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การศึกษาความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับพารามิเตอร
ดานกําลังของดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A Study of Relationships between Standard Penetration Test Number and
Soil Strength Parameters in Ayudhaya Province
วราธร แกวแสง1
Warathorn Kaewsaeng1

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับพารามิเตอร
ดานกําลังของดิน โดยหาความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
และคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ รวมถึงความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดแบบ
ทิศทางเดียวกับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือ แลวนํามาสรางสมการเสนถดถอย (Regression
analysis) ทางสถิติ ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการเจาะสํารวจดินจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจํานวน 119 หลุม
โดยการวิเคราะหขอมูลจะจําแนกดินออกเปน 3 กลุม คือไมแยกกลุมดินประเภท CL และCH กลุมดินประเภท CL
และกลุมดินประเภท CH จากผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับคา
กําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว เมื่อคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานเพิ่มขึ้นคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวจะเพิ่มขึ้น
ในลักษณะแปรผันตรงโดยกรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และCH สมการที่ไดคือ qUC = 0.1037N ใหคา R2
เทากับ 0.5971 กลุมดินประเภท CL สมการที่ไดคือ qUC = 0.0932N ใหคา R2 เทากับ 0.6126 กลุมดินประเภท
CH สมการที่ไดคือ qUC = 0.1163N ใหคา R2 เทากับ 0.6480 ซึ่งผลการวิเคราะห R2 ทั้งสามกรณี พบวามี
ความสัมพันธกันดี ความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใช
เครื่องกดแบบมือถือ พบวาเมื่อคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน เพิ่มขึ้นคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกด
แบบมือถือจะเพิ่มขึ้นในลักษณะแปรผันตรงเชนกัน โดยกรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH สมการที่ไดคือ
qUP = 0.1164N ใหคา R2 ทากับ 0.6214 กลุมดินประเภท CL สมการที่ไดคือ qUP = 0.1085N ใหคา R2 เทากับ
0.6233 กลุมดินประเภท CH สมการที่ไดคือ qUP = 0.1291N ใหคา R2 เทากับ 0.6641 ซึ่งผลการวิเคราะห R2 ทั้ง
สามกรณี พบวามีความสัมพันธกันดี และความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว กับคากําลังตานทาน
แรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ โดยกรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH สมการที่ไดคือ qUC =
0.8883qUP ใหคา R2เทากับ 0.6228 กลุมดินประเภท CL สมการที่ไดคือ qUC = 0.8389qUP ใหคา R2 เทากับ 0.5288
กลุมดินประเภท CH สมการที่ไดคือ qUC = 0.9325qUP ใหคา R2 เทากับ 0.6888 ซึ่งผลการวิเคราะห R2 ทั้งสามกรณี
พบวามีความสัมพันธกันดี จากความสัมพันธดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชงานทางดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
ไดในระดับหนึ่ง โดยผูใชจะตองพิจารณาปจจัยและขอมูลอื่น ๆ ประกอบ
คําสําคัญ : การตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว กําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ
1
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ABSTRACT
The objective of this study aims to find the relationships between standard penetration test
numbers and soil strength parameters, based on the collected data from 119 boring holes of soil survey
and boring, which was conducted by the Department of Public Works and Town & Country Planning.
The relation ships of unconfined compressive strength and standard penetration test numbers, and the
relationships between unconfined compressive strength and pocket penetrometer test, were also
studied by using the equations of Regression analysis. The analysis was classified into 3 groups of soil:
unclassified CL/CH group, CL group, and CH group. The results of the study revealed the relationships
between the standard penetration test number and the unconfined compressive strength, showed that
the standard penetration test number was higher and so as the unconfined compressive strength with a
direct variation. The unclassified CL/CH group represented the equation qUC = 0.1037N, and R2 =
0.5971. The CL group represented the equation qUC = 0.0932N, and R2 = 0.6126. The CH group
represented the equation qUC = 0.1163N, and R2 = 0.6480. From the analysis of R2 in three cases, it
indicated good criteria. The relationships between standard penetration test number and pocket
penetrometer test showed that when the standard penetration test number increased, the pocket
penetrometer test also increased in a direct variation. The unclassified CL/CH group represented the
equation qUC = 0.1164N, and R2 = 0.6214. The CL group represented the equation qUC = 0.1085N, and
R2 = 0.6233. The CH group represented the equation qUC = 0.1291N, and R2 = 0.6641. From the
analysis of R2 in three cases, it indicated good criteria. The relationships between the unconfined
compressive strength and pocket penetrometer test showed that the unclassified CL/CH group
represented the equation qUC = 0.8883qUP, and R2 = 0.6628. The CL group represented the equation
qUC = 0.8389qUP, and R2 = 0.5288. The CH group represented the equation qUC = 0.9325 qUP, and R2 =
0.6888. From the analysis of R2 in three cases, it indicated good criteria. The result of the study revealed
that the analysis of R2 in three cases showed that the relationships were applicable to works based on
the consideration of other factors.
Keywords : standard penetration test numbers, unconfined compressive strength, pocket penetrometer test
E-mail : Warathon@sau.ac.th, Warathon@engineer.com

