
บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการท าโครงการเร่ืองเคร่ืองว ัดแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มด้วยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยั ขอ้มูลทฤษฎีจากหนงัสือ ต ารา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

     1. มาตรฐานการป้องกนัอาคารขา้งเคียงจากการตอกเสาเขม็ 

     2. มาตรฐานตา้นแผน่ดินไหว และ ตึกเก่า-ใหม ่

     3. การใชง้านเซนเซอร์วดัความเร่งในการเอียง 

     4. กฎความโนม้ถ่วงของนิวตนั 

 

2.1 มาตรฐานการป้องกนัอาคารข้างเคยีงจากการตอกเสาเขม็[2] 

 

 2.1.1 ผลกระทบจากการตอกเสาเข็มทีม่ีต่ออาคารข้างเคียง 

 

 เสาเข็มตอกใชเ้ป็นฐานรากของโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคาร สะพาน เป็นตน้ โดยทัว่ไป

พลงังานท่ีใชใ้น การตอกเสาเขม็ดว้ยตุม้ตอก 1 คร้ังมีค่าระหวา่ง 50-5,000 กิโลนิวตนัเมตร ความเร็ว

ของเสาเข็มท่ีวดัไดอ้ยูใ่นช่วง 0.9 ถึง 4.6 เมตรต่อวินาที และท าให้เกิดการสั่นสะเทือนในอาคารท่ีมี

ขนาด ความเร็วอนุภาค และความเร่งอนุภาค ระหวา่ง 10 ถึง 50 ไมโครเมตร 0.2 ถึง 50 มิลลิเมตรต่อ

วินาที และ 0.02 ถึง 2 เมตรต่อวินาทีก าลงัสอง ตามล าดบั การตอกเสาเข็มท าให้ดินเคล่ือนตวัซ่ึงจะ

ส่งผลต่อโครงสร้างอาคารขา้งเคียง มนุษยห์รืออุปกรณ์ท่ีไวต่อการสั่นไหว ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เคล่ือนตวัและแรงสั่นสะเทือนของดิน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม เสาเข็ม คุณสมบติัของดินและชั้น

ดิน ระยะห่าง และ คุณสมบติัของอาคาร เป็นตน้ 
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 2.1.2 ผลกระทบเน่ืองจากการเคลือ่นตัวของมวลดิน 

 

 ในการตอกเสาเข็ม ดินส่วนหน่ึงจะถูกแทนท่ีดว้ยปริมาณเท่ากบัปริมาตรของเสาเข็ม เม่ือ

ดินถูกแทนท่ีจะเกิดการปรับตวัให้แน่นข้ึน (Densification) และ/หรือ เกิดการเคล่ือนตวัในแนวด่ิง

ซ่ึงเรียกวา่การอูด(Heave)และการเคล่ือนตวัในแนวราบ (Lateral movement) การเคล่ือนตวัทั้งสอง

แบบน้ีจะมีผลกระทบต่อเสาเขม็ตอกท่ีติดตั้งไปแลว้ และ โครงสร้างใกลเ้คียงอ่ืนๆ โดยตรง ยิ่งมีการ

แทนท่ีเสาเขม็ลงในดินมากเท่าไรก็จะส่งผลท าใหมี้ความเสียหายต่อส่ิงก่อสร้างใกลเ้คียง และเสาเข็ม

ท่ีตอกไปแลว้ก่อนหนา้น้ีมากข้ึนเท่านั้นการบวมตวัของดินหลงัจากการตอกอาจท าให้เสาเข็มท่ีถูก

ตอกไปแลว้ยกตวัข้ึน (Uplift) การรับน ้ าหนกัของเสาเข็มดงักล่าวอาจลดลงมากและเกิดการทรุดตวั

ตามมาในภายหลงั 

 

- การตอกเสาเขม็ในดินทราย 
 การตอกเสาเขม็ในดินทรายอาจท าให้ดินและอาคารขา้งเคียงเกิดการทรุดตวัได ้การทรุดตวั

น้ีอาจท าความเสียหายไดถึ้งแมว้า่การสั่นสะเทือนจะมีระดบัต ่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการทรุดตวัของ

ดินทราย ไดแ้ก่ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ส่วนประกอบของดิน ระดบัของน ้ าใตดิ้น ประเภทของ

อุปกรณ์ตอกเสาเขม็ และพลงังานการตอก เป็นตน้ 

 

- การตอกเสาเขม็ในดินเหนียว 
 เม่ือเสาเข็มถูกตอกลงไปในดินเหนียว หน่วยแรงดา้นขา้ง (Lateral stress) และแรงดนัน ้ า 

(Porepressure) ในดินจะเพิ่มมากข้ึน และเกิดการเคล่ือนตวัในแนวราบเน่ืองจากการแทนท่ี ท่ีบริเวณ

ผิวดินจะเกิดการอูด (Heave) ในช่วงแรกและตามมาดว้ยการทรุดตวัในภายหลงัเม่ือแรงดนัน ้ าท่ี

