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หลกัสูตร วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 



หน่วยที่ 2  ฐานราก 



ฐานราก  

 ท าหน้าท่ีรับน า้หนกัจากโครงสร้างทัง้หมด แล้วถ่ายน า้หนกั
ลงสู่เสาเข็ม หรือดินโดยตรง คุณสมบตัิขอบดินที่รองรับฐานราก 
ควรมีความสามารถรองรับน า้หนกับรรทกุได้โดยไม่เกิดการเคลื่อน
ตวั หรือพงัทลายของดินใต้ฐานราก และต้องไม่เกิดการทรุดตวัลง
มาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง 

  



ฐานราก ถกูแบง่ออกตามลกัษณะได้ 2 ชนิด คือ 

1. ฐานรากตืน้หองรับหรือแบบไม่มีเสาเข็มรองรับ 

2. ฐานรากลกึหรือแบบมีเสาเข็มรองรับ 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงขงฐานราก  

1. ความแข็งแรงของตวัฐานรากเอง ซึ่งหมายถึงโครงสร้างส่วนที่
เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ 

2. ความสามารถในการแบกรับน า้หนกัของดินใต้ฐานราก 

3. การทรุดตัวของดินใต้ฐานราก ควรเกิดขึน้ได้น้อย และ
ใกล้เคียงกนัทกุฐานราก 



ฐานรากต้ืน 

 หรือฐานรากแบบไม่มีเสาเข็ม หมายถึง ฐานรากซึ่งลกึจาก
ระดบัผิวดิน น้อยกวา่หรือเท่ากบัด้านที่สัน้ที่สดุ ของฐานราก โดย
ฐานรากวางอยู่บนชัน้ดินโดยตรง และไม่มีการตอกเสาเข็มเพ่ือ
รองรับฐานราก 



 

เหมาะกับสภาพพืน้ดินที่มีความสามารถแบกรับน า้หนักบรรทุก
ได้สูง แบะกับสภาพพืน้ดินที่ ตอกเสาเข็มไม่ลงหรืออย่าง
ยากล าบาก เช่น พืน้ที่ดนิลูกรัง พืน้ที่ภเูขา ทะเลทราย 



ฐานรากลึก 

 หรือฐานรากแบบมีเสาเข็ม หมายถึง ฐานรากที่ถ่ายน า้หนกั
โครงสร้างลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม  เ น่ืองจากชัน้ดินที่ รับน า้หนัก
ปลอดภยัอยู่ในระดบัลึก เหมาะกบัการก่อสร้างบนดินอ่อน มีการ
ออกแบบฐานรากให้มีขนาดเสาเข็มและความลึกให้มีลักษณะ
แตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับน า้หนัก และความ
เหมาะสมในแตล่ะพืน้ที่ 



 

เสาเขม็ 



ประเภทของฐานราก 

 ทัง้ฐานรากชนิดตืน้ และชนิดลกึ มีลกัษณะของการก่อสร้าง
และความสามารถในการรับน า้หนกัที่แตกตา่งกนั แบง่ได้ดงันี ้

1. ฐานแผ่เดี่ยว 
2. ฐานตอ่เน่ืองรับก าแพง 
3. ฐานแผ่ร่วม 
4. ฐานชนิดมีคานรับ 
5. ฐานชนิดแผ่ 



ฐานแผเ่ด่ียว 

 ฐานแผ่เดี่ยว หมายถึง ฐานรากที่รับน า้หนกัจากเสาอาคาร
เพียงต้นเดียว แล้วถ่ายน า้หนักลงสู่พืน้ดิน ความหนาของตวัฐาน
ต้องสามารถต้านทานโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนได้อย่างเพียงพอ 
และสามารถป้องกนัการกดักร่อนตวัเหลก็เสริมเน่ืองจากความชืน้ 



 

