
 

 

 
 
 
 เน่ืองจากโครงสร้างอาคารส่วนฐานรากเป็นส่วนพยงุอาคารไวท้ั้งหลงั   ความมัน่คงของฐานราก

ต่อการเคล่ือนไหวใดๆจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั     ส่ิงเหล่าน้ี ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบ

โครงสร้าง   เราสามารถควบคุมหรือตดัปัจจยั ท่ีนอกเหนือการควบคุมได้    แต่ในขั้นตอนของการ

ก่อสร้างจริงเราไม่สามารถควบคุมปัจจยัต่างๆเหล่านั้นได้    ดงันั้นในท่ีน้ีจะขอกล่าวแนวทางพื้นฐาน

เบ้ืองตน้ในการแกไ้ขปัญหาไวพ้อเป็นแนวทาง  พร้องทั้งแสดงตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาในงาน จริง

บางส่วน ดงัน้ี 

 

 ตัวอย่างที ่1 : กรณีก าลงัรับแรงแบกทานของดิน (qa) ไม่ผ่าน 

 1.ทีม่าของสาเหตุ 

 บ่อยคร้ังท่ีงานก่อสร้างฐานแผไ่ม่มีการทดสอบก าลงัรับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัของดิน ณ 

ต าแหน่งระดบัความลึกของการวางฐานราก   รวมถึงไม่ค านึงระดบัน ้าใตดิ้น   จึงท าใหฐ้านท่ีเทไป

แลว้เกิดปัญหา (ซ่ึงเป็นปัญหาในระยะสั้น) เช่น  

  - ฐานทรุดตวั 

  - ฐานเอียงเน่ืองจากการทรุดตวัไม่เท่ากนั 

  - ลฯ 

 

 

หลกัการพืน้ฐานเบือ้งต้น  ในการแก้ไขปัญหา
งานฐานราก (ฐานแผ่-ฐานรากเสาเขม็)

1 • กรณีของฐานรากแผ่
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รูปที ่1 แสดงประกอบตวัอยา่งท่ี 1 (เสริมพนัธ,์ 2550) 

 

 ซ่ึงในการออกแบบฐานแผโ่ดยทัว่ไป   ผูอ้อกแบบมกัตั้งค่าตวัเลขของก าลงัรับน ้าหนกับรรทุก

ปลอดภยัของดินข้ึนมาลอยๆก่อน   โดยขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดม้าจากการทดสอบจริงแต่อาจเป็นขอ้มูล

สถิติท่ีสะสมจากประสบการณ์   หรือขอ้มูลแวดลอ้มจากส่ิงปลูกสร้างในระแวกใกลเ้คียง   ทั้งน้ีเพื่อจะ

ไดส้ามารถหาขนาดหรือออกแบบฐานแผไ่ด ้   

 นั้นหมายความวา่เวลาก่อสร้างจริงเราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ดิน ณ บริเวณก่ อสร้างจะมีค่าก าลงั

รับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัของดินไดเ้ท่ากบัท่ีผูอ้อกแบบตั้งตวัเลขข้ึนมาเพื่อออกแบบ   ซ่ึงหากไม่มี

การทดสอบเพื่อตรวจสอบกลบัตวัเลขดงักล่าว   ส่ิงท่ีจะตามมาคือ ประเดน็ท่ีหน่ึงฐานแผท่ี่จะก่อสร้าง

อาจมีความปลอดภยัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   ประเดน็ท่ี สองฐานแผท่ี่จะก่อสร้างอาจมีความ

ปลอดภยัในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจไม่มีความปลอดภยั   หรือประเดน็ท่ีสาม ( ซ่ึงก าลงั

ยกตวัอยา่ง) จะเกิดปัญหาทนัทีดงัท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี   แสดงวา่ตวัเลขความเส่ียงท่ีอาจเกิดปัญหา

มีสูงถึง 2 ใน 3 
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 2.การวิเคราะห์ในเบือ้งต้น 

 หากเกิดกรณีของการทรุด- เอียงดงักล่าว   อาจเน่ืองมาจากสภาพดินท่ีระดบัการวางฐานแผอ่่อน

เกินไปจนถึงอ่อนมาก   จึงมีค่าก าลงัรับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัของดินต ่าไม่เป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบ

