การใช้ตะกอนประปาเป็นวัสดุประสาน
ดร.เกียรติสุดา สมนา
1. บทนา
ตะกอนน้้ำประปำเป็นวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำดิบเพื่อผลิตเป็นน้้ำประปำ ใน
กระบวนกำรผลิตน้้ำประปำนั้น เริ่มต้นจำกแหล่งน้้ำดิบซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำเจ้ำพระยำ ผ่ำน
ตะแกรงดักขยะเพื่อป้องกันเศษขยะทั้งขนำดใหญ่และเล็กเข้ำไปอุดตันและท้ำลำยเครื่องจักร หลังจำกนั้นเข้ำสู่
ขัน้ ตอนของกระบวนกำร Coagulation เพื่อเติมสำรเคมีช่วยตกตะกอนที่เรียกว่ำ สำรเคมี Coagulant ในขั้นตอน
นี้เป็นกำรท้ำลำยเสถียรภำพของคอลลอยด์ แล้ว จึงเข้ำสู่กระบวนกำร Flocculation ซึ่งเป็นขั้นตอนของกำรรวม
ตะกอนเพื่ อ ให้ ต ะกอนมี ข นำดใหญ่ แ ละเตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะตกตะกอนในขั้ น ตอนของกำรตกตะกอน
(Sedimentation) เพื่อแยกส่วนของตะกอนประปำออกจำกน้้ำที่ปรับปรุงคุณภำพเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรกรอง
(Filtration) และกำรฆ่ำเชื้อโรค (Disinfection) เพื่อเตรียมส่งน้้ำประปำไปยังบ้ำนเรือนประชำชนเพื่อใช้ในกำร
อุปโภคและบริโภคต่อไป
ในขั้นตอนของกำรตกตะกอน พบว่ำจะมีตะกอนประปำที่ต้องกำรก้ำจัดอยู่เป็นจ้ำนวนมำก ท้ำให้เกิด
ปัญหำกำรกองเก็บ ของตะกอนประปำ จำกข้อมูลของกำรประปำนครหลวง ในส่วนเขตรับผิดชอบของประปำ
บำงเขน พบว่ำ มีกำรผลิตน้้ำ ประมำณวันละ 3 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือเท่ำกับ 1,100 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อ
ปี จะมีตะกอนดินทิ้งประมำณ 0.025 - 0.035 กิโลกรัม ต่อ ลูกบำศก์เมตร คูณด้วย 3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำ
เท่ำกับ 75,000 - 105,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 75 - 105 ตันต่อวัน หรือประมำณ 100

ตันต่อวัน ในทำง

วิทยำศำตร์ พบว่ำ กำรผลิตน้้ำประปำ 1 ลูกบำศก์เมตร มีน้ำ 1,000 ลิตร มีน้ำหนัก 1,000 กก. หรือ 1 ตัน น้้ำดิบที่
ค่ำควำมขุ่น 30 – 40 NTU จะมีปริมำณตะกอนประมำณ 25 - 35 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้น ในกำรผลิตน้้ำประปำ 1
ลูกบำศก์เมตร จะมีปริมำณตะกอน 25 - 35 กรัม ท้ำให้ในแต่ละปีมีปริมำณตะกอนแห้ง 1 – 1.2 แสนตัน
(http://www.mwa.co.th/) จ้ำเป็นต้องใช้พื้นที่ในกำรกองเก็บเป็นจ้ำนวนมำก ท้ำให้มีงำนวิจัยที่มีกำรประยุกต์ใช้
ตะกอนประปำมำกขึ้น เพื่อน้ำตะกอนประปำมำใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เช่น กำรแทนที่ปูนซีเมนต์บำงส่วน

(จิตรกร วงศ์กรเชำวลิต, 2543) กำรใช้แทนทรำยในกำรท้ำบล็อกประสำน (สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ และ อดิสรณ์
พงษ์สุวรรณ, 2551)กำรท้ำเป็นวัสดุประสำนร่วมกับกำกแคลเซียมคำร์ไบด์ (รัฐพล สมนำ และ เกียรติสุดำ สมนำ
, 2557) กำรประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในกำรสังเครำะห์จีโอโพลิเมอร์ (Naprarath Waijarean et. al., 2014) เป็น
ต้น
2. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตะกอนประปา
ลักษณะทั่ว ไปของตะกอนประปำจะมีลักษณะคล้ ำยกับตะกอนดินเหนียว เปียกชื้น เมื่อตำกให้แห้งมี
ลักษณะดังรูปที่ 1 ซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับตะกอนดินนั่นเอง ดังนั้น ก่อนน้ำไปใช้งำนต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพด้วย
กำรน้ำไปตำกให้แห้งและบดให้มีขนำดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้กับวัสดุก่อนน้ำไปใช้เป็นวัสดุประสำนต่อไป