ฐานแผเ่ด่ียว 



 ในบางกรณีท่ี เสาอาคารไมว่างอยูบ่นศนูย์กลางฐานราก เช่น อยู่
ติดเขตท่ีดิน อาจถกูออกแบบให้เสาวางอยูด้่านใดด้านหนึง่ของฐานราก 
เรียกวา่ ฐานรากตีนเป็ด 



ฐานต่อเน่ืองรับก าแพง 

 ฐานตอ่เน่ืองรับก าแพง หมายถึง ฐานรากที่ท าหน้าที่รองรับ
น า้หนักจากผนังก่ออิฐ หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคาร
หลายๆชัน้ ขนาดความกว้างของฐานรากขึน้อยู่ก าน า้หนกัที่กดลงสู่
ฐานราก  



ฐานแผร่่วม 

 ฐานแผ่ร่วม เป็นการออกแบบฐานรากเพ่ือแก้ปัญหา กรณี
ไม่สามารถสร้างฐานรากเดี่ยวที่สมมาตรได้ ซึ่งฐานรากที่ไม่
สมมาตรนี ้เม่ือรับน า้หนกัที่ถ่ายลงบนฐานไม่เท่ากนั ท าให้เกิดแรง
เยือ้งศนูย์อาจท าให้อาคารทรุดตวัได้ 



 

ลกัษณะแผก่ว้างออกเพื่อรองรับน า้หนกัจากเสาตอมอ่มากกวา่ 1 ต้น 



ฐานชนิดมีคานรัด 

 ฐานรากชนิดมีคานรัด เป็นการออกแบบฐานรากเพ่ือ
แก้ปัญหา กรณีไม่สามารถสร้างฐานรากที่สมมาตรได้อีกวิธีหนึ่ง 
เหมาะกับเสาของอาคารที่มีความจ าเป็นต้องสร้างประชิดติดกับ
อาคารเดิม หรือแนวเขตที่ดิน ที่ไม่สามารถวางต าแหน่งของฐานให้
ตรงกับแนวเสาตอม่อได้ จึงออกแบบให้มีคานคอนกรีตแบกรับ
น า้หนกัจากเสาตอม่อ 



 

คานรัด 



ฐานชนิดแผ ่

 กรณีที่สาอาคารอยู่ใกล้เคียงกนัมาก หรืออาคารมีน า้หนกั
บรรทกุมาก เช่น อาคารสงูถ้าออกแบบฐานรากเป็นฐานเดี่ยว พืน้ที่
ฐานรากอาจซ้อนทบักนั ก่อสร้างยุ่งยาก จึงออกแบบฐานรากเป็น
ฐานแผ่ 

มีลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแผ่เต็มพืน้ที่อาคาร 
เสาตอม่อทกุต้น วางบนฐานรากอนัเดียว 



ฐานแผบ่น ฐานแผเ่สริมความหนาใตเ้สา ฐานแผร่่วมกบัคาน 

ฐานแผเ่สริมผนงั ฐานแผแ่บบกล่อง 

รอยต่อเพ่ือปล่อย
ใหอ้าคารทรุดตวั 

ฐานแผแ่บบกล่อง 



ระดบัความลึกของฐานราก 

 การก าหนดความลกึของฐานราก ต้องค านึงถึงคา่ใช้จ่ายใน
การก่อสร้างและความสะดวกในการท างาน ถ้าหากฐานรากมี
ความลึกเกินจะท าให้สิน้เปลืองค่าใช่จ่าย แต่ถ้าหากฐานรากมี
ระดบัตืน้เกิน อาจเกิดปัญหาให้กบัอาคาร 



พิจารณาดงันี ้

1. ลักษณะชัน้ดินที่รองรับฐาน
รากมีคุณสมบัติในการแบกรับ
น า้หนกัได้ต ่า  

ควรขุดดินนั น้ออกแล้ว
แทนที่ด้วยกรวดหรือทราย 
ท าการบดอดัให้แน่น 

กรวดหรือทรายอดัแน่น 



2. ห้ามวางฐานรากไว้ที่ผิวดิน
โดยไม่ขุดดินออก เพราะน า้กัด
เซาะข้างใต้ฐานรากได้งา่ย 