เลือกใชอ้อกแบบ   เพราะแมแ้ต่น ้ าหนกัของตวัฐานเองดินกย็งัรับไม่ได ้  หรืออาจเป็นผลมาจ ากน ้าท่ี

เกิดข้ึนในขณะก่อสร้าง   แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผลเน่ืองจากการมีค่าก าลงัรับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัของดิน

ต ่าจะเป็นตวัหลกัส่วนผลจากน ้าเป็นตวัเสริม 

 3.การแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น (พจิารณาเร่ืองของงบและระยะเวลาด้วย) 

 1.ปรับปรุงสภาพดินใตฐ้านรากหากเป็นไปได ้

 2.ออกแบบใหม่ดว้ยการเพิ่มพื้นท่ีฐานเพื่อลดหน่วยแรงแบกทานใหเ้บาลง 

 3.อาจท าร่วมกนัระหวา่งขอ้ 1. และ 2. 

 4.ออกแบบใหม่โดยการเปล่ียนจากฐานแผไ่ปเป็นฐานรากเสาเขม็แทน 

 ตัวอย่างที ่2 : กรณีก าลงัรับแรงแบกทานของดิน (qa) ผ่านแต่เกดิการเยือ้งศูนย์ 

 ขอ้มูลเดิมท่ีใชอ้อกแบบคือ เส าตอม่อรับน ้าหนกับรรทุก 15 ตนั/ตน้   ดินมีก าลงัรับน ้าหนกั

บรรทุกปลอดภยั 8.0 ตนั/ตร.ม.   ฐานรากมีขนาด 1.50 ม. x 1.50 ม. x 0.20 ม.   ส่วนตอม่อมีขนาด 

0.20 ซม. x 0.20 ซม. 

 1.ทีม่าของสาเหตุ 

 จากรูปออกแบบเป็นฐานรากแผท่ี่รับน ้าหนกัแบบตรงศูนย ์  แต่ในขณะก่อสร้างก่อนท าการหล่อ

ตอม่อ (ดดัเหลก็-เขา้แบบหล่อ ) ไดท้ าการตรวจสอบแนวการวางของเสาตอม่อ (Line) ปรากฎวา่แนว

ศูนยก์ลางของเสาตอม่อไม่วางตรงต าแหน่งเดียวกนักบัศูนยก์ลางของส่วนฐานกล่าวคือขยบัไปตาม

แนวแกน x เท่ากบั 7.50 ซม. 
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รูปที2่ แสดงประกอบตวัอยา่งท่ี 2 (เสริมพนัธ์, 2550) 

 

 2.การวิเคราะห์ในเบือ้งต้น 

 1.เดิมออกแบบเป็นฐานรากแผรั่บแรงตามแนวแกน   นั้นคือจุด cg. ของตอม่อและส่วนฐาน

จะตอ้งวางซอ้นทบักนัท่ีต าแหน่งเดียวกนั   เม่ือการส่งผา่นแรงผา่นจุดดงักล่าวดงันั้นจึงไม่มีผลของ

โมเมนตเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง    ท าใหก้ารกระจายของหน่วยแรงแบกทาน (Bearing stress) ใตฐ้านรากจึง

เป็นแบบแผก่ระจ่ายสม ่าเสมอ (Uniform) 

 2.เม่ือการก่อสร้างหนา้งาน (Site) ไม่อาจท าไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ   ท าใหเ้กิดการเยื้ องศูนยต์าม

แนวแกนใดแกนหน่ึงหรือทั้งสองแนวแกนพร้อมๆกนั   ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่งผา่นแรงไม่ผา่นจุด c.g. 

ของส่วนฐาน   ดงันั้นจึงมีผลของโมเมนตเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง    ท าใหก้ารกระจายของหน่วยแรงแบกทาน 

x 

y 

Line ของตอม่อ 

1.50 ม. 

1.50 ม. 

P = 15 ตนั 

t = 25 ซม. 

x 

y 

Line ของตอม่อ 

P = 15 ตนั 

ex = 7.50 ซม. 

My = 1,125 กก.-ม. 