คํานํา
จากสภาพของชั้นดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนดินที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยา โดยชั้นดินทั่วไปเปนชั้นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนตะกอนซึ่งเปนดินเม็ดละเอียด (Fine grained
soil) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (2520) โดยที่พารามิเตอรดานกําลังของดิน (Soil
strength parameter) จึงขึ้นอยูกับกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (Unconfined compressive strength) เปนหลัก ใน
การหาพารามิ เ ตอร ดั ง กล า วสามารถทํ า ได โ ดยการเจาะสํ า รวจชั้ น ดิ น และเก็ บ ตั ว อย า งดิ น นํ า มาทดสอบใน
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หองปฏิบัติการ ซึ่งตองใชเวลาในการเจาะสํารวจและทดสอบ ดังนั้นหากทราบความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุ
ทะลวงมาตรฐาน (Standard penetration test) กับคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว และความสัมพันธระหวางคา
การตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ (Pocket penetrometer)
และคากําลังรับแรงอัดแบบทิศทางเดียวกับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ จะทําใหสามารถ
ใชคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ ซึ่งเปนการทดสอบใน
สนามอยางงายมาใชในการทํานายคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของชั้นดิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดสะดวก
รวดเร็วและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมขอมูลการเจาะสํารวจชั้นดิน
ทําการรวบรวมขอมูลการเจาะสํารวจชั้นดินในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 119 หลุม จากกรม
โยธาธิการและผังเมือง โดยตําแหนงหลุมเจาะแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงตําแหนงของหลุมเจาะสํารวจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2. การวิเคราะหหาความสัมพันธ
เมื่อไดขอมูลการเจาะสํารวจชั้นดินมาแลวนําขอมูลมาวิเคราะหและแยกกลุมขอมูลเชนผลการทดสอบ
คุณสมบัติพื้นฐานและกายภาพทางดานวิศวกรรมของดินเหนียว โดยแยกกลุมดินเปน 3 กลุม คือ กลุมแรกไมแยก
กลุมประเภท CH และ CL กลุมที่สองแยกกลุมดินเฉพาะ CH และ กลุมที่สามแยกกลุมดินเฉพาะ CL โดยมีการ
วิเคราะหความสัมพันธดังนี้
ก) ความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานที่ยังไมไดปรับแกคา (SPT, N) กับคากําลังรับ
แรงอัดทิศทางเดียว (qUC)
ข) ความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานที่ยังไมไดปรับแกคา (SPT, N) กับคากําลัง
ตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ (qUP)
ค) ความสัมพันธระหวางหาความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (qUC) กับคากําลัง
ตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ (qUP)
โดยความสัมพันธขอ ก) และ ข) พิจารณาเปรียบเทียบขอมูลดินที่ตําแหนงของการเปลี่ยนแปลงการเก็บ
ตัวอยางจากกระบอกบางเปนกระบอกผาซีกที่ระดับความลึกนั้น ๆ เปนตนไป สวนขอ ค) พิจารณาเปรียบเทียบใน
ตัวอยางดินเหนียวที่มีการเก็บเพื่อหาคา undrained shear strength ในสนาม
จากนั้นนําความสัมพันธขางตน ทําการวิเคราะหเชิงสถิติโดยใชสมการเสนถดถอยแบบเสนตรง (Linear
Regression Analysis) โดยตั้งโมเดล Y=CX ซึ่งเปนสมการเสนตรง สอดลองกับการศึกษาของ วีระนันท (2526)
และ พีรพงศ และชิตชัย (2547) เมื่อ C เปนตัวแปรที่ตองหาคา และ Y,X เปนคาความความสัมพันธตาง ๆ
จากการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โ ดยใช ส มการเส น ถดถอย ผลการวิ เ คราะห ที่ ไ ด ต รวจสอบโดยใช ค า
Coefficient of Determination, R² (Draper and Smith, 1966) โดยมีเกณฑในการพิจารณาความสัมพันธดังนี้
R² < 0.25
แสดงวา มีความสัมพันธกันนอย
R² = 0.25 – 0.55 แสดงวา มีความสัมพันธกันพอใช
R² = 0.55 – 0.80 แสดงวา มีความสัมพันธกันดี
R² > 0.80
แสดงวา มีความสัมพันธกันดีมาก

