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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของขอมูลชั้นดินเพ่ืองาน
ออกแบบฐานรากต้ืน ในพ้ืนท่ีกอสรางอาคารดานหลังอาคารอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ซ่ึงอาคารในมหาวิทยาลัยสวนใหญใชระบบฐานรากตื้นแบบฐานแผใหดิน
รองรับ โดยทําการเจาะสํารวจดินดวยวิธีเปดบอทดสอบ จํานวน 2 หลุม แลวเก็บตัวอยางดินคงสภาพ
ดวยวิธีการเก็บตัวอยางกลองในสนาม ท่ีระดับความลึก 1.00 เมตร และ 2.00 เมตร ทําการทดสอบใน
สนามดวยการทดสอบฝงจมและแรงเฉือนแบบพกพามีคาดัชนีความแข็งแรงระหวาง 0.14 - 0.36 ksc. 
และทําการทดสอบในหองปฏิบัติการดวยการทดสอบกําลังรับแรงอัดแกนเดียว ท่ีความลึก 1.00 เมตร 
และ 2.00 เมตร มีคาเฉลี่ยดังนี้ คากําลังตานทานแรงเฉือนแบบไมระบายน้ําของดินคงสภาพ 0.33 
ksc. และ 0.15 ksc. จัดอยูในสภาพดินเหนียวออนและออนมาก คาดินเปลี่ยนสภาพ 0.26 ksc. และ 
0.10 ksc. คาความไวตัว 1.30 และ 1.60 อยูในชวงความไวตัวนอย ไมมีความเสี่ยงตอการสูญเสีย
กําลังรับแรงเฉือนเม่ือถูกรบกวนจากแรงกระทําภายนอก  
           
คําสําคัญ: ฐานรากตื้น, การเปดบอทดสอบ, การทดสอบในสนาม 
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ABSTRACT 
 

This purposes of this study aimed to examine the physical and engineering 
properties of soil layer data to design the shallow foundation surrounding the 
constructing site, behind the Manufacturing technology building, the Muban 
Chombueng Rajabhat University (MCRU). Most of the campus buildings were 
characterized of the shallow foundation. The Test Pit was implemented for two 
holes. Data collection was conducted for undisturbed block sample was tested in the 
in-situ. The soil in block sample was tested in the Laboratory. The test was included 
Grain Size Analysis, Atterberg’s Limits, Specific Gravity of Soil, and Unconfined 
Compression Test. The in-situ test was performed using the Pocket Penetrometer and 
the Torvane ranged between 0.14 ksc. - 0.36 ksc. The laboratory test was performed 
using the Unconfined Compression Test at the depth of 1.00 m and 2.00 m. The 
results showed means as follows; Undrained Shear Strength for the undisturbed 
sample was 0.33 ksc. and 0.15 ksc, categorized as soft clays and very soft clays. The 
remolded sample was 0.26 ksc. and 0.10 ksc. The sensitivity of 1.30 and 1.60, 
regarded as slightly sensitive with no risk of the loss of shear strength when disturbed 
by an external force.  
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