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บทคัดยอ : บทความนี้นําเสนอการศึกษาแนวโนมของคากําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะแหงในเขตกรุงเทพฯ จากผล static pile load
test พรอมทั้งเปรียบเทียบคากําลังรับน้ําหนักบรรทุกใชงานที่ไดกับที่ประเมินดวยคาแรงฝดตามขอบัญญัติ กทม.ในกรณีไมมีผลทดสอบ
คุณสมบัติของดิน การประเมินคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มวิเคราะหโดยวิธีของ Mazurkiewicz จากขอมูลการทดสอบกําลังรับ
น้ําหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะแหงเสนผาศูนยกลาง 0.50 และ 0.60 เมตร จํานวน 42 ตน จากนั้นนําไปเปรียบเทียบกับคากําลังรับน้ําหนัก
บรรทุกใชงานของเสาเข็มที่ประเมินจากคาแรงฝดตามขอบัญญัติ กทม. ผลวิเคราะหพบวาวิธีประเมินคากําลังรับน้ําหนักบรรทุกเสาเข็ม
ดังกลาวใหคาอัตราความปลอดภัยเฉลี่ยเทากับ 2.26 คาอัตราความปลอดภัยต่ําสุดเทากับ 1.7 และมีจํานวนเสาเข็มที่คาอัตราสวนความ
ปลอดภัยต่ํากวา 2 รอยละ17 นอกจากนี้ไดเสนอคาตัวคูณลดน้ําหนักบรรทุกเพื่อใชประเมินน้ําหนักบรรทุกใชงานของเสาเข็มเจาะแหงที่
มีความยาวระหวาง 19 -25 เมตรในเขตกรุงเทพฯ

ABSTRACT : This paper presents the comparison of dry-process bored pile capacities from static pile load test with the
allowable pile capacities calculated from the friction resistance specified by Bangkok Building Codes. The study estimates the
ultimate pile capacities using Mazurkiewicz’s method based on 42 static pile load test data of bored piles 0.50 and 0.60 m.
diameters which were constructed in central Bangkok area. The comparison indicates that the average factor of safety is 2.26 and the
minimum factor of safety is 1.7. The percentage of piles which have factor of safety below 2.0 is 17. This paper also presents a
reduction factor equation for estimating the allowable capacity of dry-process bored piles having 19-25 m. pile length.
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1. บทนํา
ปจจุบันอาคารทั่วไปที่ออกแบบฐานรากเสาเข็มรับน้ําหนัก
บรรทุกไมสูงนัก (ประมาณ 35-60 ตัน/ตน)ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลนิยมใชเสาเข็มเจาะระบบแหงในการกอสราง โดยเฉพาะ
การกอสรางในบริเวณที่มีสิ่งปลูกสรางขางเคียงอยูกอ น ซึ่งจะตอง
หลีกเลี่ยงผลกระทบของการสั่นสะเทือนเมื่อใชเสาเข็มตอก ความ
จําเปนนี้ทําใหปริมาณความตองการใชงานเสาเข็มระบบนี้เพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันขอมูลเพื่อสนับสนุนการนําเสาเข็ม
ระบบเจาะแหงไปใชงานไดอยางประหยัดและปลอดภัยยังมีจํานวน
นอย เพื่อเปนการเพิ่มเติมขอมูลการใชงานเสาเข็มเจาะระบบแหง
ใหมีมากขึ้น บทความนี้จึงเสนอผลศึกษาแนวโนมของคากําลังรับ
น้ําหนักของเสาเข็มเจาะแหงในเขตกรุงเทพฯที่รวบรวมไดจาก
ผลทดสอบน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มแบบสถิต (static pile load test)

พรอมทั้งเปรียบเทียบคากําลังรับน้ําหนักบรรทุกใชงานที่ไดกับที่
ประเมินดวยคาแรงฝดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร [1]