ออกแบบ ก่อสร้าง 

q = 6,666.67 กก./ตร.ม. 
4,666.67  8,666.67  
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(Bearing stress) ใตฐ้านรากไม่เป็นแบบแผก่ระจ่ายสม ่าเสมอ (Uniform) ดงัท่ีออกแบบ   แต่จะเป็นแผ่

กระจ่ายสม ่าเสมอแบบส่ีเหล่ียมคางหมู (Trapezoid) 

 3.ผลกระทบท่ีเกิดต่อฐานรากเดิมคือ   แรงกระท าท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากโมเมนตด์ดั (My = 

15,000x7.5/100)   จะส่งผลกระทบทั้งต่อตวัของฐานและดินท่ีรองรับใตฐ้านราก   แลว้ยงัลามปามไป

ถึงตอม่อดว้ย    

 จากนั้นกอ็อกแบบตามปกติคือ ออกแบบเป็นฐานแผรั่บแรงตามแนวแกนร่วมกบัโมเมนตด์ดั 

 3.การแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น (พจิารณาเร่ืองของงบด้วย) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบซ่ึงควรตรวจสอบทั้งในส่วนของ 

 1.หน่วยแรงแบกทานใตฐ้านรากวา่เกินท่ีก าหนดหรือไม่ 

 2.ความหนาของส่วนฐานอนัเป็นผลเน่ืองมาจากหน่วยแรงแบกทานท่ีเพิ่มข้ึนจากโมเมนตด์ดั   

วา่ยงัสามารถรับไดท้ั้งโมเมนตด์ดั  แรงเฉือนทั้งสองส่วน (ทั้งแบคานกวา้งและแบบเจาะทะลุ) 

 3.เหลก็เสริมอนัเป็นผลเน่ืองมาจากหน่วยแรงแบกทานท่ีเพิ่มข้ึนจากโมเมนตด์ดั   วา่ยงัสามารถ

รับไดท้ั้งโมเมนตด์ดั   

 ขั้นตอนการแกปั้ญหา 

 1.ไม่ตอ้งแกไ้ขใดๆหากในขั้นตอนของการตรวจสอบปรากฎผลวา่ไม่มีปัญหา 

 2.น าผลท่ีไดจ้ากการตรวสอบมาออกแบบใหม่   ซ่ึงอาจเพิ่มเฉพาะความหนาของฐาน (อาจรวม

ไปถึงขนาดของฐานดว้ย) หรือ 

 3.อาจเพิ่มเฉพาะปริมาณของเหลก็เสริม หรือ 

 4.อาจท าร่วมกนัระหวา่งขอ้ 2. และ 3. 
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 5.ออกแบบใหม่โดยเปล่ีนไปใชฐ้านแผป่ระเภทอ่ืนท่ีสามารถช่วยกระจายโมเมนตด์ดัได ้  เช่น 

ฐานแบบ Combined footing ไม่วา่จะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้หรือคางหมู   ส่วนฐานแบบ Strap 

footing ควรใชแ้กไ้ขปัญหาในกรณีของฐานรากเสาเขม็  

 หมายเหตุ  : อยา่ลืมตรวจสอบเสาตอม่อดว้ยเพราะโมเมนตจ์ะส่งไปถึงตอม่อเน่ืองจากมอง 

(ในทางทฤษฎี) วา่จุดต่อของฐานกบัตอม่อเป็นแบบ Rigid joint 

 

 

 ตัวอย่างที ่3 กรณีเสาเข็มได้ Blow + ไม่หัก แต่เกดิการเยือ้งศูนย์ (แท้จริงคอืเข็มเอยีง) 

 ฐานรากเสาเขม็ตามท่ีออกแบบเป็นดงัรูป ก.   รับน ้าหนกับรรทุกเฉพาะแรงตามแนวแกนจากเสา

ตอม่อ 200 ตนั   ใชเ้สาเขม็ขนาดหนา้ตดั 0.40 x 0.40 ม. รับแรงปลอดภยั 50 ตนัต่อตน้ (หมายเหตุ : 

ขนาดท่ีก าหนดไม่สมเหตุสมผลเป็นเพียงการสมมติ   ดงันั้นใหพ้ิจารณาเฉพาะระยะของเสาเขม็เทียบ

กบัแกนกลางของเสาตอม่อเท่านั้น...ระยะท่ีใหห้น่วยเป็น ซม.) 

 แต่หลงัจากตอกเสาเขม็ +ตดัหวัแลว้เสร็จก่อนท าการวาง Line เสาตอม่อ   จากขอ้มูลของการ

ตรวจสอบระยะของหวัเสาเขม็แต่ละตน้ไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีออกแบบเป็นดงัรูป ข.   

