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จุดประสงคของบทความนี ้ ตองการใหผูอานที่ไมมีความรูความเขาใจในการทดสอบ 
Seismic test ไดมีความเขาใจมากข้ึน และสามารถนาํเอาความรูนี้ไปประยุกตใชในการทาํงาน 
ไมอยากใหเกดิกรณีที่วิศวกรไปกลาวหาวาบริษัทเสาเข็มทําเสาเข็มยาวนอยกวาทีก่ําหนด เพราะ
อานจากรายงานผลการทดสอบ Seismic test แลว พบวาความยาวเข็มส้ันกวาในแบบ ทําใหเกดิ
เปนปญหาขัดแยง บางรายถึงกับตองข้ึนศาลฟองรองกนั ทัง้ที่จริงๆแลวทางผูรับเหมาก็ไมไดมีการ
โกงเสาเข็มแตอยางใด ซึ่งประเด็นนี้เคยเกดิข้ึนเปนปญหาบอยคร้ังมาก  

โดยปกติแลวในรายงานผลการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม จะมีขอความเขียนบอก
ไวแลววา ความยาวของเสาเข็มที่ไดเปนคาโดยประมาณเทานัน้ แตไมรูทําไมวศิวกรทั่วไปมกัจะ
ไมไดอานขอความตรงนี้กนั??? 
 ประเด็นนี ้จริงๆแลวก็บงชัดต้ังแตแรกแลววา คาความยาวของเสาเข็มที่ไดจากวิธี Seismic 
test นั้น เปนการประมาณคาในเบ้ืองตนอยางหยาบๆ เนื่องจากคาความยาวที่คํานวณโดยวิธนีีจ้ะ
ไดมาจาก สูตร s = v.t 
โดยที่  s = ระยะทางหรือความยาวเสาเข็ม, เมตร  

v = ความเร็วของคล่ืนทีว่ิ่งผานเสาเข็ม, เมตร/วินาท ี
t = ระยะเวลาที่คล่ืนวิ่งผานเสาเข็ม, วินาท ี

 
จากสูตรขางตน หากตองการทราบคาความยาวเสาเข็ม จะตองรูคาความเร็วคล่ืนทีว่ิง่ผาน

เสาเข็มและระยะเวลาที่คล่ืนวิ่งผานเสาเข็ม ซึ่งเราสามารถทราบคาระยะเวลาที่คล่ืนวิง่ผานเสาเข็ม
ไดจากเครื่องทดสอบ Seismic test โดยอาศัยการใชคอนเคาะทีห่ัวเสาเข็มเพื่อสรางคลื่นแลวใชหัว
รับ อานคาเวลาท่ีคล่ืนเร่ิมเดินทางจนสะทอนกลับมา (คล่ืนเดินทางไป-กลับ) แลวนาํคาชวงเวลา
ดังกลาวมาหารดวยสอง ก็จะไดระยะเวลาที่คล่ืนวิ่งผานเสาเข็ม (t)  
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รูปแสดงหลกัการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มดวยวิธ ีSeismic Test 
 

สําหรับคาความเร็วคล่ืนที่วิง่ผานเสาเข็มนัน้ ก็คือคาความเร็วที่คล่ืนวิง่ผานคอนกรีตนั่นเอง 
(v) โดยจะมีคาอยูในชวงประมาณ 3,000 – 4,500 m/s ข้ึนกับคุณภาพคอนกรีตของเสาเข็ม ซึ่งโดย
ปกติแลวเสาเข็มตอกจะมีคาความเร็วสูงกวาเสาเข็มเจาะ เนื่องจากใชคอนกรีตที่มกีําลังสูงกวาและ
ควบคุมคุณภาพไดดีกวา  
 ดังนัน้จะเห็นไดวา การคํานวณคาความยาวเสาเข็มนัน้ หากผูประเมนิเลือกใชคาความเร็ว
คล่ืนสูงหรือตํ่าเกนิไป ก็จะทําใหไดคาความยาวเสาเข็มที่คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ซึง่ผลที่ได
อาจทาํใหไดคาความยาวของเสาเข็มผิดไปจากความเปนจริงมากกวา 5 เมตร ก็เปนไปได!! 

