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บทคัดยอ : บทความนี้นําเสนองานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหโอกาสการเกิด Liquefaction สําหรับชั้นทรายกรุงเทพฯ ช้ันแรก  
วัตถุประสงคของงานวจิัยนี้เพือ่ท่ีจะประมาณหาคาสัดสวนความปลอดภัยสาํหรับตานการเกิด Liquefaction ของช้ันทรายชั้นแรกของชั้น
ดินกรุงเทพฯ อนัเนื่องมาจากแรงกระทําจากแผนดินไหว การวิเคราะหใชขอมูลจากการทดสอบ SPT (Standard Penetration Test) และ
สูตรปรับปรุงลาสุดจากการประชุม NCEER (1996)  และ NCEER/NSF (1998)  พารามิเตอรหลักในการศึกษานี้ประกอบดวย คา SPT 
ของชั้นทราย คาอัตราเรงสูงสดุของพื้นดิน และผลของการสูบน้ําบาดาล  กรณี SPT เทากับ 25 ครั้ง/ฟุต และอัตราเรงสูงสุดของพื้นดนิ 
0.015g– 0.050gสําหรับระดับน้ําใตดินอยูท่ี -2.0 เมตรจากผิวดิน คาสัดสวนความปลอดภยัตานการเกิด Liquefaction มีคาอยูประมาณ 
3.3–11.9 สําหรับชั้นทรายชั้นที่ 1 ท่ีระดับความลึก -32.0 เมตร ผลของการสูบน้ําบาดาล ทําใหคาสัดสวนความปลอดภัยตานการเกิด 
Liquefaction  มีคาสูงข้ึน คือ 3.7-12.2  เนื่องมาจากผลของการเพิ่มของความเคนประสิทธิผล 
 
ABSTRACT :  This paper presents a research entitled as an analysis of liquefaction potential for Bangkok first sand layer. The 
objective of this research is to evaluate factor of safety against liquefaction of the first sand layer in Bangkok soil profile subjected to 
earthquake. The evaluation is based on the Standard Penetration Test (SPT) method and follows the latest recommendation of 
liquefaction resistance of soils from the  1996  NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops. In this study, the major parameters 
consist of SPT value, peak ground acceleration (PGA), and deep well pumping effect. For the piezometric level at -2.0 m., the case 
where SPT = 25 Blows/ft. and PGA = 0.015g-0.050g results in factor of safety (F.S.) against liquefaction as F.S. = 3.3-11.9 for the 
first sand layer at depth -32.0 m. The effect of deep well pumping increases F.S. significantly as F.S. = 3.7-12.2 due to an increase in 
effective stress. 
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1. บทนํา 
แผนดินไหวที่ผานมาในป 2546 ท่ีเกาะสุมาตรา และในพมา มี
ขนาดความรุนแรง 6.7 ตามมาตราริคเตอร และจุดศูนยกลาง
แผนดินไหวอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 855 กิโลเมตร ทําให
เกิดความเสียหายเล็กนอยกับผนังของอาคารสงู 28-53 ช้ันใน
กรุงเทพฯ จากการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนโดยติดตั้งเครือ่งมือ
วัดท่ีฐานของอาคารใบหยก 1 ในกรุงเทพฯ (อาคารนี้มีขนาด 43 
ช้ัน และช้ันใตดินอีก 1 ช้ัน ความสูง 152.7 เมตร) พบวามีอัตรา
เรงสูงสุดท่ีผิวดนิ 0.5%g; g คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง
ของโลก [5] สภาพดินเหนยีวออนในกรุงเทพฯ สามารถขยาย
คลื่นไดซึ่งอาจจะทําให คาอัตราเรงสูงสดุท่ีผิวดินเพิ่มข้ึนเปน 
2.5%g–5%g  หรืออาจจะมากกวานี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะทาง และ
ขนาดของแผนดินไหวที่มากระทํา 

Liquefaction คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของวัสดุจําพวก
กรวดหรือทราย จากสภาพของแข็ง (Solid State) ไปเปนสภาพ
คลายของเหลว (Liquefied State) ผลท่ีตามมาคือ ความดันน้ําเพิ่ม
สูงข้ึนและคาความเคนประสิทธิผลลดลง ทําใหเกิดการสูญเสีย
กําลังรับแรงเฉอืนของดินเนื่องจากผลของการเพิ่มข้ึนของความ
ดันน้ําสวนเกินในขณะที่ดินก็จะมีการเคลื่อนตัว 