2. คุณสมบัตดิ านกําลังของชั้นดินเหนียวกรุงเทพฯ
วิชาญ ภูพัฒน[2] นําเสนอขอมูลคุณสมบัติดานกําลังของชั้น
ดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่ความลึกไมเกินชั้นทรายชั้นแรกคือลึก
ประมาณ 20-25 ม. ซึ่งเปนชั้นดินที่มีติดตั้งเสาเข็มเจาะระบบแหง
โดยสวนใหญ จากการรวบรวมขอมูลลักษณะชั้นดินตามแนวสาย
ทางสําคัญของกรุงเทพฯ (ซึ่งคาดวาจะมีงานกอสรางในบริเวณ
ใกลเคียงอยูหนาแนน) พบวาชั้นดินเหนียวดังกลาวมีการจัดเรียง
ตัวคอนขางสม่ําเสมอและมีความหนาแตละชั้นใกลเคียงกัน
(ยกเวนบางสวนในเขตกลางพื้นที่กรุงเทพฯที่มีชั้นดินเหนียวแข็ง
อยูลึกลงไปเปนหยอมขนาดใหญ เชนบริเวณคลองเตย มักกะสัน
จุฬาฯ เปนตน) และสามารถกําหนดเปนคากําลังเฉือนแบบไม
ระบายน้ํา (undrained shear strength) ของดินมาตรฐานที่ใชทั่วไป
ภายในเขตกรุงเทพฯ ดังในภาพที่ 1 ซึ่งแสดงกําลังของดินจนถึง
ระดับลึก 20 เมตร โดยแบงชั้นดินออกเปน 3 สวนคือ (1) สวน
บนสุดเปนชั้นดินออนหนาเฉลี่ย 12 เมตร มีกําลังเฉลี่ย 0.7-2.3 ตัน/
ม2
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(2) ถัดลงมาเปนชั้นดินปานกลางหนาเฉลี่ย 3 เมตร กําลังเฉลี่ย 5.6
ตัน/ม2 และ (3) ชั้นลางสุด ชั้นดินแข็งหนาเฉลี่ย 5 เมตร กําลังเฉลี่ย
9.4 ตัน/ม2 เมื่อตองการนําคากําลังเฉลี่ยของดินไปใชงานควร
จะตองดูความลึกของชั้นดินตางๆ ประกอบ แลวปรับเลื่อนคา
กําลังของดินใหสอดคลองกับความหนาของชั้นดินในแตละพื้นที่

3. ขัอบัญญัติกทม.ที่เกี่ยวกับกําลังรับน้ําหนักบรรทุกเสาเข็ม
ขอ 67 กรณีไมมีเอกสารแสดงผลทดสอบคุณสมบัติของดิน
หรือผลทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ใหประเมินคา
น้ําหนักบรรทุกใชงานเสาเข็มโดยใชคาหนวยแรงฝดไมเกิน 600
กก./ ม2 ในชั้นดินลึกไมเกิน 7 เมตรใตระดับน้ําทะเลปานกลาง
สําหรับสวนที่ลึกเกินกวา 7 เมตร ใชคาหนวยแรงฝดตามสมการ
หนวยแรงฝด = 800 + 200ย. (หนวย : กก./ม2) โดย ย. คือ
ความยาวของเสาเข็มเปนเมตร เฉพาะสวนที่ลึกเกินกวา 7 เมตร
ใตระดับน้ําทะเลปานกลาง รูปแบบการกระจายของหนวยแรงฝด
แสดงไวในภาพที่ 1
ขอ 68 กรณีที่มีเอกสารแสดงผลทดสอบคุณสมบัติของดิน
หรือผลทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ใหประเมินคา
น้ําหนักบรรทุกใชงานเสาเข็มในอัตราไมเกิน 40% (F.S.=2.5)
ของน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มที่คํานวณจากการทดสอบคุณสมบัติดิน
หรือใชสูตรการตอกเสาเข็ม และไมเกิน 50% (F.S.=2) ของ
ผลทดสอบน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็ม นอกจากนี้ยังได
กําหนดเกณฑของคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเสาเข็มไวคือ มีคาการ
ทรุดตัวไมเกิน 0.25 มม.ตอน้ําหนักบรรทุก 1 ตัน และหลังจาก
ถอนน้ํา-หนักบรรทุกออกหมดเปนเวลา 24 ชั่วโมง การทรุดตัวที่
ปรากฎ (คา Net Settlement) ตองไมเกิน 6 มม.