 

2 • กรณีของฐานรากเสาเข็ม
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รูปที ่3 (ก) แสดงประกอบตวัอยา่งท่ี 3 (เสริมพนัธ์, 2550) 

 

 1.ทีม่าของสาเหตุ 

 จากรูปออกแบบเป็นฐานรากเสาเขม็ท่ีรับน ้าหนกัแบบตรงศูนย ์  ขณะท าการตอกเสาเขม็ส่งผล

ใหเ้สาเขม็บางตน้เกิดการเอียง (มกันิยมเรียกวา่หนีศูนย)์   อนัอาจเน่ืองมาจากในหลายสาเหตุ เช่น 

 1.ปักเขม็ไม่ตรงหมุดรวมถึงเขม็ไม่ไดด่ิ้ง (ก่อนตอก)…ควบคุมงานไม่ไดเ้ร่ือง 

 2.หวัเสาเขม็ไม่ไดฉ้าก หรือปลายเอียง...QC. โรงงานผลิตไม่ไดเ้ร่ือง 

 3.เหลก็ PC. Wire โผล่ในบางมุมของเขม็...QC. โรงงานผลิตไม่ไดเ้ร่ือง 

 4.ตวัป่ันจัน่ไม่น่ิงขณะตอก  ตะเกียบคด…ควบคุมงานไม่ไดเ้ร่ือง 

 5.ครอบหวัเขม็ (หมวก) หลวม  หรือมีขนาดไม่เหมาะกบัเขม็…ควบคุมงานไม่ไดเ้ร่ือง 

 6.วสัดุรองกนักระแทกไม่แน่นพอ…ควบคุมงานไม่ไดเ้ร่ือง 

 7.เขม็อาจคดหรือโก่ง...QC. โรงงานผลิตไม่ไดเ้ร่ือง 
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8.การเช็คด่ิงเสาเขม็ (ทั้ง 2 แกน ) ตลอดการตอกไม่รอบครอบ …ควบคุมงานไม่ไดเ้ร่ือง  

 

รูปที ่3 (ข) แสดงประกอบตวัอยา่งท่ี 3 (เสริมพนัธ์, 2550) 

 

 2.การวิเคราะห์ในเบือ้งต้น 

 1.เดิมออกแบบเป็นฐานรากเสาเขม็รับแรงตามแนวแกน   นั้นคือจุด cg. ของกลุ่มเสาเขม็  ตอม่อ

และส่วนฐาน (Cap beam) จะตอ้งวางซอ้นทบักนัท่ีต าแหน่งเดียวกนั   เม่ือการส่งผา่นแรงผา่นจุด

ดงักล่าวดงันั้นจึงไม่มีผลของโมเมนตเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง    ท าให้เกิดการกระจายของแรงกดจากตอม่อ

ส่งผา่นไปยงัเขม็แต่ละตน้จึงสม ่าเสมอเท่าๆกนั (ตามสมมุติฐานอนัเน่ืองจากมองวา่ Cap beam เป็น 

Rigid) 

 2.เม่ือการก่อสร้างหนา้งาน (Site) ไม่อาจท าไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ   ท าใหเ้กิดการเยื้องศูนยต์าม

แนวแกนใดแกนหน่ึงหรือทั้งสองแนวแกนพร้อมๆกนั   ท าใหก้ารส่งผา่นแรงจากตอม่อไม่ผา่นจุด cg. 

ของส่วนฐาน (ในท่ีน้ีเนน้ไปท่ี cg. ของกลุ่มเสาเขม็ )   ดงันั้นจึงมีผลของโมเมนตด์ดัเขา้มาเก่ียวขอ้ง    

ท าใหเ้ขม็แต่ละตน้ไม่มีแต่เฉพาะแรงกดท่ีส่งผา่น มาจากตอม่อดงัท่ีออกแบบเท่านั้น   แต่จะรับแรงกด
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เพิ่มข้ึน (หรืออาจลดลงทั้งน้ีข้ึนอยุก่บัผลการพิจารณาทิศทางของโมเมนตด์ดัท่ีกระท าดว้ย ) อนัเป็นผล

เน่ืองมาจากโมเมนตร่์วมดว้ย   นั้นหมายความวา่หากระยะเยื้องศูนยม์ากเสาเขม็บางตน้อาจจะรับแรง