รูปที่ 1 ลักษณะของตะกอนน้้ำประปำก่อนกำรปรับปรุงคุณภำพ (ดวงกมล สุริยฉัตร และคณะ, 2547)
เมื่อดูจำกองค์ประกอบทำงเคมีของตะกอนประปำ ดังแสดงในตำรำงที่ 1 พบว่ำ มีซิลิกำ (SiO2) และอะลูมิ
นำ (Al2O3) ในปริมำณสูงซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับวัสดุปอซโซลำน มีควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เป็นวัสดุประสำนใน
งำนก่อสร้ ำงได้ และเมื่อศึกษำลักษณะโครงสร้ำงผลึกของตะกอนประปำ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2 พบว่ำ โครงสร้ำง
โดยทั่วไปของตะกอนน้้ำประปำมีทั้งเป็นผลึกและไม่เป็นผลึก โดยมีผลึกของ Quartz, kaolinite และ illite หำกมี

กำรปรับปรุงคุณภำพโดยกำรน้ำไปเผำเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงของสำรประกอบจะช่วยเพื่อคุณสมบัติที่ดี
ก่อนที่จะน้ำตะกอนน้้ำประปำไปใช้ประโยชน์ได้ แสดงดังรูปที่ 2 จำกงำนวิจัยของ Naprarath Waijarean et.al.
(2014) เห็นได้ว่ำเฟสของสำรประกอบไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิค XRD แต่เมื่อน้ำไปเป็นวัสดุประสำนพบว่ำ
ท้ำให้คุณสมบัติทำงกลดีขึ้น

ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบทำงเคมีของตะกอนประปำ (รัฐพล สมนำ และ เกียรติสุดำ สมนำ, 2557)
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รูปที่ 2 โครงสร้ำงผลึกของตะกอนน้้ำประปำ (สุพิณ แสงสุข, 2554)

รูปที่ 3 โครงสร้ำงผลึกของตะกอนน้ำ้ ประปำเมื่อมีกำรแคลไซด์ที่อุณหภูมิ 800 องศำเซลเซียส
(Naprarath Waijarean et.al., 2014)
3. การนาตะกอนประปาไปใช้ประโยชน์
จำกคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของตะกอนประปำ ท้ำให้ มีหลำยงำนวิจัยที่มีกำรใช้ประโยชน์จำก
ตะกอนประปำ เช่น
3.1 การแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน
จำกองค์ประกอบทำงเคมีของตะกอนประปำที่มีซิลิกำ (SiO2) และอะลูมินำ (Al2O3) ในปริมำณ
สูงเช่นเดียวกับวัสดุปอซโซลำน ท้ำให้สำมำรถน้ำตะกอนประปำมำใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บำงส่วน (ร้อยละ 5 – 20
โดยน้้ำหนัก) (Paramalinggam Thanalechumi et.al., 2016) แต่ก่อนกำรน้ำตะกอนประปำมำใช้ต้องมีกำร
ปรับปรุงคุณภำพด้วยกำรแคลไซด์ที่อุณหภูมิในช่วง 500 – 900 องศำเซลเซียส (จิตรกร วงศ์กรเชำวลิต, 2543
และ รัฐพล สมนำ และ เกียรติสุดำ สมนำ, 2557) เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงขององค์ประกอบของ
ตะกอนประปำและช่วยกระตุ้นให้สำรประกอบในตะกอนประปำสำมำรถท้ำปฏิกิริยำได้ดี ช่วงเวลำกำรเผำอยู่