ผิวดินไมมี่การขดุออก 



3. ควรหลีกเลี่ยงการสร้างฐานรากที่ต่างระดบักนั 
เพราะท าให้ดินที่อยู่ระหว่างฐานรากต้องรองรับ
น า้หนกัของฐานรากทัง้สองฐาน เกิดหน่วยแรงควาน
เค้นซ้อนทบักนั อาจท าให้ฐานรากทรุดตวั 

ความลาดเอียงประมาณ 1:2 

ระยะหา่งระหว่าง
ฐานควรเกิน 45องศา 



ควรก าหนดความลกึให้ขอบของ 

4. กรณีที่จ าเป็นต้องสร้างฐานรากในพืน้ดินที่มีความลาดเอียง 

ฐานรากวางบนดินระยะ A ไมน้่อยกวา่ 1.00 เมตร 
หากวางบนหินให้ระยะ A ไมน้่อยกวา่ 0.75 เมตร 

ฐานรากวางบนดินและหินระยะ B ไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร 



พฤติกรรมของฐานรากภายใตน้ ้ าหนกับรรทุก 

เมือฐานรากเดี่ยวแบกรับน า้หนกั 
ฐานรากจะแสดงพฤติกรรมดงัรูป 

จะเกิดแรงกระท า 4 แรง 

1. แรงดงึ 
2. แรงอดั 

3. แรงเฉือนวิกฤต 4. โมเมนต์วิกฤต 



การเสริมเหลก็ตะแกรงในฐานรากน้อยเกินไป 

อาจท าให้ฐานรากวิบตัิเน่ืองจากโมเมนต์ดดั 



ฐานรากที่มีความหนาน้อยเกินไป 

อาจท าให้แผน่ฐานรากวิบตัิเน่ืองจากแรงเฉือนทะล ุ



น้อยสดุ 6-7.5 ซม. 

น้อยสดุ 15 ซม. 

ตวัอย่างการเสริมเหลก็ 



พฤติกรรมของแรงท่ีกระท าต่อฐานรากแผร่่วม 
แสด งถึ ง แ ร ง ที่ เ กิ ด จ า ก
โม เมน ต์ทั ง้บวกและลบ 
ภายในฐานรากเดียวกนั 



 

ดังนัน้ฐานรากแผ่ ร่วม จึง ต้องเส ริม
ตะแกรง 2 ชัน้ ทัง้ด้านลา่งและด้านบน 

การท างานควรระวังเหล็กด้านบนอาจถูกคนงานเหยียบ
เสียรูปร่างได้ สง่ผลให้คา่ความลกึประสิทธิผล ลดลง ท าให้
ความสามารถในการแบกรับโมเมนต์ลดลง 



พฤติกรรมของแรงท่ีกระท าต่อฐานรากชนิดมีคานรัด มีลกัษณะที่แตกต่างจาก
ฐานรากชนิดอื่น  

คือ น า้หนักเสาอาคารถ่ายลงสู่คาน
ก่อน แล้วคานจงึคอ่ยถ่ายน า้หนกัลงสู่
ฐานรากตามล าดบั  

ดัง้นัน้ คานต้องมีความสามารถในการรับโมเมนต์ดดัได้
สงู โดยเฉพาะสว่นยื่นที่รับคา่โมเมนต์ลบ 



การกระจายแรงจากฐานรากลงสู่ดิน 

ฐานวางบนดินเหนียว 
มีการกระจายแรงบริเวณ
ด้านขอบของฐานราก 

ฐานรากวางบนทราย 
แรงจะกระจายออกมาก
ในบริเวณกลางฐาน มีการกระจายแรงดิน

แผ่เฉลี่ยเท่ากันตลอด
พืน้ฐานราก 



   คนมปัีญญา             ถึงส้ินทรัพย์ กย็งัเป็นอยู่ได้ 
แต่เมอืขาดปัญญา        ถึงจะมทีรัพย์ กเ็ป็นอยู่ไม่ได้ 