เมื่อมีแผนดินไหวเกิดข้ึนจะทําใหคากําลังรับแรงเฉือนใน
สภาพไมระบายน้ําของชั้นทรายลดลง จนอาจจะเกิดปรากฏการณ
ท่ีเรียกวา Liquefaction  ทําใหกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มลดลง 
แตโดยทั่วไปแลวถาช้ันทรายมีคา SPT-N สูง ทรายชั้นนั้นๆ จะ
ตานการเกิด Liquefaction ไดดี เนื่องจากมีความเคนประสิทธิผล
ในแนวดิ่งสูง วัตถุประสงคของงานวิจัยนี ้ เพื่อท่ีจะตรวจสอบ
โอกาสที่จะเกิด Liquefaction ในชั้นทรายชั้นแรก ของชั้นดิน
กรุงเทพฯ พารามิเตอรหลักๆ ท่ีใชในการศึกษาไดแก : 1) คา 
SPT-N (ครั้งตอฟุต) ของชั้นทราย; 2) คาอัตราเรงสูงสุดท่ีพื้นดิน  
(PGA);  และ 3) ผลของการสูบน้ําบาดาล วิธีการท่ีใชในการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิด Liquefaction จะใชขอมูลท่ีไดจากการ
ทดสอบ SPT เปนหลักซึ่งจะสรุปไวในหัวขอถัดไป  

 
2. วิธีการตรวจสอบคาสัดสวนความปลอดภัยตานทาน 
การเกิด Liquefaction  
ในงานวิจัยนี้ การวิเคราะห Liquefaction จะใชวิธี Simplified 
Method  เสนอโดย [2] ซึ่งเปนวิธีท่ีใชกันอยางกวางขวางในการ
ประเมินการเกิด Liquefaction และใชขอมูลลาสุดจากสรปุการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี NCEER ป 1996 [7] ซึ่งประกอบดวย
ข้ันตอนหลักๆ 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้  

 
ขั้นตอนที่ #1 :  คํานวณหาคา CSR 
ข้ันตอนแรกคือ การคํานวณคาแรงกระทําจากแผนดินไหวตอช้ัน
ดิน ซึ่งแสดงในเทอมของคา CSR (Cyclic Stress Ratio) คาท่ีมี
ความสําคัญในการคํานวณ คือ คาอัตราเรงสูงสุดท่ีผิวดิน หรือ คา 
amax สมการสําหรับคํานวณหาคา CSR หาไดจากสมการที่ (1) 
ดังนี้  
                (1) 
โดยที่ amax คือ คาอัตราเรงสูงสุดท่ีผิวดินตามแนวราบ; g คือ 
ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก; σv0  และ σ'v0 คือ ความ
เคนรวม และความเคนประสิทธิผลตามแนวดิ่ง ณ จุดท่ีพิจารณา 
ตามลําดับ; และ rd คือ Stress Reduction Coefficient ซึ่งสามารถ
หาไดจากสมการที่ (2) หรือหาจากรูปที่ 1 ดังนี้  
                (2) 
 
โดยที่ z คือ ความลึกจากผิวดนิจนถึงจุดท่ีพิจารณาในหนวย เมตร 
เทอม rd จะเปนสัมประสิทธิ์ในการปรับแกความแข็งของชั้นดิน 
 

 
รูปที่ 1  rd – Curves [7] 

 
ขั้นตอนที่ #2 :  คํานวณหาคา CRR 
ข้ันตอนที่2.1: ความสามารถในการตานทานการเกิด 
Liquefaction ของดินจะแสดงในเทอมของคา CRR (Cyclic 
Resistance Ratio) ในทางปฏิบัติจะใชวิธีการทดสอบในสนาม วิธี
ท่ีใชอยูในปจจุบัน ไดแก การทดสอบ Standard Penetration Test 
(SPT), Cone Penetration Test (CPT), Becker Penetration Test 
(BPT) หรอืหาจาก Shear Wave Velocity (Vs)  โดยวิธกีาร
ทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) เปนวิธีท่ีนิยมมากใน