ในช่วง 15 – 60 นำที (จิตรกร วงศ์กรเชำวลิต, 2543) โดยจำกกำรทดลองของจิตรกร วงศ์เชำวลิต (2543) พบว่ำ
กำรรับก้ำลังของมอร์ต้ำผสมตะกอนน้้ำประปำจำกโรงผลิตน้้ำประปำมหำสวัสดิ์มีค่ำต้่ำกว่ำ ตัวอย่ำงควบคุม โดย
เฉพำะที่อุณหภูมกิ ำรแคลไซด์ที่ 500 องศำเซลเซียส และระยะเวลำกำรเผำ 15 นำที แต่มีค่ำดัชนีกำรรับก้ำลังร้อย
ละ 75 ตำมมำตรฐำน ASTM C618
3.2 การผลิตบล็อกประสาน
โดยทั่วไปในกำรผลิตบล็อกประสำนจะประกอบด้วยปูนซีเมนต์และทรำย เรำสำมำรถใช้ตะกอน
ประปำในกำรแทนที่ทรำย โดยใช้ตะกอนประปำเป็นมวลรวมละเอียดเพื่อทดสอบคุณสมบัติด้ำนก้ำลังอัดและร้อย
ละกำรดูดซึมน้้ำ ตำม มอก.57-2530 พบว่ำกำรใช้ตะกอนประปำแทนที่ทรำยร้อยละ 40, 50 และ 60 อัตรำส่วน
น้้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ำกับ 0.6 ที่อำยุ 28 วัน เป็นอัตรำส่วนที่เหมำะสมในกำรน้ำไปหล่อเป็นบล็อกประสำน ให้ค่ำ
ก้ำลังอัดสูงสุดเท่ำกับ 163, 142 และ 96 กก/ซม2 ค่ำกำรดูดซึมน้้ำเท่ำกับ ร้อยละ 13, 14 และ 15 ตำมล้ำดับ ดั้ง
นั้ น อัตรำส่ ว นที่มีตะกอนดิน ผสมอยู่ ร้ อยละ 60 เหมำะสมที่สุ ด ที่จะน้ำไปผลิ ตบล็ อกประสำน ซึ่งผ่ ำนเกณฑ์
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้้ำหนัก (มอก.57-2530) และเป็นอัตรำส่วนที่มีตะกอนดิน
ผสมอยู่มำกที่สุด (สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ และ อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ, 2551)
3.3 การใช้เป็นวัสดุประสานร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์
ตะกอนประปำมีซิลิกำและอะลูมินำในปริมำณสูงเมื่อน้ำมำผสมรวมกับกำกแคลเซียมคำร์ไบด์ซึ่งมี
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมำณสูง โดยใช้หลักกำรของปฏิกิริยำปอซโซลำน (ASTM C618) กล่ำวคือ วัสดุที่มีซิลิ
กำหรื อซิลิกำและอะลู มินำเป็ นองค์ป ระกอบ โดยตัว มันเองไม่มีคุณสมบัติเป็นวัส ดุประสำน แต่เมื่อมีควำมชื้น
เพียงพอจะสำมำรถท้ำปฏิกิริยำกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และสำมำรถเป็นวัสดุประสำนได้ แต่กำรใช้ตะกอนประปำ
เป็ น วัส ดุป ระสำนจ้ ำเป็ น ต้องมีกำรปรั บ ปรุ ง คุ ณภำพด้ว ยกำรแคลไซด์ ที่อุ ณหภูมิสู งในช่ว ง 500 – 900 องศำ
เซลเซียสก่อน (จิตรกร วงศ์เชำวลิต, 2543 และ รัฐพล สมนำ และ เกียรติสุดำ สมนำ, 2557) โดยใช้อัตรำส่วนผสม
ที่กำกแคลเซียมคำร์ไบด์ต่อตะกอนประปำ 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 โดยน้้ำหนัก พบว่ำ กำรใช้กำก
แคลเซียมคำร์ไบด์ผสมร่วมกับตะกอนประปำเผำที่อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียสที่อัตรำส่วน 50:50 โดยน้้ำหนัก

วัสดุประสำนสำมำรถแข็งตัวได้และรับก้ำลังอัดได้เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ (รัฐพล สมนำ และ เกียรติสุดำ สมนำ,
2557)
3.4 การใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์
วัสดุจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุประสำนชนิดใหม่ที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ แต่อำศัยหลักกำร
ของกำรใช้วัสดุปอซโซลำน หรือวัสดุที่มีซิลิกำและอะลูมินำในปริมำณสูงมำสังเครำะห์ร่วมกับสำรละลำยด่ำงเข้มข้น
เพื่อให้เกิดเป็นโมเลกุลลูกโซ่ของซิลิกำโดยใช้ออกซิเจนอะตอมร่วมกัน ลักษณะโครงสร้ำงของจีโอโพลิเมอร์แสดงดัง
รูปที่ 4

