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บทคัดยอ : การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนกรุงเทพดวยระบบ  Sand Drain (SD) หรือ Prefabricated Vertical Drain (PVD) เพื่อเรง
การทรุดตัวในระหวางการกอสรางนั้น จําเปนตองใชคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในลักษณะเดียวกับสภาพความเปนจริง แตการ
หาคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ํามักจะทําการทดสอบในแนวดิ่ง ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําซึ่งได
จากการทดสอบตัวอยางในแนวราบ และแนวรัศมี และแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่ง เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําใน
แนวดิ่ง ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวราบมากกวาแนวดิ่งอยูระหวาง 1-1.5 เทา และแนวรัศมีมากกวา
แนวดิ่งอยูระหวาง 4-12 เทา และแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่งมากกวาแนวดิ่งอยูระหวาง 12-44 เทา เนื่องจากทิศทางของแรงกระทําและทิศ
ทางของการระบายน้ํามีผลตอคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ํา และจากการศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวออนกรุงเทพ
เมื่อปรับปรุงดวยระบบ PVD พบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหยอนกลับโดยใชคาสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีสอดคลองกับ
พฤติกรรมการทรุดตัวในสนาม

ABSTRACT :  In the process of improving the quality of soft Bangkok clay by using the Sand Drain (SD) or Prefabricated Vertical 
Drain (PVD) to accelerate the settlement during construction, it requires the use of coefficient of consolidation which is close to 
actual condition. Normally, coefficient of consolidation is identified by vertical specimen test. This study compared the values of 
coefficient of consolidation obtained by using horizontal, radial, a combination of radial and vertical methods with the values 
identified by the conventional vertical method. It was found that the value of coefficient of horizontal consolidation is 1-1.5 times 
higher than that of the vertical; the value obtained from radial method is 4-12 times higher than that of the vertical, while the result of 
the combination method (radial and vertical) yields the value which is 12-44 times higher than that of the vertical. It is concluded that 
loading direction and drainage direction are factors dictating the variation in the values obtained from these different testing methods. 
Also, from the back analysis study of soft Bangkok clay when using PVD for settlement acceleration, the use of coefficient of radial 
consolidation is in line with the field performance.
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1. บทนํา
ดินเหนียวออนกรุงเทพเกิดในพื้นที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอน
ลางของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ความหนาของชั้นดินประมาณ 10 – 15 เมตร มีคุณ
สมบัติในการยุบตัวสูง ความสามารถในการซึมน้ําต่ํา ทําใหการ
ทรุดตัวเกิดข้ึนมากและใชเวลายาวนาน

การกอสรางถนนบนดินเหนียวออนกรุงเทพในระยะแรกไมมี
การปรับปรุงดินฐานรากแตอยางใด เชนสายบางนา – บางปะกง 
ประมาณ กม. 28 – 30 ในชวง 20 ปท่ีผานมาเกิดการทรุดตัวมาก
กวา 2 เมตร (Bergado et al., 1990) ทําใหเสียท้ังเวลาและคาใช
จายในการยกระดับถนนภายหลังการกอสรางอยูหลายครั้ง

ตอมากรมทางหลวงไดนําเทคนิคการปรับปรุงดินฐานราก
โดยวิธีเรงการระบายน้ําออกจากชั้นดินเหนียวออนมาใชกับโครง
การกอสรางทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ – ชลบุรี (สายใหม) เปน
โครงการแรก ทําใหการทรุดตัวของดินฐานรากในขณะกอสราง
รวดเร็วยิ่งข้ึน แตจากการศึกษาผลการคาดคะเนปริมาณการทรุด
ตัวและอัตราการทรุดตัวกอนการกอสรางพบวาแตกตางจากที่วัด
ไดในสนามมาก ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือทฤษฎี
และพารามิเตอรท่ีใชในการวิเคราะหการทรุดตัว

ปจจุบันทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหการทรุดตัวไดรับการ
พัฒนาไปมากจนใกลเคียงกับพฤติกรรมการทรุดตัวในสนาม แต
พารามิเตอรท่ีใชในการวิเคราะหยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร 
บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการทดสอบและการหาคาสัมประสิทธิ์
ของการอัดตัวคายน้ําซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการทรุดตัวใน
สนาม โดยการทดสอบการอัดตัวคายน้ําในแนวราบ แนวรัศมี 
และแนวดิ่งรวมกับแนวรัศมี ซึ่งผลการวิจัยจะทําใหการวิเคราะห
การทรุดตัวแมนยํายิ่งข้ึน

สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําเปนพารามิเตอรหลักที่ใช
ในการวิเคราะหอัตราการทรุดตัวของดิน ซึ่งพารามิเตอรนี้เปนคา
สัมประสิทธิ์ประกอบรวมของคาสัมประสิทธิ์ความซึมน้ําของดิน
และสัมประสิทธิ์การยุบตัวของดิน โดยปกติจะหาจากการ
ทดสอบการอัดตัวคายน้ําของตัวอยางในแนวดิ่ง vc  เทากับ 

wvv aek γ/)1( +

ในกรณีท่ีดินมีลักษณะแอนไอโซโทรปก คาสัมประสิทธิ์การ
อัดตัวคายน้ําดานแนวราบ hc  จะเทากับ whh aek γ/)1/( +  ซึ่ง
ไดจากการทดสอบดินตัวอยางในแนวราบ และคาสัมประสิทธิ์
การอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีเมื่อมีแรงกระทําในแนวดิ่ง rc  จะ
เทากับ wvh aek γ/)1( +

2. วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ไดศึกษาคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวดิ่ง 
แนวราบ แนวรัศมี และแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่ง จากการทดสอบ
การอัดตัวคายน้ําตามมาตรฐาน ASTM D 2435-65T และเปรียบ
เทียบกับผลการวิเคราะหยอนกลับโครงการกอสรางทางหลวง
พิเศษ กรุงเทพฯ – ชลบุรี (สายใหม)

2.1 ตัวอยางดินที่ใชในการทดสอบ
ตัวอยางดินที่ใชในการทดสอบเปนดินเหนียวออนกรุงเทพคง
สภาพ ซึ่งไดจากการเจาะสํารวจแบบฉีดลาง และเก็บตัวอยางดวย
กระบอกเปลือกบางขนาด 2.5 นิ้ว ท่ีระดับความลึก 6.50 เมตร

2.2 การเตรียมตัวอยางและการทดสอบ
ในการทดสอบการอัดตัวคายน้ําแบงตัวอยางออกเปน 4 ตัวอยาง 
ซึ่งตัวอยางที่ 1 ทดสอบการอัดตัวคายน้ําในแนวดิ่ง ตัวอยางที่ 2 
ทดสอบการอัดตัวคายน้ําในแนวราบ ตัวอยางที่ 3 ทดสอบการอัด
ตัวคายน้ําในแนวรัศมี และตัวอยางที่ 4 ทดสอบการอัดตัวคายน้ํา
ในแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่ง

การเตรียม Pipe Drain ใชใยสังเคราะหในกนกรองบุหรี่เนื่อง
จากมีการระบายน้ําไดดีและมีการขยายตัวดานขางนอย และมี
ความสามารถในการซึมน้ําสูงกวาดินที่อยูรอบๆมาก

การบังคับการไหลในแนวรัศมีทําโดยใชแผนพลาสติกใสที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับแผนหินพรุนเจาะรูตรงกลางขนาด
เทากับ Pipe Drain ติดตั้งระหวางตัวอยางดินกับแผนหินพรุน



รูปที่ 1 แผนภูมิการเตรียมตัวอยางทอสอบการอัดตัวคายน้ํา

3. ผลและการวิจารณ
จากผลการทดสอบการอัดตัวคายน้ํา สามารถเปรียบเทียบคา
สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวตางๆไดดังนี้

3.1 สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวดิ่งและแนว
ราบ

จากผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3 พบวาคา hc  มากกวาคา 
vc  อยูระหวาง 1-1.5 เทา เนื่องจากโครงสรางของดินในแนวราบ