5.6

4. ขอมูลที่ใชศึกษา
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ภาพที่ 1 คากําลังมาตรฐานของชั้นดินที่ใชทวั่ ไปภายในเขตกรุงเทพฯ [2]
และคาหนวยแรงฝดเสาเข็มตามขอบัญญัติกทม.[1]

คากําลังรับน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มของงานศึกษานี้ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลน้ําหนักบรรทุก-การทรุดตัว
(load-settlement
data) ของการทดสอบน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มแบบสถิต (static pile
load test) ตัวอยางเสาเข็มเจาะแหงจํานวน 42 ตน [3] สวนใหญ
กอสรางในเขตกลางพื้นที่กรุงเทพฯ เชน บางรัก พญาไท คลองเตย
ดินแดง พระนคร ยานนาวา พระโขนง ที่เหลือสวนนอยเปนขอมูล
เสาเข็มในเขตบางยี่ขัน และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ขอมูลดังกลาวจําแนกไดเปนเสาเข็มเจาะแหงขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.50 เมตร จํานวน 30 ชุด และเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 12 ชุด มีความยาวตั้งแต 19.0-28.5 เมตร วางระดับ
ปลายเสาเข็มในชั้นดินเหนียวแข็งชั้นที่1 เนื่องจากที่มาของขอมูล
น้ําหนักบรรทุก-การทรุดตัวที่ใชศึกษาทั้งหมดไดจากผลทดสอบ
เพื่อพิสูจนกําลังรับน้ําหนักบรรทุกเสาเข็ม (Proof load test) ที่
จํากัดคาน้ําหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดไวเพียง 2 เทาของน้ําหนัก
บรรทุกเสาเข็มที่ออกแบบไว ไมผานจุดคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
ที่กําหนดไวตามขอบัญญัติ กทม.ขอ 68 จึงเลือกใชวธิ ีของ
Mazurkiewicz ที่สามารถระบุคากําลังรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
ของเสาเข็มที่แนวโนมของขอมูลทดสอบไมถึงคาสูงสุดได

5. การประมาณคากําลังรับน้าํ หนักบรรทุกของเสาเข็มโดย
วิธีของ Mazurkiewicz
วิธีนี้มีสมมุติฐานวาแนวโนมของกราฟความสัมพันธระหวาง
น้ําหนักบรรทุกและคาการทรุดตัวของเสาเข็มหลังชวงอิลาสติกไป
แลวเปนโคงพาราโบลาโดยประมาณ คาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดได
จากวิธีกราฟกที่กระทําบนกราฟความสัมพันธดังกลาว โดยเริ่ม
จากแบงระยะบนแกนคาการทรุดตัวออกเปนสวนเทาๆกัน
ลากเสนตั้งฉากกับแกนคาการทรุดตัวที่จุดแบงระยะไปชน
เสนกราฟความสัมพันธ ลากเสนแนวราบจากตําแหนงชนบน
กราฟตัดแบงแกนน้ําหนักบรรทุกออกเปนสวนๆ ดังในภาพที่ 2 ณ
แตละจุดแบงบนแกนคาน้ําหนักบรรทุก ใหลากเสนเฉียง 45° ไป
ตัดเสนที่แบงคาน้ําหนักบรรทุกเสนถัดไป จะไดชุดของจุดตัดที่มี
แนวโนมลูเขาสูคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด (Qu) บนแกนน้ําหนัก
บรรทุก