( ) ( )( )' '
a v vo max vo vo dCSR  =  τ /σ   =  0.65 a /g σ /σ r

( )
( )

0.5 1.5

d 0.5 1.5 2

1.000 - 0.4113.z  + 0.04052.z + 0.001753.z
r   =  

1.000 - 0.4177.z  + 0.05729.z - 0.006205.z  + 0.001210.z



ประเทศไทยและมีการทดสอบโดยทั่วไป รูปที่ 2 แสดงกราฟการ
หาคา CRR7.5 จากคาปรับแกของ Blow Count, (N1)60 ซึ่งจะใช
เฉพาะแผนดินไหวที่มีขนาด Mw = 7.5 ริคเตอร เทานั้น โดยจะ
แบงท่ี Percent Fines ท่ี 5%, 15% และ 35% ตามลําดับ ถา
แผนดินไหวที่เกิดข้ึนจริงมีขนาดไมเทากับ 7.5 ริคเตอร จะตอง
คูณดวยคาปรับแก Magnitude Scaling Factors (MSF) ในสมการ
ท่ี (5) สําหรับคาปรับแกของ Blow Count, (N1)60 หาไดจากสูตร
ใน    สมการที่ (3)  ดังนี้ 
                (3) 
โดยที่ Nm คือ คา SPT (ครั้งตอฟุต) ท่ีวัดไดในสนาม; CN คือ คา

ปรับแกของ overburden stress; CE คือ คาปรับแกสําหรับ 

hammer energy ratio (ER); CB คือ คาปรับแกสําหรับ borehole 

diameter; CR คือ คาปรับแกสําหรับ rod length; และ CS คือ คา

ปรับแกสําหรับ samplers with or without liners.  
 

 
รูปที่ 2  กราฟหา CRR7.5 จากคา (N1)60  [7] 

 
เนื่องจากคา SPT–N นี้จะแปรผันตาม Effective Overburden 
Stress  ดังนั้น จึงตองมีการปรับแกผลกระทบจาก Overburden 
Stress  โดยหาไดจากสมการที่ (4) ซึ่งเสนอโดย [3]  ดังนี้ 
 
                (4) 
 

โดยที่ Pa คือ  คาความดันบรรยากาศ,  หนวย kPa (1 atm  =  100 
kPa  =  1 tsf  =  10 t/m2), σ'v0 ใหแทนคาในหนวยเดียวกับคาของ 
Pa ; สําหรับคาปรับแกอื่นๆ (CE,CB,CR,CS) สามารถประมาณได
กรณีดินเหนียวกรุงเทพฯ คือคาจะอยูประมาณ  0.7 - 0.8 
 
ข้ันตอนที่ 2.2: ถาขนาดของแผนดินไหว (Earthquake 
Magnitude, Mw) มีคานอยกวา หรือมากกวา 7.5 ใหใชคาปรับแก 
Magnitude Scaling Factors (MSF) [6] คูณเพิ่มเขาไป โดย
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (5)  ดังนี้ 
                (5) 
 
คาท่ีไดจากสมการที่ (5)  เปนคาขอบลางของ MSF   หรอืหาได
จากกราฟดังรูปที่ 3 
 

รูปที่ 3  คาปรบัแก MSF  [7] 
 
ข้ันตอนที่ 2.3: คาปรับแกตัวสุดทายสําหรับคา CRR คือ Kσ ซึ่ง
เปนผลของความเคนที่กระทําโดยรอบ และความแนนของทราย
ท่ีพิจารณา สําหรับในทางปฏิบัติแลว แนะนําใหคา Kσ จากรูปที่ 
4  หรือจากสมการที่ (6)  ดังนี้ 
                (6) 
 
สําหรับทรายที่มีคาความแนนสัมพัทธ Dr = 40-60%, f = 0.7-0.8; 
Dr = 60-80%, f = 0.6-0.7  คานี้เปนคาท่ีแนะนําใหใชอยางนอย
ท่ีสุด หรือเปนคาท่ีมีความปลอดภัยสงู เสนอไวโดย [1] 
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รูปที่ 4  คาปรบัแก Kσ  [7] 

 
ข้ันตอนที่ 2.4: เมื่อไดคํานวณคาตางๆ เสร็จแลว สามารถหาคา 
CRR (Cyclic Resistance Ratio) ไดจากสมการที่  (7)  ดังนี้ 
                (7) 
 