รูปที่ 4 ลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จีโอโพลิเมอร์ (Davidovits, 2008)
กำรสังเครำะห์จีโอโพลิเมอร์ด้วยกำรใช้ตะกอนประปำเป็นวัสดุตั้งต้นนั้น หำกไม่มีกำรปรับปรุงคุณภำพของ
ตะกอนประปำ พบว่ำ ต้องใช้สำรละลำยด่ำงเข้มข้นในปริมำณสูงเนื่องจำกตะกอนประปำมีคุณสมบัติในกำรดูดน้้ำ
มำก กำรผสมตัวอย่ำงเมื่อไม่ใช้อุณหภูมิเป็นตัวกระตุ้นไม่สำมำรถใช้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยด่ำงเข้มข้นที่สูง เกิน
10 โมลำร์ เนื่องจำกกำรท้ำงำนได้ของจีโอโพลิเมอร์ลดลง แข็งตัวเร็วและไม่สำมำรถท้ำให้ผสมกันได้ดี ถ้ำหำกมีกำร
กระตุ้นด้วยควำมร้อนที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส ใช้ควำมเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 6 โมลำร์จะให้ค่ำ

ก้ำลังอัดที่ดีและหำกใช้ควำมเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่้ำกว่ำนั้นควรใช้ปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 ผสมเพิ่มเพื่อให้ จี
โอโพลิเมอร์พัฒนำก้ำลังอัดได้ (พิรุฬห์ลักษณ์ ค้ำผำยและคณะ, 2558) เช่นเดียวกับ งำนวิจัยของ พิมพ์ศิลป์ จันทร์
ประเสริ ฐ , 2556 ที่ สั ง เครำะห์ จี โ อโพลิ เ มอร์ จำกดิ น ตะกอนประปำร่ ว มกับ เถ้ ำ ถ่ำ นหิ นด้ ว ยสั ดส่ ว น 70:30 ใช้
อัตรำส่วน L/FA (liquid alkali activator/Fly ash) ในช่วง 1.1 ถึง 1.5 และกระตุ้นด้วยควำมร้อน 65, 75 และ
85 องศำเซลเซีย ส สำมำรถสั งเครำะห์ จี โ อโพลิ เมอร์ได้ หำกต้องกำรใช้ตะกอนประปำเป็นวัส ดุตั้งต้นในกำร
สังเครำะห์จีโอโพลิเมอร์ได้ดีจ้ำเป็นต้องปรับปรุงคุณภำพของตะกอนประปำด้วยกำรแคลไซด์ที่อุณหภูมิ 600 – 900
องศำเซลเซียส (Naprarath Waijarean et.al., 2014) ในกำรศึกษำพบว่ำอัตรำส่วน SiO2:Al2O3 เริ่มต้นมีค่ำ
เท่ำกับ 1.78 ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสำรละลำยด่ำงเข้มข้น พบว่ำจีโอโพลิเมอร์จำกตะกอนประปำที่แคลไซด์ที่
อุณหภูมิ 800 องศำเซลเซียสให้ค่ำก้ำลังอัดที่สูง
4. สรุป
จะเห็นได้ว่ำกำรใช้ตะกอนประปำสำมำรถเป็นได้ทั้งวัสดุประสำนและวัสดุมวลรวม จำกองค์ประกอบทำง
เคมีของตะกอนประปำที่มีซิลิกำและอะลูมินำในปริมำณสูงท้ำให้มีคุณสมบัติที่มีแนวโน้มในกำรเป็นวัสดุปอซโซลำน
ข้อเสียของตะกอนประปำคือกำรดูดน้้ำ ท้ำให้เมื่อน้ำไปเป็นวัสดุประสำน ส่วนผสมจะมีควำมต้องกำรน้้ำเพิ่มมำกขึ้น
โดยหำกต้องกำรน้ำตะกอนประปำมำใช้เป็นวัสดุประสำนจ้ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพของตะกอนประปำด้วย
กำรน้ำมำแคลไซด์ที่อุณหภูมิในช่วง 500 – 900 องศำเซลเซียส เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงในตะกอนประปำในมี
คุณสมบัติในกำรเป็นวัสดุประสำน และสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำได้อย่ำงหลำกหลำย
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรน้ำเอำวัสดุเหลือทิ้งมำใช้ประโยชน์อีกด้วย
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บทนา