6. ผลวิเคราะหคาน้ําหนักบรรทุกและคาอัตราสวนความ
ปลอดภัยของเสาเข็มเจาะแหง
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลผลวิเคราะหคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
ของเสาเข็มเจาะแหง (Qu) ทั้ง 42 ตน ควบคูกับคาน้ําหนัก
บรรทุกใชงาน (Qa) ที่ประเมินดวยคาหนวยแรงฝดสูงสุดตาม
ขอบัญญัติ กทม. รวมทั้งแสดงผลคํานวณคาอัตราสวนความ
ปลอดภัยที่ไดจากผลหารของขอมูลทั้งสองชุดดังกลาว
(
F.S.=Qu/Qa) เมื่อนําขอมูลคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็ม
(Qu) พลอตรวมกับคาความยาวของเสาเข็ม (L) ไดกราฟ
ความสัมพันธในภาพที่ 3 แนวโนมของกราฟชี้วาคาน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุดของเสาเข็มเจาะแหงทั้งขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50
และ 0.60 เมตรในภาพโดยรวมมีคาเพิ่มขึ้นแปรตามความยาว
ถึงแมวาจะกอสรางในเขตพื้นที่แตกตางกัน นอกจากนี้เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มเจาะตางขนาด
ดวยการหารคาความยาวเสนรอบรูปเสาเข็มแตละตน
(Qu/p)
นํามาพล็อตกับขอมูลความยาวเสาเข็ม ไดกราฟความสัมพันธใน
ภาพที่ 4 จุดขอมูลความสัมพันธของเสาเข็มทั้งสองขนาดทีแ่ สดง
บนกราฟมีลักษณะกระจายตัวกลมกลืนกัน
วิเคราะหไดวา
ผลกระทบของการเจาะหลุมเพื่อกอสรางเสาเข็มขนาด 0.50 และ
0.60 เมตร มีผลรบกวนตอกําลังของดินและคากําลังรับน้ําหนัก
บรรทุกเสาเข็มโดยรวมในระดับใกลเคียงกัน
ตารางที1่ ผลวิเคราะหคา น้ําหนักบรรทุกสูงสุด คาน้าํ หนักบรรทุกใชงาน และ
คาอัตราสวนความปลอดภัยของขอมูลเสาเข็มเจาะแหงที่ศกึ ษา
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Mazurkiewicz

Bkk. Codes

(m.)

(tons)

(tons)

19
21

122
120, 130,
130, 135,
135, 165,
72
117, 140
142, 165,
130, 140,
132, 130,
165
120, 160
128, 135,
140, 155,
168, 180

44.30
54.98

2.75
2.02 - 2.42

57.84
60.79

2.02 - 2.42
2.33 - 2.71

63.81
66.92

1.88 - 2.51
1.91 - 2.69

L

21.5
22

ภาพที่ 2 วิธี ป ระเมิ น ค า กํ า ลั งรั บ น้ํ า หนั ก บรรทุ ก สู งสุ ด ของเสาเข็ ม ของ
Mazurkiewicz [4]

22.5
23

F.S.
Range

24

125, 155,
160
164
190

24.5
28.5

73.36

1.70 - 2.18

76.69
106.23

2.14
1.79

ภาพที่ 4 ความสัมพั นธร ะหวา งน้ํา หนัก บรรทุ กเสาเข็ มสูงสุ ดตอ หนว ย
ความยาวเสนรอบรูปกับคาความยาวของเสาเข็ม

ตารางที่ 1 (ตอ) ผลวิเคราะหคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด คาน้ําหนักบรรทุก
ใชงาน และคาอัตราสวนความปลอดภัยของขอมูลเสาเข็มเจาะ
แหงที่ศึกษา

Pile
Size
(m.)

Qu

Qa

Mazurkiewicz

Bkk. Codes

(tons)

(tons)

215
144, 200
182, 210
212
165, 210,
250
275
230

72.95
80.30
88.03
92.03
96.13

2.95
1.79 - 2.49
2.07 - 2.39
2.30
1.72 - 2.60

104.62
109.00

2.63
2.11

L
(m.)