เกิดข้ึนไดร้ะบายออกไปการเคล่ือนตวัและแรงดนัน ้ าท่ีเกิดจากการตอกเสาเข็มจะข้ึนอยูก่บัชนิดของ

เสาเขม็และวธีิการก่อสร้าง เช่นเป็นเสาเขม็ท่ีแทนท่ีดินมากหรือนอ้ยเพียงใด หรือ ก่อนตอกเสาเข็มมี

การเจาะดินออกก่อนบา้งหรือไม่ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.1 คล่ืนสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากการตอกเสาเขม็ในดินเน้ือเดียว 

 

 2.1.3 แรงส่ันสะเทอืนในดิน 

 

 การตอกเสาเข็มจะก่อให้เกิดคล่ืนสั่นสะเทือนในดินโดยมีลกัษณะดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 

แรงเสียดทานตามผิวเสาเข็มจะท าให้เกิดคล่ืนเฉือนในลกัษณะทรงกระบอกหรือภาพกรวยท่ีมีมุม

เอียงนอ้ยวิ่งออกไปจากผิวเสาเข็ม ส าหรับบริเวณปลายเสาเข็มการแทรกตวัของเข็มลงไปในดินจะ

ก่อใหเ้กิดคล่ืนอดัและคล่ืนเฉือนข้ึนพร้อมๆ กนัแลว้แพร่กระจายออกจากบริเวณปลายเข็มเป็นคล่ืน

ภาพทรงกลม เม่ือคล่ืนอดัและคล่ืนเฉือนเคล่ือนท่ีถึงบริเวณผิวดินจะแปลงสภาพไปเป็นคล่ืนผิวและ

มีคล่ืนบางส่วนสะทอ้นกลบัลงสู่ชั้นดินดา้นล่างคล่ืนผวิเป็นคล่ืนท่ีมีการสั่นสะเทือนรุนแรงเม่ือเทียบ

กบัคล่ืนชนิดอ่ืนๆ โดยคล่ืนผวิท่ีส าคญัไดแ้ก่คล่ืนเรยลี์ (Rayleigh) เคล่ือนตามแนวราบไปตามผิวดิน

และมีความรุนแรงลดลงตามระยะทางของการเคล่ือนท่ี  เน่ืองจากคล่ืนอดัเกิดจากการกระแทกของ

ปลายเสาเข็มเป็นหลกัดงันั้นคล่ืนเรยลี์ (Rayleigh) ซ่ึงพฒันาจากการผสมกนัของคล่ืนอดัและคล่ืน
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เฉือนจึงจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคล่ืนอดัเดินทางมาถึงผิวดินแลว้เท่านั้นซ่ึงระยะห่างจากจุดตอกเสาเข็มท่ี

นอ้ยท่ีสุดท่ีเกิดคล่ืนเรยลี์ (Rayleigh) ไดน้ั้นสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี(2.1) 

 

                                                            

√  
    

 
                                                                   (2.1) 

 

เม่ือ    = ระยะในแนวราบท่ีวดัจากหวัเสาเขม็ (เมตร) 

     = ความเร็วของคล่ืนอดั (มีค่าอยูใ่นช่วง 1,400-1,500 เมตรต่อวนิาที) 

                = ความเร็วของคล่ืนเรยลี์ (เมตรต่อวนิาที) 

    = ความยาวของเสาเขม็จากผวิดินถึงปลายเสาเขม็ (เมตร) 

          

ภาพท่ี 2.2 ระยะทางท่ีนอ้ยท่ีสุดจากต าแหน่งท่ีตอกเสาเข็มท่ีซ่ึงคล่ืนเรยลี์สามารถเกิดข้ึนได ้
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 2.1.4 ระยะห่างระหว่างต าแหน่งก าเนิดคลืน่ถึงอาคารข้างเคียง 

 

 ระยะเวน้ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารมีค่าประมาณ 15-30 เมตร ในกรณีทัว่ไป

ท่ีความถ่ีของการสั่นสะเทือนของพื้นดินไม่ตรงกบัความถ่ีธรรมชาติของอาคารพบวา่ความเสียหาย

จะเกิดข้ึนเม่ืออาคารอยูใ่กลก้บัจุดตอกเสาเข็มนอ้ยกวา่หน่ึงเท่าของความยาวเสาเข็ม อยา่งไรก็ตาม

ระยะห่างดงักล่าวเป็นเพียงค่าแนะน าเท่านั้น ในทางปฏิบติัควรสอบทานดว้ยการตรวจวดัความเร็ว

อนุภาคสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในขณะก่อสร้างดว้ย 

 

2.2 มาตรฐานต้านแผ่นดนิไหว และ ตึกเก่า-ใหม่[4] 

 

วสท. ( วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์) ออกกฎกระทรวงปี 2550 

ก าหนดอัตราเ ร่งของตึกไว้ในพื้นท่ี เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก าหนดอัตราเร่งของตึก

ระหวา่ง 0.04-0.12g เทียบเป็น 4%-12% ของน ้ าหนกัตึก โดยค่า g คืออตัราเร่งของแรงโน้มถ่วงใน