กดเพิ่มมากจนไม่มีความปลอดภั ย (ไม่ปลอดภยัต่อการเส่ียงท่ีจะเกิดหวัเสาเขม็ระเบิดพร้อมๆกบัค่า 

Safety Factor ท่ีลดลง)   ในขณะท่ีเสาเขม็บางตน้อาจจะรับแรงกดลดลงมากจนเปล่ียนสภาพเป็น

เสาเขม็รับแรงดึง (ตามประสบการณ์การออกแบบเสาเขม็ของผม   โดยตวัเสาเขม็เองจะสามารถรับ

แรงดึงไดม้ากถึงคร่ึงหน่ึงของแรงกดท่ีรับได้)   ซ่ึงกอ็าจไม่มีความปลอดภยัไดเ้ช่นกนั (อาจเป็นเพราะ

แรงถอนท าใหเ้กิดแรงดึงในตวัเสาเขม้มากเกินไปจนไม่ปลอดภยั  หรือไม่ไดอ้อกแบบเหลก็ Dowel 

เผือ่ไวเ้พื่อรับแรงถอน  หรือไม่ไดเ้ผือ่ระยะอมเสาเขม็ไวม้ากพอ)    

 3.ผลกระทบท่ีเกิดต่อเสาเขม็แต่ละตน้ของฐา นรากเดิมคือ   แรงกดท่ีเพิ่มข้ึน (หรือลด) เน่ืองจาก

โมเมนตด์ดัจะส่งผลกระทบทั้งต่อตวัของฐานและเสาเขม็เอง  แลว้ยงัลามปามไปถึงตอม่อดว้ย    

ตารางแสดงการหาจุด cg. ของกลุ่มเขม็   เพื่อใชประกอบการหาระยะเยื้องศูนย ์

 

เข็มต้นที ่ A (ตร.ซม.) 
ระยะในแนวแกน 

X (ซม.) 

ระยะในแนวแกน 

Y (ซม.) 
AX AY 

1 1,600 8.00 17.50 12,800 28,000 

2 1,600 23.00 20.00 36,800 32,000 

3 1,600 8.00 6.00 12,800 9,600 

4 1,600 23.00 12.50 36,800 20,000 

ผลรวม 99,200 89,600 

  ระยะ cg. ของกลุ่มเขม็ตามแนวแกน X = 99,200/[4x1,600] = 15.50 ซม. 

  ระยะ cg. ของกลุ่มเขม็ตามแนวแกน Y = 89,600/[4x1,600] = 14.00 ซม. 
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  ดงันั้นระยะเยื้องศูนยต์ามแนวแกน X = 15.50 – 15.00 = 0.50 ซม. 

  ดงันั้นระยะเยื้องศูนยต์ามแนวแกน Y = 14.00 – 12.50 = 1.50 ซม. 

  ดงันั้นโมเมนตด์ดัท่ีจะน าไปคิดแรงเพิ่ม (ทั้งแรงกดและแรงถอน) ในเสาเขม็แต่ละตน้ (ในแต่

ละทิศทาง) คือ 

   Mx = 200,000x1.5/100 = 3,000 กก.-ม. 

   My = 200,000x0.5/100 = 1,000 กก.-ม. 

  จากนั้นกอ็อกแบบตามปกติคือ ออกแบบเป็นฐานรากเสาเขม็รับแรงตามแนวแกนร่วมกบั

โมเมนตด์ดัทั้งสองแนวแกน  โดยเสาเขม็แต่ละตน้จะรับแรงหาไดจ้ากสมการดงัน้ี 

   R = F/N ± MyX/∑X2 ± MxY/∑Y2 

 3.การแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น (พจิารณาเร่ืองของงบ  ความสะดวกในการท างานและระยเวลา

ด้วย) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบซ่ึงควรตรวจสอบทั้งในส่วนของ 

 1.แรงกดอดั (และแรงถอนกรณีเกิดแรงดึง) ของเขม็แต่ละตน้วา่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

 2.ค่าความปลอดภยั (F.S.) ของเขม็แต่ละตน้ดว้ยวา่มีมากนอ้ยเพียงไร 

 3.ความหนาของ Cap beam อนัเป็นผลเน่ืองมาจากแรงกดท่ีเพิ่มข้ึนจากโมเมนตด์ดั   วา่ยงั