ขั้นตอนที่ #3: คํานวณหาคาสัดสวนความปลอดภัย (F.S.) 
คาสัดสวนความปลอดภัยตานการเกิด Liquefaction สามารถหา
ไดจากอัตราสวนของ CRR ตอ CSR  ไดจากสมการที่ (8)  ดังนี้ 
                (8) 
 
ถาคา CSR ท่ีเกิดจากแรงแผนดินไหวมีคามากกวาคา CRR ท่ี
พิจารณาจากวิธี SPT คาสัดสวนความปลอดภยัตาน Liquefaction 
มีคานอยกวา 1.0 ซึ่งแสดงวาช้ันทรายมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิด 
Liquefaction ดังนั้นจึงควรทําการปรับปรุงคุณภาพดินซึ่งมีอยู
หลายวิธี เพื่อปองกันหรือลดการสูญเสียกําลังของชั้นทรายเมื่อ
เกิดแผนดินไหวขึ้น 
 
3. ผลการศึกษา 
ในงานวิจัยนี้จะใชรูปตัดของชั้นดินกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปดวย
ช้ันดินเหนียวออนท่ีเกิดการตกตะกอนจากน้ําทะเล หนาประมาณ 
14-16 เมตร ถัดลงมาจะเปนชั้นดินเหนียวแข็ง จากนั้นจะเปนช้ัน
ทรายชั้นที่ 1 ท่ีมีคา SPT-N ประมาณ 25-40 ครั้งตอฟุต ดังรูปที่ 5  

นอกจากนั้นการศึกษาจะพิจารณาผลของ กรณีระดับน้ําอยูใน
สภาพสถิตย (GWL. = -2.0 ม.)  และผลของการสูบน้ําบาดาลทํา
ใหระดับน้ําลดลง (GWL. = -23.0 ม.)  [4]  

 
รูปที่ 5  รูปตัดของชั้นดินกรุงเทพฯ ที่ใชในการศึกษา 

 
รูปที่ 6 แสดงระดับน้ําใตดินซึ่งไมไดอยูในสภาวะสถิตย ซึ่งมี

ผลมาจากการสบูน้ําบาดาลจากชั้นน้ําใตดิน และทําใหระดับ
ความดันน้ําลดลงไปอยูท่ีระดับ -23.0 เมตร จากผิวดิน ทําใหคา
ความเคนประสิทธิผลในดินเพิ่มมากขึ้น  

 

 
รูปที่ 6  แรงดันน้ําใตดินในดินกรุงเทพฯ [4]  

 

 
รูปที่ 7  คาสัดสวนความปลอดภัย (F.S.) เทียบกับ amax/g  ของทรายชั้นที่ 1 
ที่มีคา  SPT-N = 25 Blows/ft. เปรียบเทียบระหวางกรณีแรงดันน้ําใน 

สภาพสถิตย (GWL. = -2.0) และผลของการสูบน้ําบาดาล  (GWL. = -23.0) 
 
รูปที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหสัดสวนความปลอดภัย (F.S.) 

ตานการเกิด Liquefaction ซึ่งพลอตระหวางคา F.S. กับคาอัตรา

7.5 σCRR  =  CRR .MSF.K

CRRF.S.  =  
CSR



เรงสูงสุดท่ีผิวดนิ (amax/g) ระหวาง 1.5% - 5% ของชั้นทรายชั้นที่ 
1 ของชั้นดินกรุงเทพฯ ท่ีระดับความลึก -32.0 ม. จากผิวดิน และ
มีคา SPT-N = 25 ครั้ง/ฟุต ในรูปที่ 7 ไดแบงการพิจารณาออกเปน 
2 กรณี คือ 1.) พิจารณาระดับน้ําใตดินในสภาพสถิตย โดยจะอยู
ต่ํากวาผิวดิน -2.0 ม. และ 2.) พิจารณาผลของการสูบน้ําบาดาลทํา
ใหระดับน้ําใตดินลดลงไปอยูท่ี -23.0 ม. เมื่อพิจารณาคา amax/g = 
1.5% - 5% ผลการคํานวณคา F.S. ท้ัง 2 กรณีพบวาได F.S. = 
11.04 - 3.31 และ 12.20 - 3.66 ตามลําดับ นั่นแสดงวาท้ัง 2 กรณี
ของชั้นทรายจะไมเกิด Liquefaction ข้ึน ผลของการสูบน้ําบาดาล
ทําใหคา F.S. มีคาเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากความเคนโดยรอบมีคาเพิ่ม
สูงข้ึน 