ผลและวิจารณ
1. ความสัมพันธระหวางคา Liquid Limit และ Plasticity Index
ผลการจําแนกประเภทของชั้นดินเหนียว (จากจํานวนหลุมเจาะ 119 หลุม) ตามวิธีของ Unified Soil
Classification ดวยคา Liquid Limit (LL) และ Plasticity Index (PI) พบวาชั้นดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัด
อยูในประเภท CH และ CL เปนสวนใหญ โดยมีคา LL อยูระหวางรอยละ 12 ถึง 72 และคา PI อยูระหวางรอยละ 9
ถึง 47 ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แสดงความความสัมพันธระหวางคา Liquid Limit และ Plasticity Index ของชั้นดิน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.ความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT,N) กับคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (quC)

รูปที่ 3 แสดงความความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กับคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
กรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH, กลุมดินประเภท CL และกลุมดินประเภท CH
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Unconfined compressive strength,quc (ksc)

จากรูปที่ 3 พบวามีคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวอยูระหวาง 0.3 ถึง 7.4 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ
คาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน อยูในชวง 2 ถึง 66 ครั้งตอฟุต ในกรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH แยก
กลุมดินประเภท CL และแยกกลุมดินประเภท CH ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสมการเสนถดถอย
(Regression Analysis) ไดสมการความสัมพันธ qUC=0.1037N ใหคา R2=0.5971, qUC=0.0932N ใหคา
R2=0.6126 และ qUC =0.1163N ใหคา R2=0.648 ตามลําดับ ซึ่งสอดลองกับการศึกษาของ วีระนันท (2526) ที่
ศึกษาชั้นดินเหนียวกรุงเทพฯ (ดังแสดงในรูปที่ 4) โดยความสัมพันธทั้งสามกรณี ใหคา R2 อยูในชวง 0.55 – 0.80
แสดงวามีความสัมพันธกันดี (Draper and Smith, 1966)
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รูปที่ 4 แสดงความความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กับคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
โดยการเปรียบเทียบทั้งสามกลุมดิน
จากรูปที่ 4 พบวากลุมดินประเภท CH มีคาสูงกวากลุมดินโดยไมแยกประเภท CL และ CH คิดเปนรอยละ
12.15 สวนกลุมดินประเภท CL มีคาต่ํากวาคิดเปนรอยละ 10.12 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบจากการศึกษา
ของวีระนันท (2526) พบวา กลุมดินประเภท CH และกลุมดินประเภท CL มีคาต่ํากวากลุมดินประเภท CH และ
กลุมดินประเภท CL จากการศึกษาของวีระนันท ตามลําดับ
จากการศึกษายังพบวากลุมดินประเภท CL ใหความสัมพันธที่ต่ํากวากลุมดินประเภท CH ซึ่งสอดคลองกับ
สุรฉัตร (2540) ไดกลาวถึง การทดสอบ SPT เปนวิธีการทดสอบที่ใชกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในการสํารวจ
ดินบริเวณตางจังหวัด เพราะระหวางการทดสอบสามารถเก็บตัวอยางดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมาทําการ
ทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวได อยางไรก็ดีผลที่ไดจากการทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวมีแนวโนมที่จะ
ให Su ที่สูงเกินไป โดยเฉพาะในดินเหนียวปนทราย (CL) อยูบางดวยผลของการอัดตัวระหวางการตอกกระบอกผา
เพื่อหาคา N และเก็บตัวอยาง
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3. ความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT, N) กับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใช
เครื่องกดแบบมือถือ (qUP)