ในทางทฤษฎีแลว เราสามารถลดความผิดพลาดในการเลือกใชคาความเร็วคล่ืนตรงนี้ไป
ได โดยใชเคร่ืองมือจําพวก Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV) มาวัดคาความเร็วของคลื่นใน
คอนกรีตบริเวณหัวเสาของเสาตนที่จะทําการทดสอบกอน ก็จะไดคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริง 
ที่วาใกลเคียงกับความเปนจริงก็เพราะอยูที่บริเวณหัวเสาเข็ม ซึง่โดยปกติมักมีความแข็งแรงสูงกวา



คอนกรีตบริเวณชวงปลายเสาเข็ม แตหากเปนเสาเข็มตอกที่หลอสําเร็จมาแลว ก็สามารถใชคานีไ้ด
เลย  

แตในทางปฏิบัติ ทําไมถงึไมมีการใชเคร่ืองมือตรวจวัดคาความเร็วคล่ืนกอนละ? คําตอบก็
คือ มันเปนตนทนุคาใชจายที่เพิ่มข้ึนนัน่เอง ปจจุบันคาใชจายในการทดสอบ Seismic test นัน้ 
เพียงราคาตนละไมกี่รอยบาทเทานั้น ดังนั้นจงึเปนไปไมไดที่จะลงทนุทาํอะไรมากขนาดนัน้ และท่ี
สําคัญ จริงๆแลววิธีการทดสอบ Seismic test นั้น เปนการทดสอบที่ออกแบบมาสําหรับทดสอบ
ความสมบูรณของเสาเข็มเปนหลัก การประเมินความยาวของเสาเข็มนัน้เปนเพียงผลพลอยได
เทานัน้ ซึง่ก็คือการประมาณอยางหยาบๆนัน่เอง ประโยชนของการหาคาความยาวโดยวิธ ี
Seismic Test นั้น สําหรับเพื่อนาํไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่กอสรางไว หากการเปรียบเทยีบไดคา
ความยาวที่ตรงกัน ก็แสดงวาการหาตําแหนงที่คล่ืนสะทอนกลับที่จุดใดๆมีคาถูกตองดวย ซึ่งจะทาํ
ใหเราสามารถระบุตําแหนงที่เสาเข็มเกิดความบกพรองไดแมนยําข้ึน แตหากการเปรียบเทยีบ
ขัดแยงกันมากจะตองทําการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทาํใหเกิดขอแตกตางนี้และปรับแกใหม 

ประเด็นสําคัญตอมาก็คือ แมไดคาความเร็วคลื่นในคอนกรีตเสาเข็มที่แนนอนแลว (v) คา
เวลา (t) ที่จะนํามาคูณเพือ่หาความยาวของเสาเข็มนัน้ อยางไรเสียก็ตองไดมาจากการประมาณ
คาเทานัน้ เพราะในการอานคาสัญญาณนั้น เนื่องจากคล่ืนที่ไดจากแรงส่ันสะเทอืนดวยคอน มี
พลังงานนอย และพลังงานของคล่ืนจะถูกดูดซับไปเร่ือยๆจากแรงเสียดทานของดินที่จับอยูรอบ
เสาเข็ม ลักษณะของสัญญาณจึงเหมือนคอยๆสลายหายไป ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการสะทอนกลับ
ที่ปลายของเสาเข็มสามารถพบเหน็ไดยาก ซึ่งประเด็นนีไ้ดมีผลการวิจยัในตางประเทศ สรุปไววา
คาสะทอนกลับที่ปลายเสาเข็มจะปรากฏใหเหน็ชัดเมื่อเสาเข็มมีความยาวนอยกวา 30 เทาของ
ขนาดเสนผาศูนยกลางของเสาเข็ม ดังนัน้ถาเสาเข็มมขีนาดหนาตัด 0.30 เมตร ก็จะสามารถ
วิเคราะหไดเมื่อเสาเข็มยาวไมเกิน 9 เมตร เทานัน้ 
 แตในทางปฏิบัติแลว ความยาวเสาเข็มในช้ันดินออนกรุงเทพฯนั้น อยูที่ประมาณ 21 เมตร 
ซึ่งมากกวา 30 เทาของหนาตัดเสาเข็มมากนกั แลวทาํไมจึงยงัมกีารคํานวณคาความยาวเสาเข็ม
ไดละ? คําตอบก็คือ เราใชการสังเกตจากการเปล่ียนแปลงของสัญญาณแลวคาดคะเนวาปลาย
ของเสาเข็มนาจะอยูประมาณตรงน้ีหรือตรงนัน้ ซึ่งโดยสรุปแลวก็คือ การเดาอยางมีหลักการนัน่เอง 
ซึ่งก็ตองอาศัยผูที่มีความรูความชํานาญ และมีประสบการณ มาเปนผูแปลผล หากผูแปลมีความ
ชํานาญมาก ผลที่ไดก็อาจมีคาผิดพลาดอยูที่ไมเกนิ 1-2 เมตรจากความเปนจริง แตถาหากผูแปล
ไมมีความเชีย่วชาญพอหรือไมใหความใสใจในการแปรผล ก็อาจจะแปลผลผิดพลาดไดหลายเมตร
เลยทีเดียว ซึ่งผูเขียนก็เคยเห็นรายงานที่แปลผลผิดพลาดมากกวา 5 เมตรมาแลวเชนกนั 