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น แต่เมื่อ
พิจารณาถึงอายุการใช้งานของคอนกรีตแล้ว วิศวกรยังคงต้องให้ความสาคัญกับความคงทนของคอนกรีตอยู่เสมอ
ซึง่ สมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อระบบโครงสร้างในระยะยาว เป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้
งานโครงสร้างหรืออาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างดี ถ้าคอนกรีตมีความทนทานสูงก็จะทนต่อสภาพแวดล้อม
ที่รุนแรงได้ดีและยืดระยะเวลาของการเสื่อมสภาพออกไปให้นานมากขึ้น การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบ เช่น การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน การกัดกร่อนของซัลเฟต กรดซัลฟูริก การหดตัว ฯลฯ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพของคอนกรีตลดลง การสึกกร่อนของคอนกรีตก็นับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับความทนทานของคอนกรีต โดยการสึกกร่อนเกิดจากวัสดุประสานบริเวณผิวนอกของคอนกรีตเริ่ม
หลุดลอกจากการขัดสี ทาให้เกิดความเสียหายหรือร่องรอยต่างๆในบริเวณขนาดเล็กและขยายออกเป็นบริเวณ
กว้าง สามารถทาให้เกิดความเสียหายกับคอนกรีตโครงสร้างได้ โดยอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความ
แข็งแรงของโครงสร้างหรืออาจขยายจนสามารถทาให้โครงสร้างวิบัติได้
การสึกกร่อนของคอนกรีต
ในโครงสร้างคอนกรีตบางประเภทนั้น นอกเหนือจากการรับน้าหนักบรรทุกตามปติโดยทั่วไป
แล้ว ที่ผิวหน้าของคอนกรีตยังมีการสัมผัส ขัดสี หรือการเลื่อนไปมาของวัตถุต่างๆ ทาให้ผิวหน้าของคอนกรีตเกิด
หลุดร่อนได้ ซึ่งจะทาความเสียหายให้กับโครงสร้างคอนกรีตโดยตรง นั่นคือการเสียพื้ นที่ของเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุก และในอีกส่วนหนึ่งก็คือ บริเวณผิวคอนกรีตที่สึกกร่อนนั้นจะ
กลายเป็นจุดด้อย ไม่แข็งแรง ความชื้นหรือสารละลายชนิดต่างๆ สามารถซึมเข้าไปได้ง่ายกว่าปกติ และทาให้เกิด
อันตรายต่อโครงสร้างภายในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีตเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ลักษณะของการสึกกร่อนแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 คือการสึกกร่อนเนื่องจากรถยนต์บรรทุกมีน้าหนักเบา หรือจากคนเดินเท้าหรือ
จากการลื่นไถลของวัตถุบนของผิวคอนกรีต
ประเภทที่ 2 คือ เป็นการสึกกร่อนของพื้นผิวคอนกรีตเนื่องจากมีการบรรทุกขนาดใหญ่หรือ
พวกรถตีนตะขาบ
ประเภทที่ 3 คือ การสึกกร่อนของพวกโครงสร้างกันน้า เช่น เขื่อน รางระบายน้า อุโมงค์ส่งน้า
หรือตอม่อสะพาน ซึ่งการกัดกร่อนเหล่านี้ เนื่องมากจากกระแสน้าไหล
ประเภทที่ 4 คือ การสึกกร่อนของโครงสร้างกั้นน้าในประเภทที่ 3 เกิดจากการไหลของน้าที่มี
ความเร็วสูงทาให้เกิดฟองอากาศและการกัดกร่อนที่เรียกว่า cavitation นอกจากนี้ยังมี การสึกกร่อนอื่นอีก เช่น
ลมที่หอบเอาทรายมาปะทะกับผิวหน้าตึกก็สามารถทาให้เกิดการสึกกร่อนได้