สามารถรับไดท้ั้งโมเมนตด์ดั  แรงเฉือนทั้งสองส่วน (ทั้งแบคานกวา้งและแบบเจาะทะลุ) 

 4.เหลก็เสริมอนัเป็นผลเน่ืองมาจากแรงกดท่ีเพิ่มข้ึน จากโมเมนตด์ดั  วา่ยงัสามารถรับไดท้ั้ง

โมเมนตด์ดั   

 ขั้นตอนการแกปั้ญหา (กรณีเสาเขม็แต่ละตน้รับน ้าหนกับรรทุกไม่เกินท่ีก าหนดดงักล่าวขา้งตน้) 

 1.ไม่ตอ้งแกไ้ขใดๆหากในขั้นตอนของการตรวจสอบปรากฎผลวา่ไม่มีปัญหา หรือ 
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 2.น าผลท่ีไดจ้ากการตรวสอบมาออกแบบใหม่   ซ่ึงอาจเพิ่ มเฉพาะความหนาของ Cap beam 

หรือ 

 3.อาจเพิ่มเฉพาะปริมาณของเหลก็เสริม หรือ 

 4.อาจท าร่วมกนัระหวา่งขอ้ 2. และ 3. 

 ขั้นตอนการแกปั้ญหา (กรณีมีเสาเขม็บางตน้รับน ้าหนกับรรทุกเกินท่ีก าหนดดงักล่าวขา้งตน้) 

 5.ออกแบบใหม่อาจท าโดยการขยายฐานรากใหม่ (เป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยการแต่งตวัเองให้

มีเสถียรภาพหรือสมดุลย์ )  หรืออาจท าโดยเปล่ีนไปใชฐ้านรากเสาเขม็ประเภทอ่ืนท่ีสามารถช่วย

กระจายโมเมนตด์ดัได ้(เป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยการปรับลดเพดานของแรงลงดว้ยการหาท่ีระบาย ) 

เช่น ฐานรากแบบ Strap footing  ลฯ 

 หมายเหตุ  : อยา่ลืมตรวจสอบเสาตอม่อ ดว้ยเพราะโมเมนตจ์ะส่งไปถึงตอม่อเน่ืองจากมอง 

(ในทางทฤษฎี) วา่จุดต่อของฐานกบัตอม่อเป็นแบบ Rigid joint 

 ตัวอย่างที ่4 กรณีเสาเข็มหัก (ในทางทฤษฎถูีกมองว่ารับแรงไม่ได้แล้ว) 

 1.การวิเคราะห์ในเบือ้งต้น (กระบวนการคล้ายตัวอย่างที ่3) 

 1.หาระยะเยื้องศูนยเ์ฉพาะเสาเขม็กลุ่มท่ีไม่หกั   เพื่อตรวจสอบวา่เสาเขม็กลุ่มท่ีไม่หกัยงัสามารถ

รับน ้าหนกัไดอ้ยูห่รือไม่ (แต่ค่า F.S. ของเสาเองจะตอ้งอยูใ่นกรอบท่ียอมรับไดด้ว้ย) 

 2.หาโมเมนตด์ดัท่ีเกิดเฉพาะเสาเขม็กลุ่มท่ีไม่หกั   เพื่อตรวจสอบวา่ความหนาของ Cap beam 

และปริมาณเหลก็เสริมยงัสามารถรับแรงไดอ้ยูห่รือไม่ 

 หมายเหตุ : หากไม่ตอ้งการเสียเวลาในส่วนน้ี   กใ็หไ้ปท าการแกไ้ขในขอ้ท่ี 2. เลย 
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 2.การแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น (พจิารณาเร่ืองของงบ  ความสะดวกในการท างานและระยเวลา

ด้วย) 

 ควรตรวจสอบซ่ึงควรตรวจสอบทั้งในส่วนของ 

 1.แรงกดอดั (และแรงถอนกรณีเกิดแรงดึง ) ของเขม็แต่ละตน้เฉพาะกลุ่มท่ีไม่หกัวา่เกินกวา่ท่ี

ก าหนดไวห้รือไม่   และค่าความปลอดภยั (F.S.) ของเขม็แต่ละตน้ดว้ยวา่มีมากนอ้ยเพียงไร 

 2.หากผลจากขอ้ 1. ไม่เหมาะสมกต็อ้งท าการแซมเสาเขม็  ซ่ึงอาจแซมก่ีตน้กไ็ดข้ึ้นอยูก่บัวา่เม่ื อ

