดของเสาเข็็มดินซีเมนต์ที่จำ�ลองในแบบจำ�ลองย่อส่วน
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2.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ และการจำ�ลอง
			ชั้นดิน

ชั้นดินที่จำ�ลองในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ดินเหนียว
อ่อนกรุงเทพ (Bangkok Soft Clay) บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ความลึก 6.0-8.0 เมตร
และสมบัติของดินเหนียวอ่อนซึ่งได้จากการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการ แสดงในตารางที่ 1 โดยขั้นตอนการจำ�ลอง
ชั้นดินเริ่มจากการทำ�ลายโครงสร้าง (Remold) ดินเหนียว
อ่อนให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดก่อน จากนั้นนำ�ดินเหนียว

ที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วบรรจุลงในกล่องทดสอบที่ผ่านการ
เคลือบผิวในด้วยจาระบีเพือ่ เป็นการลดแรงเสียดทานทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นระหว่างผิวกล่องและดินเหนียวอ่อน โดยมีชั้น
ทรายหลวมหนา 5 เซนติเมตรประกบไว้ทั้งชั้นบนและล่าง
สำ�หรับเป็นช่องทางในการระบายน้ำ�  จากนั้นปล่อยให้เกิด
กระบวนการอัดตัวคายน้� 
ำ (Consolidation) โดยให้น�้ำ หนัก
บรรทุกทิ้งไว้ 60 กิโลกรัม (คิดเป็นความเค้นเท่ากับ 7.36
กิโลปาสคาล) เป็นเวลา 30 วัน ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การ
อัดตัวคายน้ำ�พบว่าที่ค่าอยู่ในช่วง 90-93%

ตารางที่ 1 ภาพด้านบนและภาพตัดของแบบจำ�ลอง

2.3 เสาเข็มดินซีเมนต์

ขั้นตอนการหล่อเสาเข็มดินซีเมนต์ลงในกล่อง
ทดสอบ เริ่มจากการติดตั้งปลอก PVC ซึ่งใช้เป็นแบบของ
เสาเข็ม (Casing) เพื่อกำ�หนดขนาดของเสาเข็มให้เป็นไป

(Pile
cap casing)

ตามที่ออกแบบการทดสอบไว้ จากนั้นนำ�ดินที่อยู่ใน แบบ
เสาเข็มออกทั้งหมดเพื่อเตรียมติดตั้งเสาเข็มดินซีเมนต์
ดังแสดงในรูปที่ 5 พร้อมกับเช็ดทำ�ความสะอาดด้านที่
เป็นแผ่นอะคริลิก (Acrylic) และทาจาระบีลงบนแผ่น

(Pile
body casing)

Step 1

Step 2

Step 3

รูปที่ 5  ขั้นตอนการเตรียมก่อนการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ในแบบจำ�ลองย่อส่วน
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อะคริลิกบริเวณส่วนที่จะสัมผัสกับเสาเข็มเพื่อลดแรง
เสียดทานทีเ่ กิดขึน้ ส่วนผสมในการจำ�ลองเสาเข็มดินซีเมนต์
ประกอบไปด้วย ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ผ่านการอัดตัว
คายน้ำ�  (Consolidation) แล้วและมีปริมาณความชื้น
72% อัตราส่วนระหว่างน้ำ�และปูนซีเมนต์เท่ากับ 5.12
โดยออกแบบส่วนผสมให้มีกำ�ลังรับแรงเฉือน (Undrained
Shear Strength) เท่ากับ 80 กิโลปาสคาล และมีค่า
โมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic Modulus) เท่ากับ 21.78
เมกกะปาสคาล ในขั้นตอนการผสมเริ่มจากการผสม
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ดินเหนียวอ่อนกับน้ำ�ส่วนหนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกันและมี
ลักษณะเหลวเป็นน้ำ�โคลน จากนั้นผสมน้ำ�ส่วนที่เหลือกับ
ปูนซีเมนต์ให้เข้ากันจนเป็นน้ำ�ปูน แล้วจึงนำ�ทั้งสองส่วน
มาผสมกันให้เข้ากันอีกครัง้ หนึง่ จากนัน้ นำ�ดินซีเมนต์ทผี่ สม
เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงในแบบเสาเข็มที่ขุดเตรียมไว้จน
เต็มทั้ง 4 แบบพร้อมดึงแบบหล่อ PVC ออกจากนั้นบ่ม
ทิ้งไว้ 28 วันเพื่อให้เสาเข็มดินซีเมนต์พัฒนากำ�ลังได้สูงสุด
ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6  ขั้นตอนการจำ�ลองชั้นดินและหล่อเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติและรูปตัวที [10]

