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บทคัดย่อ 
  

 โครงงำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรรับแรงถอนสูงสุดตำมแนวแกนของเสำเข็มเหล็ก
เกลียว โดยท ำกำรเปรียบเทียบค่ำก ำลังกำรรับแรงถอนสูงสุดตำมแนวแกนของเสำเข็มเกลียวโดยใช้
สูตรกำรออกแบบเสำเข็มของเทอร์ซำกิ กับค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบหำก ำลังรับแรงถอนสูงสุดตำม
แนวแกนของเสำเข็มเหล็กเกลียวในห้องปฏิบัติกำร โดยเสำเข็มที่ใช้ในกำรทดสอบเป็นเสำเข็มเหล็กมี
เกลียวยำวตลอดควำมยำวของเสำเข็ม มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ท ำกำรบดอัดทรำยลงในภำชนะบรรจุ 
และบดอัดทรำยให้ได้ควำมหนำแน่นแห้งสูงสุดเทำ่กับค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ มี
ค่ำเท่ำกับ 17.5 กิโลนิวตันต่อลูกบำศก์เมตร โดยท ำกำรแบ่งลักษณะทรำยที่ใช้ในกำรทดสอบออกเป็น 
2 ช่วงเวลำคือ กำรทดสอบในชั้นทรำยที่ถูกปล่อยให้คืนสภำพในระยะเวลำ 2 ชั่วโมง และถูกปล่อยให้
คืนสภำพในระยะเวลำที่ 7 วัน ท ำกำรทดสอบโดยใช้วิธี tensile load แบบ quick load test ตำม
มำตรฐำน ASTM D 3689-90 
 จำกผลกำรทดสอบปรำกฏว่ำ ค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบก ำลังรับแรงถอนสูงสุดตำมแนวแกน
ของเสำเข็มทดสอบในห้องปฏิบัติกำร มีค่ำมำกกว่ำก ำลังรับแรงถอนสูงสุดตำมแนวแกนที่ได้จำกกำร
ค ำนวณโดยใช้สูตรออกแบบเสำเข็มของเทอร์ซำกิ ทั้ง 3 รูปแบบ โดยกำรทดสอบของเสำเข็ม    
รูปแบบที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์ต่ำงที่มำกที่สุดเท่ำกับ 88.89 เปอร์เซ็นต์ เสำเข็มรูปแบบที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์
ต่ำงที่มำกที่สุดเท่ำกับ 89.29 เปอร์เซ็นต์ และเสำเข็มทดสอบรูปแบบที่ 3 มีเปอร์เซ็นต์ต่ำงที่มำกที่สุด
เท่ำกับ 90.67 เปอร์เซ็นต์ และยังสำมำรถสรุปได้ว่ำ เสำเข็มทดสอบทั้ง 3 รูปแบบ มีค่ำควำมสำมำรถ
ในกำรรับแรงถอนสูงสุดตำมแนวแกนเพิ่มขึ้นตำมระยะฝังลึกลงไปในชั้นทรำย 
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Abstract 
 

 This project aims to study the ultimate tensile axial loading of spiral steel piles 
by comparison between the values of the piles under static axial tensile load by 
Terzaghi pile design formula with laboratory testing results.  For the methodology of 
this project, there were thread throughout the length of three piles. To compact sand 
into containers until the maximum dry density was equal to the value obtained from 
the relative density test of 17.5 kN / m3. The sand test was divided two types such as 
the sand layer test which recovered for two hours and the sand layer test which 
recovered for seven days by using tensile load (quick load test)  according to ASTM D 
3689-90. 
 The laboratory test demonstrated that the steel piles under static axial tensile 
load in laboratory room were higher than the steel piles under static axial tensile load 
by Terzaghi pile design all three forms.The first pile was high percentage at 88.89. The 
second pile was high percentage at 89. 29 and the last pile was at 90. 67 percent. 
Moreover, all three forms of piles had the highest axial loading capacity depending on 
the depth of the sand layer. 
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