ดังนัน้หากทานตองการทราบคาความยาวเสาเข็มที่แนนอน ก็ตองใชการทดสอบที่
ออกแบบมาสําหรับการนัน้โดยตรง ซึ่งในปจจุบนัวธิกีารทดสอบเพือ่หาคาความยาวเสาเข็มใน



สนาม ที่ยอมรับกันวาใหคาใกลเคียงกับความเปนจริงและยอมรับไดมากที่สุดก็คือ “การทดสอบ 
Parallel Seismic Test” โดยหลักการของการทดสอบดวยวธิีนี ้ เปนการทดสอบเพื่อประเมินความ
ยาวและความสมบูรณของเสาเข็ม ดวยการตรวจวัดคาเวลาที่คล่ืนวิ่งผานเสาเข็ม จากตําแหนงหัว
เสาเข็มวิง่ผานเขาไปในโครงสรางของเสาเข็มและสงผานไปยังหัวรับสัญญาณที่ติดต้ังไวในทอ 
PVC ทีท่ําการเจาะฝงไวในบริเวณขางเคียง โดยทีท่อ PVC จะตองอยูในแนวขนานและมีความลึก
มากกวาเสาเข็มที่จะทดสอบ  
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รูปแสดงหลกัการทดสอบเพ่ือหาความยาวของเสาเข็มดวยวธิี Parallel Seismic Test 
 

ในการแปลผลนั้น จะใชหลักการทีว่า ชวงเวลาที่คล่ืนเคลื่อนที่อยูในเสาเข็มจะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับความยาวของเสาเข็มทีท่ดสอบ เมื่อเราบันทกึคาเวลาที่คล่ืนใชในการ
เคล่ือนที่ในเสาเข็มที่ระดับความลกึตางๆกนั (โดยทั่วไปจะวัดทกุระยะ 0.50 เมตร) เราจะสามารถ
ประเมินความสมบูรณและความตอเนื่องของเสาเข็มไดทกุชวง และเม่ือหยอนตัวรับสัญญาณลงไป



ที่ตําแหนงลึกกวาความยาวของเสาเข็มทีท่ดสอบ คาระยะเวลาที่คล่ืนเคลื่อนที่ไปยงัตัวรับ
สัญญาณจะเพิ่มมากข้ึน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ไมเปนสัดสวนกนักับความยาวของ
เสาเข็ม ดวยเหตุนี้จงึทาํใหเราสามารถประเมินความยาวของเสาเข็มได 
 

สุดทายนี้ ผูเขียนหวงัวา เนือ้หาในบทความนี ้จะชวยใหวิศวกรหลายๆทานที่ยงัไมเขาใจใน
หลักการของการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม (Seismic Test) ไดมีความรูความเขาใจเพิม่
มากข้ึน และตระหนักถึง ขอดีขอเสีย จุดเดนจุดดอย ของการทดสอบดวยวธิีนี ้ จะไดไมกอใหเกดิ
ปญหาความเขาใจผิดข้ึนอีกหรืออยางนอยก็ชวยใหปญหาลดลงบรรเทาลงไป และชวยกนัยกระดับ
วิศวกรโยธาของประเทศไทยข้ึนไปอีก ซึง่ก็จะสงผลใหเกิดประโยชนกบัสังคมสวนใหญตอไป 
 
 
 