ตรวจสอบออกมาแลว้   เขม็แต่ละตน้รับน ้าหนกับรรทุกไม่เกินท่ีก าหนด   แต่โดยทัว่ไปมกัแซม

จ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีหกั (หรืออาจแซมคู่ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาเพื่อรักษาสภาพสมดุลยข์องฐาน

รากซ่ึงผมมองวา่ดีมากๆทั้งระยสั้นและระยะยาว  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นควรตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบ อ่ืนๆ

ร่วมดว้ยเม่ือท างานจริง เช่น ค่าใชจ่้าย ระยะเวลาท่ีเพิ่ม)   ซ่ึงหลกัการตอกแซมควรเลือกต าแหน่งท่ีเกิด

การเยื้องศูนยน์อ้ยสุดหรือไม่เยื้องศูนยเ์ลยจะดีมาก   ซ่ึงวิธีการออกแบบจะต่างกนัคือกรณีเยื้องศูนยจ์ะ

คิดโมเมนตเ์ขา้มาร่วม   แต่ถา้ไม่เยื้องศูนยจ์ะคิดเฉพาะแรงตามแนวแกนเท่านั้น 

 หมายเหตุ  : กรณีเยื้องศูนยอ์ยา่ลืมตรวจสอบเสาตอม่อดว้ยเพราะโมเมนตจ์ะส่งไปถึงตอม่อ

เน่ืองจากมอง (ในทางทฤษฎี) วา่จุดต่อของฐานกบัตอม่อเป็นแบบ Rigid joint 

 ตัวอย่างที ่5 กรณเีสาเข็มหลุดหรือไม่ได้ Blow (อาจมองว่ายงัสามารถรับแรงได้หรือไม่ได้) 

 1.การวิเคราะห์ในเบือ้งต้น  

 เม่ือมองวา่ยงัสามารถรับแรงได ้(กระบวนการคลา้ยตวัอยา่งท่ี 3) 

 1.กรณีน้ีควรมีการตรวจสอบวา่เสาเขม็ตน้ดงักล่าวมีความสามารถรับน ้าหนกับรรทุกไดม้าก

นอ้ยเพียงใดเสียก่อน   ก่อนท่ีจะด าเนินการขั้นต่อไป   จากนั้นจึง 

 2.หาระยะเยื้องศูนยเ์ฉพาะ เสาเขม็ (กรณีมีการเยื้องศูนย์ )  เพื่อตรวจสอบวา่เสาเขม็กลุ่มยงั

สามารถรับน ้าหนกัโดยรวมไดโ้ดยปลอดภยัหรือไม่ 
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 3.หาโมเมนตท่ี์เกิด (กรณีมีการเยื้องศูนย์ )   เพื่อตรวจสอบวา่ความหนาของ Cap beam และ

ปริมาณเหลก็เสริมยงัสามารถรับแรงไดอ้ยูห่รือไม่ 

 หมายเหตุ : หากไม่ตอ้งการเสียเวลาและค่าใชจ่้ายส าหรับการทดสอบในส่วนน้ี   กใ็หไ้ปท าการ

แกไ้ขในขั้นตอนต่อไปคือ 

 เม่ือมองวา่ไม่สามารถรับแรงไดอี้กแลว้ (กระบวนการเหมือนตวัอยา่งท่ี 4) 

 2.การแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น (พจิารณาเร่ืองของงบ  ความสะดวกในการท างานและระยเวลา

ด้วย) 

 ควรตรวจสอบดงัน้ี 

 เม่ือมองวา่ยงัสามารถรับแรงได ้  มีกระบวนการเหมือนตวัอยา่งท่ี 3 

 เม่ือมองวา่ไม่สามารถรับแรงไดอี้กแลว้   มีกระบวนการเหมือนตวัอยา่งท่ี 4 

 หมายเหตุ  : กรณีเยื้องศูนยอ์ยา่ลืมตรวจสอบเสาตอม่อดว้ยเพราะโมเมนตจ์ะส่งไปถึงตอม่อ

เน่ืองจากมอง (ในทางทฤษฎี) วา่จุดต่อของฐานกบัตอม่อเป็นแบบ Rigid joint 
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3 • ตัวอย่าง (เบือ้งต้น) การแก้ไขปัญหาฐานรากในงานจริง
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