เชิงวศิวกรรมเราจะไม่พูดวา่ตึกนั้น หรือ สะพานน้ี ออกแบบตา้นแรงสั่นสะเทือนไดก่ี้ริกเตอร์แต่จะ

บอกว่ามนัออกแบบรับแรงสั่นสะเทือนก่ี g เช่น สะพานและทางด่วนในกรุงเทพฯส่วนใหญ่จะ

ออกแบบไวท่ี้ 0.06g-0.09g (6% ถึง 9%g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แรงสั่นสะเทือนในหน่วยอตัราเร่ง (g) 



8 
 

2.3 การใช้งานเซนเซอร์วดัความเร่งในการเอยีง[3] 

 

มิเตอร์ความเร่ง หรือ Acceleration + Meter ตามนิยามก็คือเซนเซอร์วดัความเร่งเพิ่มข้ึน 

หรือลดลง (ในหน่วย      ) เช่น ความเร่งของแรงโน้มถ่วงก็คือ 9.81      หรือ a มาจาก 

Acceleration นั่นเองโดยหลักการท างาน ให้นึกถึงห้องส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีทุกด้านของก าแพงจะมี

สปริงติดอยูเ่วลาท่ีหอ้งน้ีเอียงไปทางใดทางหน่ึง สปริงก็จะยบุไปดา้นนั้นๆ โดยสมมุติวา่แรงดนัของ

สปริงมีนอ้ยกว่าแรงโนม้ถ่วงของโลกและใชว้งจรไฟฟ้าในการดึง Output Analog ออกมาใช้งาน 

(หรือ Output Digital ซ่ึงก็แลว้แต่ตวัเซนเซอร์เอง) 
โดยท่ี Accelerometer จะวดัความเร่งในการเอียงเคร่ืองทั้ง 3 ทิศ ส าหรับแกน XYZ บน

อุปกรณ์แอนดรอยดใ์ดๆจะมีต าแหน่งดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงแกน XYZ บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-fX_q_yeq5ZE/UTD_gkBuO7I/AAAAAAAAVi8/cMY13uyp-Ek/s1600/000.png


9 
 

ในกรณีท่ีอยู่น่ิงๆ แต่แกน XYZ ไม่ไดต้ั้งฉากกบัพื้นโลกโดยตรงแรงโน้มถ่วงของโลกท่ี

กระท ากบัแต่ละแกนของ Accelerometer ก็จะกระจายออกไปในแต่ละแกน ข้ึนอยูก่บัการเอียงนั้นๆ 

แต่เม่ือคิดเวคเตอร์ลพัธ์ท่ีตั้งฉากกบัพื้นโลกก็มีค่าประมาณ 9.8      

 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงการหาค่าเวคเตอร์ลพัธ์ 

 

เม่ือเคร่ืองเคล่ือนท่ี ความเร่งก็จะเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางการเคล่ือนท่ี ดงันั้นค่าความ

เอียง จริงๆแลว้ก็คือความเร่งท่ีเกิดจากแรงโนม้ถ่วงของโลก 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-w3CXHoyn53U/UTzil8ucoMI/AAAAAAAAVns/RckDJHmX6z4/s1600/Vector.png
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2.4 กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน[1] 

  

 ในความเป็นจริงแลว้ ค่า g ไม่ใช่ค่าคงท่ีในทุกๆต าแหน่งบนโลก แต่จะมีค่าแปรเปล่ียนไป
ตามภูมิประเทศต่างๆ บนโลกค่า g น้ีสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพนัธ์ไดด้งักฎความ
โนม้ถ่วงของนิวตนั (Newton’s Law of Gravitation) ไดด้งัน้ี 

 
     g = GM/R2              (2.2) 

เม่ือ 

g   = ค่าความเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วง 

G  = ค่าคงตวัโนม้ถ่วงสากล (Universal gravitational constant) = 6.67× 10- 11 นิวตนั-(เมตร)2 

 / (กิโลกรัม)2 

M = มวลของโลก = 5.98 x 10 24 กิโลกรัม 

R  = รัศมีของโลก = 6.37× 106 เมตร 

 
 จากสมการท่ีใชใ้นการหาค่า g จะพบวา่ ค่า g จะแปรผกผนักบัค่า R หรือรัศมีระหวา่งจุด
ศูนยก์ลางของโลกกบัจุดท่ีคุณตอ้งการหาค่า g นัน่แสดงวา่ ถา้คุณตอ้งการค่า g มากท่ีสุด ก็ตอ้ง
หาว่าบริเวณใดท่ีอยู่ต  ่ากว่า ระดบัน ้ าทะเลมากๆ หรือ มีค่า R น้อยๆ นัน่เอง ในกรณีน้ีผมมี
ขอ้มูลวา่ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจุดท่ีต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ Death Valley คือ -282 ft (-85.9536m)
สามารถค านวณหาค่า g จากสมการท่ี (2.2) 

 

แทนค่าต่างๆ ได ้

g = ((6.673× 10- 111) (5.98× 1024)) / (6.37× 106 – 85.9536)2 

g = 9.834565215 m/s2 
 