รูปที่ 1 ลักษะการสึกกร่อนของผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปัจจัยที่มีผลต่อการสึกกร่อน
ความสามารถในการต้านทานต่อการสึกกร่อนหรือการสึกกร่อนของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอนกรีต ลักษณะโครงสร้าง การใช้งาน และทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตล้วนเป็นปัจจัยทั้งหมด ซึ่งในแต่ละปัจจัยก็มีอิทธิพลต่อการสึกกร่อนของคอนกรีตมากน้อยแตกต่าง
กัน โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยหลักที่สาคัญ ได้แก่
1) กาลังอัดของคอนกรีต โดยพบว่าคอนกรีตที่มีกาลังอัดสูงจะมีความต้านทานต่อการสึกกร่อน
ได้ดี การใช้ปูนซีเมนต์ปริมาณสูงในส่วนผสมหรือการใช้ค่าอัตราส่วนน้าต่อสารซีเมนต์ต่า (w/c) ทาให้คอนกรีตมี
กาลังรับแรงอัดสูง มีปริมาณของซีเมนต์เพสต์มากพอที่จะสามารถเคลือบและยึดเหนี่ยวอนุภาคของมวลรวม
ละเอีย ดได้อย่ างดีและแข็งแรง ในขณะเดียวกันช่องว่างหรือโพรงในเนื้อคอนกรีตมีขนาดและปริมาณไม่มาก
เนื่องจากการใช้น้าในส่วนผสมคอนกรีตมีไม่มาก ทาให้เหลือน้าส่วนเกิน (Excess water) น้อย ซึ่งน้าในส่วนนี้จะ
ไปก่อให้เกิดโพรงหรือช่องว่าง คอนกรีตที่มีปริมาณน้าในส่วนผสมต่าจึงมีความหนาแน่นของเนื้อคอนกรีตสูงและมี
โพรงเพี่ยงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ความต้านทานต่อการสึกกร่อนของคอนกรีตดีขึ้น
2) มวลรวม จากการวิจัยพบว่ามีอิทธิพลต่อสมบัติด้านการต้านทานการสึกกร่อนค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาในคอนกรีตกาลังต่า แต่ผลดังกล่าวจะลดลงเมื่อคอนกรีตมีกาลังรับแรงอัดสูงขึ้ น จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่ามวลรวมหยาบที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงและขนาดโตสุดควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
25 มม. โดยคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมีค่าการต้านทานการสึกกร่อนสูงกว่าคอนกรีตที่
ใช้มวลรวมหยาบขนาดใหญ่ สาหรับมวลรวมละเอียดที่เหมาะสมนั้นต้องมีความสะอาด มีสัดส่วนคละและการ
กระจายตัวที่ดี ปริมาณและอัตราส่วนระหว่างมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดต้องมีความเหมาะสม ไม่ควรใช้
ชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป ปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คอนกรีตมีความต้านทานการสึกกร่อนได้ดีขึ้น
3) การตบแต่งผิวหน้าของคอนกรีตสด เช่น การขัดผิวหน้าของคอนกรีต ทั้งการขัดผิวหยาบ
หรือการขัดผิวมัน ต่างก็ทาให้ผิวหน้าของคอนกรีตแข็งแรงกว่าคอนกรีตที่ไม่ได้มีการขัดผิวหน้า เพราะในทาง
ปฏิบัติจะเป็นการเพิ่มปริมาณปูนซีเมนต์ลงไปในส่วนผสมคอนกรีต ในกรณีของการขัดผิวมัน หรือเป็นการลด
ปริมาณน้าสาหรับกรณีของการขัดผิวหยาบ การใช้ซีเมนต์ชนิดพิเศษหรือวัสดุเคลือบผิวหน้าก็จะเป็นการเพิ่ม
ความแข็งแรงของผิวหน้าของคอนกรีต เช่น ผิวพื้นของโรงงานอุตสาหกรรม ในทางตรงกันข้าม ส่วนผสมคอนกรีต
ที่มีน้าในค่อนข้างมากและมีน้าส่วนเกินลอยขึ้นมาอยู่บนผิวหน้าของคอนกรีตขณะที่ กาลังจะแข็งตัว และเมื่อ

