
 ง 

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การพัฒนาฐานขอมูลสภาพช้ันดินเชียงใหมโดยระบบ 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
ผูเขียน นายพงษธร  จุฬพันธทอง 
 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร. ชิตชัย  อนันตเศรษฐ   

  

บทคัดยอ 
 

จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจในภาคเหนือซ่ึงมีโครงการกอสรางตาง ๆ
เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  แตละโครงการมีการเก็บขอมูลสภาพช้ันดินท้ังในสวนการศึกษา            
ความเปนไปไดของโครงการและการออกแบบกอสราง เปนผลใหมีขอมูลการเจาะสํารวจดิน       
จากโครงการเหลานี้จํานวนมากกระจายอยูตามหนวยงานราชการและเอกชนตาง ๆ แตขอมูลเหลานี้
ขาดการรวบรวมและจัดเก็บอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถใชขอมูลท่ีมีอยูเพื่อการวิจัยหรือ
ออกแบบเบ้ืองตนสําหรับโครงการอ่ืน ๆ ได 

การวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลการเจาะสํารวจดินจํานวน 155 หลุมเจาะและการทดสอบ
ทางธรณีเทคนิคในบริเวณเขตเทศบาลนครเชียงใหมจัดเก็บลงในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(GIS) ดวยโปรแกรม Arc View และทําการสรางแบบจําลองสภาพช้ันดิน 3 มิติ รวมท้ังการสราง
แผนภาพการกระจายขอมูลคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคตาง ๆ ของดินตามความลึก พรอมการ
ประยุกตใชในการประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดินเชียงใหมท้ังแบบฐาน  
รากต้ืนและฐานรากเสาเข็ม ผลการวิจัยพบวาช้ันดินเชียงใหมมีความแปรปรวนคอนขางสูง          
โดยต้ังแตระดับผิวดินจนถึงระดับความลึก 5 เมตรเปนดินเหนียวปนทราย (CL) และมีช้ันทรายปน
ดินเหนียว (SC) แทรกบาง ๆ สลับเปนช้ัน ๆ และแปรปรวนสูง แตลักษณะช้ันดินท่ีระดับความลึก
ต้ังแต 5 เมตรลงไปสวนใหญจะเปนทรายปนดินเหนียว (SC) มีดินเหนียวปนทราย (CL) แทรกบาง
แตไมมากนัก สําหรับความสัมพันธระหวางคากําลังรับเเรงเฉือนเเบบเเรงอัดเเกนเดียว (qu ) กับ SPT
ของดินท่ีอ่ิมตัวดวยน้ําของท้ังทราย (กลุมSCและSM) และดินเหนียว (กลุมCL) พบวาทราย       



 จ 

(กลุม SC และ SM) ไดความสัมพันธเปน qu=0.815SPT และมีคา R2 เทากับ 0.832 สวนดินเหนียว 
(กลุม CL) ไดความสัมพันธเปน qu=0.823SPT และมีคา R2 เทากับ 0.621  

ผลการวิเคราะหน้ําหนักบรรทุกของดินพบวาความสามารถในการรับน้ําหนักปลอดภัย
ของดินสําหรับฐานรากต้ืนมีคาต้ังแต 5 ตันตอตารางเมตร ไปจนถึงมากกวา 50 ตันตอตารางเมตร 
ข้ึนอยูกับตําแหนง โดยบริเวณท่ีมีความสามารถในการรับน้ําหนักตํ่าไดแกบริเวณแมน้ําปงดาน     
ทิศตะวันออกของตัวเมือง และดานทิศใตของตัวเมืองบริเวณสนามบิน สวนฐานรากเสาเข็มพบวา
ระดับความลึกท่ีเหมาะสมของปลายเสาเข็มอยูในชวง 8-22 เมตร โดยจุดท่ีควรวางตําแหนง       
ปลายเสาเข็มในระดับลึกไดแกบริเวณทางทิศใตของตัวเมือง, ทิศตะวันออกริมแมน้ําปง และทาง   
ทิศตะวันตกเชิงดอยสุเทพบางสวน 
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ABSTRACT 
 

 Chiang Mai province is a large economical city in the northern part of Thailand which 
has a lot of project construction. In each of project will have soil collecting data for feasibility 
studies and construction. This information has been distributed to government and privacy sector 
but lack of clearly classifying system. Therefore the use of this information for research or 
primary design can not be done easily.  

 This research are collected testing data of 155 soil boring logs and geotechnical testing 
data in Chiang Mai municipality area and installed in Geographic Information System(GIS) with 
Arc View software program. The 3D simulation soil profile and their geotechnical properties 
were constructed and applied for estimate soil capacity for shallow foundation and pile 
foundation. The research results indicate that soil profile in Chiang Mai are highly nonuniform. In 
5 meters from ground level, there consisted of Sandy clay(CL)  alter with thin Clayey sand(SC)  
layers in large degree of variances. After 5 meters, almost soil layers contain with Clayey 
sand(SC) and have some small of Sandy clay(CL) layers. The relations between Unconfined 
compressive strength(qu ) and SPT of saturated soil samplings for sand group(SC and SM) is 
qu=0.815SPT with R2 = 0.832 and clay group(CL) is qu=0.823SPT with R2 = 0.621. 

 The analytical results shown that allowable bearing capacity for shallow foundation is 
vary from 5 to 50 ton/m2 depend on location. The region of low bearing capacity is at the easthen 
and southern part of Chiang Mai town beside Ping River and air port respectively. For pile 
foundation found appropriate piletip situated is recommend from 8 – 22 meters. The region of 
suitable deep piletip situated are southern part of city, eastern part of Ping River and some 
western part of Suthep mountain.    