ยอมใหน้ําไหลผานไดดีกวาโครงสรางของดินในแนวดิ่ง ซึ่งสอด
คลองกับผลการศึกษาของ อรรถสิทธิ และคณะ (2545) พบวาคา
สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําของดินในแนวราบมีคาสูงกวา
แนวดิ่งประมาณ 1.10-2.50 เทา
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3.2 สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมี
Barron (1948) ไดเสนอสมการเชิงอนุพันธในการแกปญหาการ
อัดตัวคายน้ําของดินรูปทรงกระบอกที่ติดตั้ง pipe drain ตรงกลาง 
ดังสมการที่ 1
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เมื่อ u  คือแรงดันน้ําสวนเกินที่เวลาใดๆ r  คือระยะทางใน
แนวรัศมีจากจุดศูนยกลางของ Pipe Drain t  คือเวลาใดๆ และ 

rc  คือสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมี และ 
Hansbo (1979) ไดแกสมการเชิงอนุพันธไดสมการดังตอไปนี้
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เมื่อ rU  คือเปอรเซ็นตการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมี rT  คือ
คาคงที่ของเวลาในแนวรัศมี eD  เสนผาศูนยกลางของดินรูปทรง
กระบอก wd  เสนผาศูนยกลางของ Pipe Drain ซึ่งความสัมพันธ
ระหวาง rU  และ rT  ข้ึนอยูกับคา n  ดังแสดงในรูปที่ 6 สําหรับ
การวิจัยนี้ตัวอยางที่ใชในการทดสอบมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 
ซม. และ Pipe Drain มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.75 ซม. ดังนั้น n
มีคาเทากับ 6.67

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวาง T  กับ U

จากผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4 พบวาอัตราสวน 
vr cc /  มีคาอยูระหวาง 4-12 เทา เนื่องจากยุบตัวของดินใน

กระบวนการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีลักษณะโครงสรางดินใน
แนวราบยอมใหน้ําไหลผานไดดีกวาในกระบวนการอัดตัวคายน้ํา
ในแนวดิ่ง

3.3 สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีรวมกับ
แนวดิ่ง

Carillo (1942) ไดเสนอความสัมพันธสําหรับการทรุดตัวท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่งดังนี้

( )( )vrav UUU −−−= 111                       (6)

เมื่อ avU  คือเปอรเซ็นตการอัดตัวคายน้ําเฉลี่ย rU  คือ
เปอรเซ็นตการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมี และ vU  คือเปอรเซ็นต
การอัดตัวคายน้ําในแนวดิ่ง การวิจัยนี้สามารถสรางความสัมพันธ
ระหวาง  (%)U  และ T  ไดดังแสดงในรูปท่ี 7



0
20
40
60
80

100

0.001 0.01 0.1 1 10
T

U %

Vertical
Radial
Radial+Vertical

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวาง (%)U  และ T  เมื่อ n  = 6.67

จากผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 5 พบวาอัตราสวน vrv cc /

มีคาอยูระหวาง 12-44 เทา เนื่องจากการระบายน้ําออกจากตัว
อยางดินในกระบวนการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่ง
เกิดข้ึนทั้งในแนวรัศมีและแนวดิ่ง ซึ่งทําใหระบายน้ําออกจากตัว
อยางดินมีประสิทธิภาพสูงกวากระบวนการอัดตัวคายน้ําในแนว
ดิ่งเพียงอยางเดียว

ดังนั้นทิศทางการระบายน้ําจึงข้ึนอยูกับอัตราสวนระหวาง
ระยะทางระบายน้ําประสิทธิผล ( eD ) ตอเสนผาศูนยกลางทอ
ระบายน้ํา ( wd ) ซึ่งมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัว
คายน้ําและความซึมน้ําของดิน

3.4 กรณีศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของทางหลวงพิเศษ 
กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม

Bergado et al. (1999) ไดศึกษาประสิทธิภาพของ PVD โครงการ
ทางหลวงพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม Section 2B/1 จากผล
การตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัวในสนาม เปรียบเทียบกับการ
คาดคะเนการทรุดตัวโดยวิธีตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 8 จากผลการ
ศึกษาพบวาวิธี PVD-SD FEM ใหคาใกลเคียงกับการตรวจวัดใน
สนามเมื่อใชคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําเทากับ 4 เทา
ของที่ไดจากทดสอบในหองปฎิบัติการ  ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิจัยในครั้งนี้ ซึ่งพบวาการหาคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ํา
ในแนวรัศมี มีคาอยูระหวาง 4-12 เทา ของสัมประสิทธิ์ของการ
อัดตัวคายน้ําในแนวดิ่ง

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางการทรุดตัวกับเวลาโดยวิธีตางๆ
ที่มา Bergado (1999)

4. สรุป
จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําในแนวราบ 
แนวรัศมี และแนวรัศมีรวมกับแนวดิ่ง ของดินเหนียวออน
กรุงเทพ พอสรุปไดดังนี้

1. พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ําและความซึมน้ําในแนวดิ่ง
และแนวราบของดินไมสมนัยกัน เนื่องจากโครงสรางดินในแนว
ราบยอมใหน้ําไหลผานไดดีกวาในแนวดิ่ง จากการวิจัยพบวา
อัตราสวน vh cc /  อยูระหวาง 1.0-1.5 เทา

2. ความสัมพันธระหวางทิศทางการทดสอบและทิศทาง
การระบายน้ํามีผลตอคาสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ําและ
ความซึมน้ําของดิน จากการวิจัยพบวาอัตราสวน vr cc /  อยู
ระหวาง 4-12 เทา

3. ประสิทธิภาพการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมีรวมกับแนว
ดิ่งดีกวาการอัดตัวคายน้ําในแนวดิ่งเพียงอยางเดียว เนื่องจากทิศ
ทางของการระบายน้ําเกิดข้ึนอยางอิสระ  จากการวิจัยพบวาอัตรา
สวน vrv cc /  อยูระหวาง 12-44 เทา

4. จากการศึกษาประมาณพฤติกรรมการทรุดตัวของทาง
หลวงพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม Section 2B/1 โดยการ
วิเคราะหยอนกลับใชคาพารามิเตอรการอัดตัวคายน้ําในแนวรัศมี
ท่ีไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการพบวาสอดคลองกับพฤติ
กรรมการทรุดตัวในสนาม



เอกสารอางอิง
[1] Baron, R. A.  Consolidation of fine-grain soil by drain wells. Proc.

ASCE 2346: 718-742, 1948.
[2] Bergado, D. T., Ahmed, S., Sampaco, C.L. and Balasubramaniam 

A.S. Settlements of Bangna-Bangpakong Highway on soft Bangkok 
clay.  Journal of Geotechnical Engineering  116(1): 136-155, 1990.

[3] Bergado, D. T., Balasubramaniam, A.S., Chishti, I.A., 
Ruenkrairergsa, T. and Taesiri, Y. Evaluation of the PVD 
performance at the second Bangkok Chonburi highway (SBCH) 
project. Lowland Technology International 1(2): 55-75, 1999.

 [4] Carillo, N. Simple two-and three-dimensional cases in the theory of 
consolidation of soils. J. Math. Phys. 21: 1, 1942.

 [5] Hansbo, S. Consolidation of clay by band shaped prefabricated 
drains. Ground Enggrg. 12(5): 16-25, 1979.

 [6] อรรถสิทธิ ศิริสนธิ, วีรยา ฉิมออย และ Hidehiko Kazama, อัตราสวน
ความซึมน้ําในแนวดิ่งตอแนวราบของดินเหนียวกรงเทพฯ  ณ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต โดยวิธีการทดสอบกระบวนการ
อัดตัวคายน้ํา, เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ัง
ที่ 8 ขอนแกน วันที่ 23-25 ตุลาคม 2545, หนา 381-386