แข็งตัวแล้วความต้านทานต่อการสึกกร่อนจะค่อนข้างต่ามาก เนื่องจากอัตราส่วนน้าต่อสารซีเมนต์ที่ผิวหน้ามีค่า
สูงขึ้นทาให้กาลังของเพสต์ต่า ส่งผลให้หน้าผิวคอนกรีตและอนุภาคของมวลรวมหลุดร่อนออก โดยสามารถพบได้
ในถนนหรือทางสัญจรที่ผิวหน้าหลุดร่อนจนเห็นผิวของหินหรือมวลรวมหยาบ
4) การบ่มคอนกรีต เป็นการรักษาน้าหรือความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพื่อสาหรับปฏิกิริยาไฮเดร
ชันของอนุภาคปูนซีเมนต์ที่เกิดขึ้นในระยะหลัง ซึ่งทาให้กาลังหรือความแข็งแรงของคอนกรีตพัฒนาสูงขึ้นเมื่ออายุ
ผ่านไป ดังนั้นกาลังของคอนกรีตที่ได้รับการบ่มอย่างดีจะสูงกว่าของคอนกรีตที่ไม่ได้รับการบ่ม เมื่อคอนกรีตมี
กาลังสูงขึ้น คุณสมบัติทางด้านการต้านทานการสึกกร่อนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
5) ปริ ม าณโพรงหรื อ ช่ องว่ า งในคอนกรี ต โดยที่ค อนกรี ต มีป ริ มาณโพรงหรื อ ช่อ งว่า งใน
คอนกรี ตปริมาณมากจะส่ งผลให้มีความต้านทานต่อการสึ กกร่อนลดลง เนื่องจากการเคลื อบหรือการเชื่อม
ประสานอนุภาคของมวลรวมละเอียดโดยซีเมนต์เพสต์ไม่สมบูรณ์ ทาให้อนุภาคเหล่านั้นเมื่อถูกแรงกระทาก็จะ
หลุดร่อนได้ง่าย และอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อเริ่มมีการสึกกร่อนเกิดขึ้นและผิวของคอนกรีตหลุดร่อนขยายลึกลง
ไปจนถึงโพรงหรือช่องว่างที่อยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ทาให้ความลึ กของการสึกกร่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
ความเสียหายที่เกิดจากการสึกกร่อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ คอนกรีตที่มีเติมสารกักกระจายฟองอากาศ
หรือคอนกรีตที่มีความพรุนสูง จึงไม่เหมาะที่จะนามาใช้เป็นโครงสร้างที่ต้องอยู่ในสภาวะที่มีการสึกกร่อนสูง
การทดสอบความต้านทานต่อการสึกกร่อนของคอนกรีต
การประเมินความสามารถในการต้านทานการสึกกร่อนของคอนกรีตนั้น ในมาตรฐานของหลาย
ประเทศได้มีการระบุให้ทาการทดสอบ ไม่ว่าจะทาการทดสอบกับคอนกรีตโดยตรงหรือทดสอบกับมวลรวมของ
คอนกรีต นั่นแสดงว่าการสึกกร่อนมีความสาคัญต่อคุณสมบัติคอนกรีตที่ต้องพิจารณา เช่น มาตรฐานประเทศ
อังกฤษ (British Standard, BS EN 812-113 Dolly abrasion machine (Method for determination of
aggregate abrasion value, AAV) มาตรฐานประเทศตุรกี (Turkey Standard, TS699-Rotating steel disc)
ฯลฯ สาหรับมาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซี่งเป็นมาตรฐานที่มีการยอมรับและใช้กันทั่วไป มีการ
ทดสอบการสึกกร่อนของคอนกรีตหลายวิธี เช่น ASTM C418, Standard Test Method for Concrete
Abrasion Resistance to Sand blasting, ASTM C779, Standard Test Method for Horizontal
Concrete Surface Abrasion Resistance, ASTM C944, Standard Test Method for Concrete or
Mortar Surface Abrasion Resistance using the Rotating-Cutter Method และ ASTM C1138,
Standard Test Method for Concrete Abrasion Resistance, Underwater Method
ผู้เขียนได้ทาการทดสอบหาค่าต้านทานการสึกกร่อนด้วยวิธีการทดสอบใต้น้าหรือตามมาตรฐาน
ASTM C1138 เป็นการหาค่าการสึกกร่อนของตัวอย่างคอนกรีต โดยการนาตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร หนา 100 มิลลิเมตร ไปติดตั้งไว้ในชุดถังทดสอบ ดังรูปที่ 2 และมีลูกโลหะสแตนเลสก
ลม 3 ขนาด ที่มีจานวนแตกต่างกัน ถูกนามาวางอยู่บนผิวหน้าของก้อนตัวอย่างคอนกรีต ทาการเติมน้าสะอาดให้
สูงกว่าผิวคอนกรีตประมาณ 16 เซนติเมตร แล้วกวนน้าในถังด้วยใบพัดขนาดตามมาตรฐานกาหนด ด้วยความเร็ว
1,000 ± 100 รอบต่อนาที ลูกโลหะสแตนเลสทั้ง 3 ขนาดก็จะเคลื่อนที่ตามการไหลวนของน้าไปมาบนผิวของ
ก้อนตัวอย่าง เมื่อครบเวลา 12 ชั่วโมง จะนาตัวอย่างคอนกรีตออกมาทาความสะอาดและประเมินการสึกกร่อน
ด้วยการชั่งน้าหนัก ดังรูปที่ 3 เสร็จแล้วก็นาตัวอย่างกลับเข้าไปในถังทดสอบอีกทั้งเพื่อทาตามกระบวนการเดิม
อีกจานวน 5 รอบ เมื่อเสร็จแล้วก็ทาการคานวณหาอัตราการสึกกร่อนของตัวอย่างคอนกรีต