2.4 อุปกรณ์ตรวจวัด

- อุปกรณ์วัดการทรุดตัวที่ผิวดิน (Settlement
Plate) ในการศึกษาครั้งนี้ วัดการทรุดตัว 2 ตำ�แหน่ง
ได้แก่
ตำ�แหน่งแรกติดตั้งบนผิวของชั้นดินเหนียวอ่อนบริเวณ
กึ่งกลางของยูนิตเซล และ ตำ�แหน่งที่สองบนหัวเสาเข็ม
ใช้สำ�หรับวัดค่าการทรุดตัว (Settlement) โดยอุปกรณ์วัด

การทรุดตัวใช้คกู่ บั เครือ่ งวัดการเคลือ่ นตัว (Displacement
Transducer, DT)
- อุปกรณ์วัดความเค้น (Earth Pressure Cell,
EPC) ติดตั้งไว้ทั้งหมด 3 ตำ�แหน่งได้แก่ บริเวณหัวเสา
เข็ม, บริเวณกึ่งกลางยูนิตเซล และระหว่างเสาเข็มดิน
ซีเมนต์ ดังแสดงในรูปที่ 7 โดย EPC แต่ละตัวสามารถ
รับความเค้นได้ไม่เกิน 200 กิโลปาสคาล
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รูปที่ 7  ตำ�แหน่งของอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ
- อุปกรณ์วัดการกระจายตัวของแรงตามความ
ลึกเสาเข็ม (Strain Sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่เป็น
การรวมกันระหว่างแท่งยูริเทน (Urethane) ทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.05 เซนติเมตร ยาว 2.2
เซนติเมตร และมาตรวัดความเครียด (Strain gage)
ชนิด KFEL-2-120-C1N2C2 จำ�นวน 2 ตัวติดขนานกัน
กับแท่งยูริเทน ดังแสดงในรูปเล็กด้านซ้ายมือของรูปที่ 7
โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวผ่านการปรับเทียบค่าด้วยไมโครมิเตอร์
(Micrometer) ก่อนจะฝังลงในเสาเข็มดินซีเมนต์ สำ�หรับ

อุปกรณ์ดังกล่าวจำ�เป็นต้องต่อกับวงจรแบบ Wheatstone
bridge เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ระบบ 2 gages แบบ
ขนานกันโดยหลักการทำ�งานของอุปกรณ์ตรวจวัดชนิดนี้
คือวัดค่าความเครียด (Strain) ที่เกิดขึ้นภายในเสาเข็ม
อันเนื่องมาจากการรับน้ำ�หนักบรรทุก แล้วนำ�ค่าความ
เครี ย ดที่ ต รวจวั ดได้ ม าเปลี่ ย นเป็ น แรงด้ ว ยกฎของฮุ ค
(Hooke’s Law)
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2.5 ขั้นตอนการทดสอบ

หลังจากเสาเข็มดินซีเมนต์พัฒนากำ�ลังที่ 28 วัน
ทำ�การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดSettlement Plate และ
EPC บนผิวชั้นดินและเสาเข็ม หลังจากนั้นโปรยทราย
ละเอียดด้วยวิธีการตกแบบอิสระ (Pluviation) จนได้
ความหนา 15 เซนติเมตรสำ�หรับจำ�ลองเป็นชั้นคันดิน
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หลังจากนั้นวางแผ่นไม้หนา 1.7 เซนติเมตรบนผิวชั้นทราย
เพื่อทำ�หน้าที่กระจายน้ำ�หนักให้ลงเต็มทั้งหน้าตัด แล้วเริ่ม
ทดสอบ โดยให้น้ำ�หนักบรรทุก 1 กิโลปาสคาล ทุกๆ 30
นาที และบันทึกผลจนกระทั่งสิ้นสุดน้ำ�หนักบรรทุกสุดท้าย
ที่ 14 กิโลปาสคาลดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8  ภาพการทดสอบ

3. ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล

สาเหตุหนึง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ถนนวิบตั แิ ละส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนนคือ การทรุดตัวที่แตกต่างกันที่มากเกินไป
ระหว่างชั้นดินที่รองรับด้วยเสาเข็ม กับ ชั้นดินที่ไม่ได้
รองรับด้วยเสาเข็ม ดังนั้น การวิเคราะห์และวิจารณ์ผล
ของการทรุดตัวในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย การ
ทรุดตัวบริเวณหัวเสาเข็ม และ การทรุดตัวบริเวณชั้นดิน
กึ่งกลางยูนิตเซล, ความเค้น ณ ตำ�แหน่งต่างๆ, ลักษณะ
การถ่ายแรงลงสู่เสาเข็มทั้งสองรูปแบบ และ การกระจาย
แรงตามความลึกในเสาเข็ม