22
23
24
24.5
25

0.60

26
28

F.S.
Range

7. ความเหมาะสมของการประเมินกําลังรับน้าํ หนักบรรทุก
เสาเข็มเจาะแหงดวยคาหนวยแรงฝดตามขอบัญญัติ กทม.
ภาพที่ 5 เปนกราฟพลอตเปรียบเทียบระหวางจุดขอมูลคา
น้ําหนักบรรทุกใชงานเสาเข็มเจาะแหงที่คํานวณจาก 50% ของ
คาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดหารดวยความยาวเสนรอบรูป (0.50Qu /p)
กับเสนแนวโนมคาน้ําหนักบรรทุกใชงานเสาเข็มตอหนวยความ
ยาวเสนรอบรูปที่ประเมินจากคาหนวยแรงฝดตามขอ บัญญัติ
กทม.[1] (Qa/p) เห็นไดวาผลคํานวณคาน้ําหนักบรรทุกเสาเข็ม
จากหนวยแรงฝดดังกลาวใหเสนแนวโนมที่สอดคลองดีพอควร
กับรูปแบบการกระจายจุดขอมูลผลทดสอบ โดยจุดขอมูลสวน
ที่อยูใตเสนคือเสาเข็มที่รับน้ําหนักไดไมผานเกณฑ
80.00
70.00
60.00

250

Qa/p (tons/m.)

Qu (tons)

300

200
150
100

0 .5 m Dia . Bored Piles
0 .6 m Dia . Bored Piles

50
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

Pile Length, L (m.)

Qu/p (tons/m.)

40.00
30.00

0.00

0.5 m. Dia. Bored Piles
0.6 m. Dia. Bored Piles
19

Qa/p (Bkk. Code)

10.00

29

ภาพที่ 3 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งค า กํ า ลั ง รั บ น้ํ า หนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด ของ
เสาเข็มเจาะแหงกับความยาวเสาเข็ม

18

0.6 Dia. Bored Piles

20.00

Pile Length , L (m .)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

50.00

0.5 Dia. Bored Piles

26

27

28

29

0
5
10
15
20
25
L (m.)
ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบระหวางขPile
อมูลLength,
50%ของค
าน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
และคาน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มที่ประเมินจากหนวยคาแรงฝดตาม
ขอบัญญัติ กทม. ตอหนวยความยาวเสนรอบรูป

ภาพที่ 6 แสดงผลวิเคราะหคาอัตราสวนปลอดภัยของขอมูล
เสาเข็ ม เจาะแห ง ทั้ ง 42 ต น แกนตั้ ง ของกราฟคื อ ค า น้ํ า หนั ก
บรรทุกสูงสุด (Qu ) แกนนอนคือคาน้ําหนักบรรทุกใชงานของ
เสาเข็มที่ประเมินดวยแรงฝดตามขอบัญญัติ กทม. (Qa ) เสนตรง
ที่ มี ค า ความชั น ต า งๆซึ่ ง ลากจากจุ ด กํ า เนิ ด ของกราฟแสดงค า
อัตราสวนปลอดภัย 2.0, 1.9, 1.8 และ 1.7 ตามลําดับ ผลวิเคราะห
ไดคาอัตราสวนปลอดภัยเฉลี่ยของขอมูลเสาเข็มทั้งหมดเทากับ
2.26 และมีขอมูลเสาเข็มที่มีคาอัตราสวนความปลอดภัยต่ํากวา 2
.0จํานวน 17 เปอรเซ็นต คาอัตราความปลอดภัยต่ําสุดเทากับ

1.7 แสดงวาการประเมินน้ําหนักบรรทุกใชงานเสาเข็มเจาะแหง
ดวยคาหนวยแรงฝดตามขอบัญญัติกทม.ของไมสามารถใหคา
อัตราสวนความปลอดภัยเกิน 2 ตามเกณฑครอบคลุมทุกกรณี

0.5 m. Dia. Bored Piles
0.6 m. Dia. Bored Piles
Average F.S. (=2.26)
F.S. = 2.0
F.S. = 1.9
F.S. = 1.8
F.S. = 1.7

QU (tons)

200
150
100

3.00

Factor of Safety, F.S.

300
250

3.50

2.50
2.00

F.S. = 2.0

1.50

0.5 m Dia. Bored Piles

1.00

0.6 m Dia. Bored Piles

F.S. = 1.6

Average Trend

0.50

Lower Bound F.S.
0.00

18

19

20

21

22

23

24

25

Pile Length, L (m.)

