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บทคัดย่อ
เสำเข็มเป็นส่วนส้ำคัญที่สุดของอำคำร ท้ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยน้ำหนักของโครงสร้ำงลงสู่ดิน
ณ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ส้ำหรับเสำเข็ม ซึ่งมีลักษณะเหมือนสกรูท้ำจำกเหล็ก มีเกลียวที่เอียงตลอด
ควำมยำวของเข็ม ที่เรีย กว่ำเสำเข็ม เหล็ก เกลียว เสำเข็มลักษณะนี ได้รับควำมนิยมในงำนก่อสร้ ำง
เพิ่มขึน
โครงกำรนีจัดท้ำขึนเพื่อท้ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดตำมแนวแกนของ
เสำเข็มเหล็กเกลียวในชันทรำย โดยท้ำกำรเปรียบเทียบค่ำก้ำลังรับน้ำหนัก บรรทุกสูงสุดของเสำเข็ม
ตำมแนวแกนที่ได้จำกกำรค้ำนวณโดยใช้สูตรกำรออกแบบเสำเข็มของเทอร์ซำกิ กับค่ำที่ได้จำกกำร
ทดสอบเสำเข็มเกลียวในห้องปฏิบัติกำร
ผลที่ได้จำกกำรทดสอบก้ำลังรับน้ำหนักของเสำเข็มเหล็กเกลียวในห้องปฏิบัติกำร จะท้ำกำร
ออกแบบโดยให้มีเปลี่ยนแปลงระดับควำมลึกของเสำเข็มที่ฝังลงในทรำย ทังหมด 2 ระยะ ในแต่ละ
ระยะควำมลึกมีกำรออกแบบก้ำลังรับน้ำหนักอยู่ 3 กรณี และผลกำรทดสอบก้ำลังรับน้ำหนักบรรทุก
ตำมแนวแกนสูงสุดในห้องปฏิบัติกำร ในระยะเวลำที่ 7 วัน และ ระยะเวลำที่ 2 ชั่วโมง รูปแบบที่ 1
กับ 2 ระยะฝังที่ 27 เซนติเมตรและ 47 เซนติเมตร ส่วนรูปแบบที่ 3 ระยะฝังที่ 40 เซนติเมตร เมื่อน้ำ
ผลมำเปรียบเทียบค่ำก้ำลังรับน้ำหนักสูงสุดตำมแนวแกนของเสำเข็มเหล็กเกลียวที่ได้จำกกำรค้ำนวณ
ของเทอร์ซำกิ ซึ่งได้ค่ำผลกำรทดสอบระยะเวลำที่ 7 วัน และ ระยะเวลำที่ 2 ชั่วโมง ในกรณีที่ 1
เท่ำกับ 33-55% และ 33-45% ตำมล้ำดับ ส่วนในกรณีที่ 2 เท่ำกับ 66-76% และ 66-70% ตำมล้ำดับ
และในกรณีที่ 3 เท่ำกับ 66-78% และ 66-75% ตำมล้ำดับ
คาสาคัญ : เสำเข็มเหล็กเกลียว,กำรทรุดตัว,กำรให้น้ำหนักแบบคงที่
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Abstract
A pile is vertical structural element that transfers building loads to soil
foundation, driven or drilled in to the ground underneath the building. Currently, there
is new product for the pile like a screw that is made from steel. The pile is tilted
throughout of the length of the pile is called the twist piles that popularity
construction increased.
This research aims to study the behavior of steel screw piles subject to axial
loading. The ultimate bearing capacity of steel screw piles were compared between
estimated pile capacity based on static method Terzaghi (1943)'s theory and laboratory
testing.
That result is changed the depth of pile buried in the sand to 2 phase. In each
phase depth out like getting the weight is 3 cases. And the results compressive axial
load maximum in the laboratory room is under the condition of recovered on 7 days
and recovered on 2 hours and type 1, 2 implantation at 27,47 cm. Respectively, and
the type 3 implantation at 40 cm. When the result are compared, the value is the
maximum weight along the axis of spiral steel piles which have calculated of Terzaghi.
The result of the test recovered on 7 days and recovered on 2 hours in case 1 is 3355 % and 33-45 %, respectively. In the case of 2 is 66-76 % and 66-70 %, respectively,
and in the cast of 3 equal to 66-78 % and 66-75 respectively.
Keywords : Steel Piles ,Settlement , Static load test