3.1 ลักษณะการทรุดตัว

หลังจากให้น้ำ�หนักบรรทุกครั้งละ 1 กิโลปาสคาล
จนถึง 14 กิโลปาสคาล น้ำ�หนักบรรทุกได้ส่งถ่ายผ่านชั้น

ทรายลงสู่เสาเข็มและชั้นดินเหนียวอ่อน การทรุดตัวที่
หัวเสาเข็มทั้งแบบธรรมดาและแบบรูปตัวทีที่วัดได้จาก
อุปกรณ์วัดการทรุดตัวที่ผิว (Settlement Plate) คู่กับ
เครื่องวัดการเคลื่อนตัว ณ น้ำ�หนักบรรทุกสุดท้าย บริเวณ
หัวของเสาเข็มดินซีเมนต์รปู ทรงปกติ มีคา่ การทรุดตัวเท่ากับ
1.83 มิลลิเมตร ซึง่ น้อยกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์รปู ตัวทีทมี่ คี า่
การทรุดตัวเท่ากับ 2.76 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม ณ ผิว
ของชั้นดินเหนียวอ่อนบริเวณกึ่งกลางของยูนิตเซล ชั้นดิน
ที่มีการปรับปรุงด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติมีค่าการ
ทรุดตัวเท่ากับ 4.55 มิลลิเมตร มากกว่าชั้นดินที่ปรับปรุง
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัวทีที่ทรุดตัว 3.76 มิลลิเมตร
ดังแสดงในรูปที่ 9
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รูปที่ 9  การทรุดตัวของเสาเข็มดินซีเมนต์และดินที่กึ่งกลางยูนิตเซล
ถึงแม้ว่าการทรุดตัวบริเวณหัวเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัว
ทีจะมีค่ามากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติอย่างมีนัย
สำ�คัญ แต่เมือ่ พิจารณาค่าการทรุดตัวทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
หัวเสาเข็มและชั้นดินพบว่า การปรับปรุงคุณภาพดินด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงตัวที สามารถช่วยลดการทรุดตัว
ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมีนยั ยะ ซึง่ ณ น้�ำ หนักบรรทุกสุดท้าย

ค่าการทรุดตัวที่แตกต่างกันของชั้นดินที่ปรับปรุงด้วยเสา
เข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติมีค่าเท่ากับ 2.72 มิลลิเมตร
ในขณะที่ค่าการทรุดตัวที่แตกต่างกันของชั้นดินที่ปรับปรุง
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์รปู ตัวทีมคี า่ เพียง 1 มิลลิเมตรเท่านัน้
ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10  การทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างเสาเข็มและดินบริเวณรอบๆ
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3.2 ความเค้นในแนวดิ่ง

ค่าความเค้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดความเค้น
บริเวณหัวของเสาเข็ม (EPC-3) และ กึ่งกลางยูนิตเซล
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(EPC-1) ของทั้งสองการทดสอบแสดงในรูปที่ 11 และ
12 ตามลำ�ดับ

รูปที่ 11  ความเค้นที่เกิดขึ้นบนหัวเสาเข็ม

รูปที่ 12 ความเค้นที่เกิดขึ้นที่กึ่งกลางยูนิตเซล
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รูปที่ 13 แสดงค่าความเค้นที่เกิดขึ้น ณ ตำ�แหน่งกึ่งกลางของเสาเข็ม (EPC-2)

รูปที่ 13  ความเค้นที่เกิดขึ้นที่ตำ�แหน่งระหว่างเสาเข็ม
ถึงแม้ว่าค่าความเค้นที่วัดได้จาก EPC-3 ณ ตำ�แหน่ง
บริเวณหัวของเสาเข็มดินซีเมนต์รปู ทรงปกติจะมีคา่ มากกว่า
บนหัวเสาเข็มรูปตัวที แต่หากคำ�นวณย้อนกลับเป็นร้อยละ
ของน้ำ�หนัก (Load) ที่ลงบนเสาเข็มเทียบกับน้ำ�หนัก
บรรทุกทั้งหมดที่ให้ จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงคุณภาพดิน
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัวที สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอัตราส่วนการรับน้ำ�หนักระหว่างเสาเข็มกับดินรอบๆ
(Load Sharing Ratio) มากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรง
ปกติ เนื่องจากมีอัตราส่วนการปรับปรุงคุณภาพที่ผิวดิน
(Area Replacement Ratio, as) สูงกว่า ดังแสดงในรูป
ที่ 14

รูปที่ 14  อัตราส่วนการรับน้ำ�หนักระหว่างเสาเข็มกับดินรอบๆ
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3.3 การกระจุกตัวของความเค้นและ
			ประสิทธิภาพของเสาเข็มดินซีเมนต์