26

27

28

29

50
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Qa (tons)
ภาพที่ 6 คาอัตราสวนปลอดภัยของขอมูลน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะแหง
ที่นํามาศึกษา

ภาพที่ 7 แสดงกราฟความสัมพันธระหวางคาอัตราสวนความ
ปลอดภัยของเสาเข็มเจาะแหง (F.S. = Qu/Qa) กับคาความยาวของ
เสาเข็ม (L) จุดขอมูลในกราฟแสดงแนวโนมคาอัตราสวนความ
ปลอดภัยลดลงแปรตรงขามกับความยาวเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น ปรากฎ
การณนี้มีสาเหตุจากการกําหนดสมการคาหนวยแรงฝดตาม
ขอบัญญัติที่ใหผลคํานวณน้ําหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม
สอดคลองกับอัตราเพิ่มของคาน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มจาก
ผลทดสอบ
มีขอสังเกตวาเสาเข็มที่มีความยาวระหวาง 19 ถึง 21 เมตร คา
หนวยแรงฝดที่กําหนดไวในขอบัญญัติยังใหผลคํานวณน้ําหนัก
บรรทุกที่ปลอดภัยตามเกณฑ (F.S≥2) และจะเริ่มปรากฎขอมูล
เสาเข็มบางสวนที่ไมผานเกณฑเมื่อความยาวเสาเข็มเกิน 21 เมตร
เมื่อลากเสนขอบเขตต่ําสุดของจุดขอมูลจะไดแนวโนมคา
อัตราสวนปลอดภัยลดลงจากคา 2.0 ไปยัง 1.6 ระหวางความยาว
เสาเข็ม 21 ถึง25 เมตร สวนขอมูลเสาเข็มที่มีความยาวเกิน 25
เมตร ไมสามารถบงชี้แนวโนมคาอัตราสวนปลอดภัยอยางชัดเจน
เนื่องจากมีจํานวนขอมูลนอยเกินไป แตคาดการณวาจะมีคาลดลง
ไปอีก

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนปลอดภัยกับความยาวของเสาเข็ม
เจาะแหง

8. สรุปผลศึกษาและขอเสนอแนะ
ผลศึกษากําลังรับน้ําหนักบรรทุกใชงานเสาเข็มเจาะแหงที่
คํานวณโดยคาหนวยแรงฝดตามขอบัญญัติ กทม. พบวามี
แนวโนมที่สอดคลองดีพอควรกับขอมูลคาน้ําหนักบรรทุก
เสาเข็มจากการทดสอบ แตวิธีดังกลาวไมสามารถประกันไดวาจะ
ใหผลคํานวณคาน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มที่มีคาอัตราสวนความ
ปลอดภัยเกิน 2 ตามที่ระบุในขอบัญญัติ กทม.ไดครอบคลุมทุก
กรณี ดังนั้น เพื่อใหผลคํานวณน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะแหงใน
เขตกรุงเทพฯมีความปลอดภัย
ผูศึกษาขอเสนอแนวทางการ
ประเมินน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะแหงกรณีไมมีผลทดสอบ
ดินหรือผลทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มดังตอไปนี้
1) ในเขตกลางพื้นที่กรุงเทพฯ สําหรับเสาเข็มเจาะแหง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 และ0.60 เมตรที่มีความยาวระหวาง
19-21 เมตร คาหนวยแรงฝดเสาเข็มตามขอบัญญัติ กทม.ใหผล
คํานวณคาน้ําหนักบรรทุกที่มีความปลอดภัย (F.S.≥2)
2) สําหรับพื้นที่บางสวนในเขตกลางพื้นที่กรุงเทพฯที่ก็มีชั้น
ดินเหนียวแข็งอยูลึกลงไป ซึ่งกอสรางเสาเข็มเจาะแหงไดยาวเกิน
21
เมตร
ควรคํานวณน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.50 และ0.60 เมตร ดวยคาหนวยแรงฝดตาม

ขอบัญญัติ กทม. แลวคูณดวยตัวประกอบปรับลดคาน้ําหนัก
บรรทุก ที่มีคาลดลงแบบเชิงเสนจาก 1ไปยัง 0.8 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการดังนี้
RF = 2.05-0.05L
RF
L

(1)

ตัวประกอบปรับลดคาน้ําหนักบรรทุก
ความยาวเสาเข็ม (หนวย : เมตร มีคาระหวาง
21-25 เมตร )
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