 

 
รูปที่ 8  การกระจายของคา CSR เทียบกับความลึก (เมตร)  ที่มีคา amax/g 

ตางๆ กัน เปรียบเทียบระหวางกรณแีรงดันน้ําอยูในสภาพสถิตย  
(GWL. = -2.0) และผลของการสูบน้ําบาดาล (GWL. = -23.0) 

 
รูปที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการกระจายของคา CSR 

เทียบกับความลึก โดยแปรเปลี่ยนคา amax/g = 1.5%, 2.5%, 3%, 
5%g กรณีท่ีระดับน้ําใตดินอยูในสภาพสถิตย (GWL. = -2.0 ม.) 
คา CSR จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แบบไมเชิงเสน (Non-linear) 
จนกระทั่งมีคา CSR สูงสุดอยูท่ีประมาณ -10.0 ม. จากผิวดิน แลว
คอยๆ ลดลงเรือ่ยๆ แบบไมเชิงเสนเชนเดียวกนั จนลูเขาสูคาคงที่
คาหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดวาคา CSR มีการเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบ
กับความลึก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาระดับน้ําใตดินอยูใกลผิวดิน 
สวนกรณีพิจารณาผลของการสูบน้ําบาดาล (GWL. = -23.0 ม.) 
คา CSR จะลดลงทันทีในชวงแรกจนถึงระดับประมาณ -23.0 ม. 
จากผิวดิน จากนั้นคา CSR จะลูเขาสูคาคงที่คาหนึ่ง และเมื่อคา
อัตราเรงสงูสุดท่ีผิวดินมีคาสูงข้ึน เชน 5%g  จะเห็นไดวาเมื่อคา 
CSR ลดลงจนถึงระดับ -23.0 ม. แลวคา  CSR จะมีการเพิ่มข้ึน
เล็กนอย 

 
รูปที่ 9  คาสัดสวนความปลอดภัย (F.S.) เทียบกับ amax/g  ที่มีคา  SPT-N = 

20,25,30 คร้ังตอฟุตโดยพิจารณา แรงดันน้ําในสภาพสถิตย  (GWL. = -2.0) 
 
    รูปที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหสัดสวนความปลอดภัย ท่ีมีคา 
SPT-N แตกตางกัน จํานวน 3 คา คือ 20,25 และ 30 ครั้งตอฟุต  
สําหรับกรณีแรงดันน้ําใตดินในสภาพสถิตย (GWL. = -2.0 ม.) 
ผลการวิเคราะหสรุปไดวา 1.) ท่ีคา SPT-N คาหนึ่งๆ เมื่ออัตราเรง
สูงสุดท่ีผิวดินเพิ่มมากขึ้น จะทําใหคาสัดสวนความปลอดภัย 
(F.S.) จะมีคาลดลง เชน กรณีช้ันทรายชั้นที่ 1 ในชั้นดินกรุงเทพฯ 
ท่ีมีคา SPT=25 ครั้งตอฟุต และมีคา amax/g = 1.5%-5%  พบวาคา 
F.S. จะอยูในชวง 11.04-3.31  ซึ่งมีคามากกวา 1 นั่นแสดงวา ช้ัน
ทรายชั้นที่ 1 ของชั้นดินกรุงเทพฯ จะไมเกิด Liquefaction ข้ึนถา
มีแรงแผนดินไหวมากระทํา;  2.) เมื่อคา SPT มีคาเพิ่มมากขึ้นจะ
ทําใหคา F.S. เพิ่มมากขึ้น เชน ท่ี SPT = 30  ครั้งตอฟุต จะเห็นวา
คา F.S. จะเพิ่มข้ึนเปน 13.04-3.91 ซึ่งเปนการยืนยันวา ถาช้ันดิน
ท่ีมีคา SPT-N สูงข้ึน ก็จะมีความสามารถในการตานทานการเกิด 
Liquefaction สูงมากขึ้นตามไปดวย 
 