รูปที่ 15 แสดงการกระจุกตัวของความเค้น
(Stress Concentration Ratio, n) หรืออัตราส่วนระหว่าง
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ความเค้นที่เกิดบริเวณหัวเข็ม (σc) ต่อความเค้นที่เกิดขึ้น
บนชั้นดิน (σs) ของทั้งสอบการทดสอบ ดังแสดงใน
สมการที่ 1

n=

σc
σs

(1)

รูปที่ 15  การกระจุกตัวของความเค้น
รูปที่ 16 แสดงประสิทธิภาพของเสาเข็ม ( ) ซึ่ง
สามารถคำ�นวณได้จากสมการที่ 2 โดยค่าประสิทธิภาพ
ของเสาเข็มสื่อถึงความสามารถในการแบ่งน้ำ�หนักบรรทุก
จากชั้นคันดินให้ถ่ายลงสู่เสาเข็ม ซึ่งสามารถอธิบายจาก
ผลการทดสอบดังกล่าวได้ว่า การขยายขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของหัวเสาเข็มดินซีเมนต์ให้เป็นรูปทรงตัวที
ภายใต้การควบคุมปริมาตรของทั้งเสาเข็มให้คงที่ จะทำ�ให้
มีอัตราส่วนการปรับปรุงคุณภาพที่ผิวดิน ( ) เพิ่มมากขึ้น
นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการถ่ายน้�ำ หนักลงสูเ่ สาเข็ม
ดินซีเมนต์

รูปที่ 16  ประสิทธิภาพของเสาเข็ม
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(2)

(3)

เมื่อ Ac คือพื้นที่ในแนวราบของหน้าตัดเข็ม และ As
คือพื้นที่ในแนวราบของดิน

มีความแตกต่างกัน โดยเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัวทีจะมีการ
ส่งถ่ายแรงในปริมาณที่มากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรง
ปกติทรี่ ะดับความลึกเดียวกันและค่อยๆ ลดลงตามความลึก
ซึง่ จะทำ�ให้แรงถ่ายลงสูด่ นิ รอบข้างน้อยกว่าในกรณีปรับปรุง
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัวที และส่งผลให้การทรุดตัว
ของชั้นดินลดลงเช่นเดียวกัน

3.4 การกระจายแรงตามความลึกของเสาเข็ม

แรงที่ส่งถ่ายลงตามความลึกของเสาเข็มของ
ทั้งสองการทดสอบ แสดงในรูปที่ 17 จะเห็นได้ว่ารูปแบบ
การกระจายแรงตามความลึกของเสาเข็มทั้งสองรูปแบบ

รูปที่ 17 การกระจายแรงตามความลึกของเสาเข็ม

4. สรุปผลการศึกษา

บทความนี้ศึกษาผลกระทบจากการขยายขนาดหัว
เสาเข็มดินซีเมนต์จนมีลักษณะเป็นรูปตัวที ภายใต้การรับ
แรงจากคันดินทดสอบแบบยูนิตเซลในรูปแบบของแบบ
จำ�ลองย่อส่วนในห้องปฏิบัติการที่มีผลต่อการทรุดตัว และ
พฤติกรรมการถ่ายแรงลงสู่เสาเข็ม จากการศึกษาสามารถ
สรุปประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้
1. การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยเสาเข็ม
ดินซีเมนต์รูปตัวทีช่วยลดการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่าง
เสาเข็มและดินบริเวณรอบๆ ได้ดีกว่าเสาเข็มแบบปกติ

อย่างมีนัยสำ�คัญ
2. เสาเข็มดินซีเมนต์รปู ตัวทีมอี ตั ราส่วนการรับน้�ำ หนัก
ระหว่างเสาเข็มกับดินรอบๆ (Load Sharing Ratio)
มากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรงปกติ ส่งผลให้ตัวเสาเข็ม
เองมีค่าการทรุดตัวที่มากกว่าเช่นเดียวกัน
3. ภายใต้การควบคุมปริมาตรของเสาเข็ม การใช้เสา
เข็มดินซีเมนต์รูปตัวทีในการปรับปรุงคุณภาพดินแทนช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพของเสาเข็ม (Pile Efficacy) ได้ดกี ว่าการ
ใช้เสาเข็มรูปทรงปกติ
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การศึกษานีย้ นื ยันถึงประสิทธิภาพเชิงกลของเสาเข็มดิน
ซีเมนต์รูปตัวที เปรียบเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์รูปทรง
ปกติที่ปริมาตรเท่ากันภายใต้การทดสอบการรับแรงจาก
คันดินในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการศึกษายังไมได้
ครอบคลุมถึงค่ากำ�ลังและรูปทรงอื่นๆ ของเสาเข็มดิน
ซีเมนต์ ควรมีการศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งาน
จริงต่อไป
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