รูปที่ 5 แสดงความความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใช
เครื่องกดแบบมือถือ กรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH, กลุมดินประเภท CL และกลุมดินประเภท
CH
จากรูปที่ 5 พบวามีคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ อยูระหวาง 0.1 ถึง 4.5 กิโลกรัม
ตอตารางเซนติเมตร และคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน อยูในชวง 1 ถึง 66 ครั้งตอฟุต ในกรณีไมแยกกลุมดิน
ประเภท CL และ CH แยกกลุมดินประเภท CL และแยกกลุมดินประเภท CH ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธโดย
ใชสมการเสนถดถอย (Regression Analysis) ไดสมการความสัมพันธ qUP= 0.1164N ใหคา R2=0.6214,
qUP =0.1085N ใหคา R2=0.6233 และ qUP =0.1291N ใหคา R2=0.66641 ตามลําดับ ซึ่งความสัมพันธทั้งสาม
กรณี ใหคา R2 อยูในชวง 0.55 – 0.80 แสดงวามีความสัมพันธกันดี (Draper and Smith, 1966)
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รูปที่ 6 แสดงความความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน กับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใช
เครื่องกดแบบมือถือ โดยการเปรียบเทียบทั้งสามกลุมดิน
จากรูปที่ 6 พบวากลุมดินประเภท CH มีคาสูงกวากลุมดินโดยไมแยกประเภท CL และ CH คิดเปนรอยละ
10.91 สวนกลุมดินประเภท CL มีคาต่ํากวา คิดเปนรอยละ 6.78 ตามลําดับ จากการศึกษายังพบวากลุมดิน
ประเภท CL ใหความสัมพันธที่ต่ํากวากลุมดินประเภท CH ซึ่งสอดคลองกับสุรฉัตร (2540) ดังที่ไดกลาวมาแลว
4. ความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (qUC) กับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่อง
กดแบบมือถือ (qUP)

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกด
แบบมือถือ กรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH, กลุมดินประเภท CL และกลุมดินประเภท CH
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จากรูปที่ 7 พบวามีคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ อยูระหวาง 0.25 ถึง 4.5 กิโลกรัม
ตอตารางเซนติเมตร และคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว อยูระหวาง 0.3 ถึง 7.4 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ใน
กรณีไมแยกกลุมดินประเภท CL และ CH แยกกลุมดินประเภท CL และแยกกลุมดินประเภท CH ซึ่งจากการ
วิเคราะหความสัมพันธโดยใชสมการเสนถดถอย (Regression Analysis) ไดสมการความสัมพันธ qUC=0.8883qUP
ใหคา R2=0.6228, qUC=0.8389qUP ใหคา R2=0.5288 และ qUC=0.9325qUP ใหคา R2=0.6888 ตามลําดับ ซึ่ง
ความสัมพันธทั้งสามกรณี ใหคา R2 อยูในชวง 0.55 – 0.80 แสดงวามีความสัมพันธกันดี (Draper and Smith,
1966) และจากความสัมพันธทั้งสามกลุมดินพบวาคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือมีคาสูง
กวาคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวคิดเปนรอยละ 6 ถึง 16

รูปที่ 8 แสดงความความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใช
เครื่องกดแบบมือถือ โดยการเปรียบเทียบทั้งสามกลุมดิน
จากรูปที่ 8 พบวากลุมดินประเภท CH มีคาสูงกวากลุมดินโดยไมแยกประเภท CL และ CH คิดเปนรอยละ
4.97 ของ สวนกลุมดินประเภท CL มีคาต่ํากวา คิดเปนรอยละ 5.56 ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
และคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือ รวมถึงความสัมพันธระหวางคากําลังรับแรงอัดแบบ
ทิศทางเดียวกับคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือพบวาทุกความสัมพันธ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะแปรผันตรง โดยคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวคิดเปนรอยละ 9 ถึง11 ของคาการตอกทะลุทะลวง
มาตรฐาน และคากําลังตานทานแรงเฉือนโดยใชเครื่องกดแบบมือถือคิดเปนรอยละ 10 ถึง 12 ของคาการตอกทะลุ
ทะลวงมาตรฐาน สวนคากําลังรับแรงอัดแบบทิศทางเดียวคิดเปนรอยละ 83 ถึง 93 ของคากําลังตานทานแรงเฉือน
โดยใชเครื่องกดแบบมือถือ
อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ยังไมไดพิจารณาถึงคาการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานที่มีการปรับแกคา
และอิ ทธิ พ ลของแรงดั น น้ํา ในโพรงดิ นซึ่ ง ส งผลโดยตรงต อ ค ากํ า ลั งต า นทานแรงเฉื อ นของดิน ดั งนั้ น การนํ า ไป
ประยุกตใชงานควรตองพิจารณาถึงปจจัยและขอมูลอื่นประกอบเพื่อใหถูกตองมากที่สุด
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