 
รูปที่ 10  คาสัดสวนความปลอดภัย (F.S.) เทียบกับ amax/g  ที่มีคา  SPT-N = 
20,25,30 คร้ังตอฟุตโดยพิจารณา ผลของการสูบน้ําบาดาล  (GWL. = -23.0) 
 
    รูปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะหสัดสวนความปลอดภัย ท่ีมีคา 
SPT-N แตกตางกัน จํานวน 3 คา คือ 20,25 และ 30 ครั้งตอฟุต 
สําหรับกรณีการสูบน้ําบาดาล (GWL. = -23.0 ม.) ผลการ
วิเคราะหมีลักษณะเหมือนกับกรณี GWL. = -2.0 ม. กลาวคือ คา



สัดสวนความปลอดภยั (F.S.) มีคาลดลง เมื่อคา amax/g เพิ่มข้ึน 
นอกจากนั้นคา SPT=25 ครั้งตอฟุต พบวาคา F.S. จะอยูในชวง 
12.20-3.66; ผลของการสูบน้ําบาดาลจะทําใหคา F.S. เพิ่มสูงข้ึน 
เชน ทรายชั้นที่ 1 คา F.S. จะเพิ่มข้ึนจาก 11.04-3.31  เปน 12.20-
3.66 สําหรับกรณี GWL.= -2.0 ม. และ GWL.= -23.0 ม. 
ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 11  คาสัดสวนความปลอดภัย (F.S.) กับ SPT-N (Blows/ft)  ที่มีคา  
amax/g = 0.025 และ 0.050  เปรียบเทยีบระหวางกรณีแรงดันน้ําในสภาพ
สถิตย (GWL. = -2.0) และผลของการสูบน้ําบาดาล  (GWL. = -23.0) 

 
    รูปที่ 11 แสดงผลการวิเคราะหสัดสวนความปลอดภัย พิจารณา
คา amax/g = 2.5% และ 5%, SPT-N = 20-30 ครั้งตอฟุต การ
เปลี่ยนแปลงคา SPT-N ในชวงดังกลาวสามารถทําใหคา F.S. จะ
ลดลงอยางมาก นอกจากนั้น อตัราการลดลงของคา F.S. ของกรณี
ท่ี amax/g มีคานอย จะมีคาสูงกวาของกรณีท่ี amax/g มีคามาก 
 
4. สรุป 
บทความนี้นําเสนองานวิจยัเรือ่งการวิเคราะหโอกาสการเกดิ
Liquefaction สําหรับชั้นทรายกรุงเทพฯ ช้ันแรก วัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและประเมินโอกาสการเกิด Liquefaction 
ของชั้นทรายชั้นแรกของชั้นดินกรุงเทพฯ จากผลการศึกษา แสดง
ใหเห็นถึงปจจัยหลักที่มีผลตอคาสัดสวนความปลอดภัยในการ
ตาน Liquefaction สําหรับชั้นทรายชั้นแรกที่มีระดับความลึกจาก
ผิวดิน -32.0 ม. คาพารามิเตอรหลัก คือคาอัตราเรงสูงสุดท่ีผวิดิน 
(amax/g)  คา SPT-N (ครั้งตอฟุต) ของชั้นทราย ระดับน้ําใตดินใน
สภาพสถิตย และผลของการสูบน้ําบาดาล ผลการศึกษาสามารถ
สรุปไดวา ช้ันทรายชั้นแรกของชั้นดินกรุงเทพฯ มีคาสัดสวน
ความปลอดภัยเพียงพอในการตานทานการเกิด Liquefaction ได
ท้ัง 2 กรณี ทําใหลดความกังวลในเรือ่งการลดลงของกําลังรับ

น้ําหนักของเสาเข็มถามีแผนดินไหวเกิดข้ึน นอกจากนั้น คา SPT-
N ท่ีเพิ่มข้ึน จะทําใหช้ันทรายมีความสามารถในการตานการเกิด 
Liquefaction ไดดีข้ึน แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับคาอัตราเรงสูงสุดท่ีผวิดิน
ดวย กลาวคือ ถาคาอัตราเรงสงูสุดท่ีผิวดินมีคาสูงข้ึน จะทําใหคา 
F.S. มีคาลดลง การเปลี่ยนแปลงคา SPT-N มีผลอยางมากตอการ
ลดลงของคาสัดสวนความปลอดภัย 
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