รูปที่ 2 เครื่องทดสอบการสึกกร่อนตามมาตรฐาน
ASTM C1138

รูปที่ 4 ตัวอย่างคอนกรีตก่อนการทดสอบ

รูปที่ 3 การชั่งน้าหนักตัวอย่างคอนกรีต

รูปที่ 5 ตัวอย่างคอนกรีตหลังการทดสอบครบ 6 รอบ

จากการทดสอบในแต่ละรอบ จะได้ข้อมูลของน้าหนักก้อนตัวอย่างที่ชั่งในน้าและชั่งในอากาศ
ซึ่งน้าหนักทั้งสองชนิดควรจะลดลงเมื่อจานวนรอบของการทาทดสอบเพิ่มมากขึ้น นาค่าน้าหนักที่วัดได้มาทาการ
คานวณให้เป็นปริมาตรของก้อนตัวอย่างในแต่ละรอบของการทดสอบ และเมื่อครบทั้ง 6 รอบการทดสอบ ก็จะ
เป็นปริมาตรรวมที่ลดลง ซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับปริมาตรของตัวอย่างก่อนเริ่มต้นการทดสอบ รูปที่ 4
และ 5 แสดงสภาพของผิวหน้าตัวอย่างคอนกรีตก่อนและหลังการทดสอบ ซึ่งในการทดสอบนี้ มาตรฐานได้ระบุไว้
ว่าต้องใช้อย่างน้อย 3 ตัวอย่างคอนกรีตต่อคอนกรีตหนึ่งชนิด

ตัวอย่างการคานวณค่าการสึกกร่อนตามมาตรฐาน ASTM C1138
Calculate the volume of the specimen at any time as follows:

where:
Vt
Wair
Wwater
Gw

Vt = Wair - WWater
GW
=
=
=
=

(1)

volume of the specimen at the desired time, m3
mass of the specimen in air at the desired time, kg
apparent mass of the specimen in water at the desired time, kg
unit weight of water kg/m3

Calculate the volume of concrete lost at the end of any time increment of testing as
follows:
VLt = Vi - Vt

where:
VLt

=

Vi
Vt

=
=

m3

(2)

volume of material lost by abrasion at the end of the test increment in
question, m3
volume of specimen before testing, m3
volume of the specimen at the end of the test increment in question

Should it be desired to calculate the average depth of wear at the end of any time
increment of testing based on volume of abraded material, it may be done as follows:
ADAt = VLt/A
where:
ADAt =
m.
A
=

(3)

average depth of abrasion at the end of the test increment in question,
area of top of specimen m2

ตัวอย่างตารางค่าที่ได้จากการคานวณ
Table 1 Weight of sample in air and water at each interval of testing ( 1 interval = 12 hrs)

No.
Initial
1
2
3
4
5
6

Sample 1
weight (kg)
air
water
15.556
9.301
15.531
9.291
15.502
9.274
15.473
9.258
15.454
9.244
15.446
9.243
15.429
9.230

MSU 001
Sample 2
weight (kg)
air
water
16.356
9.915
16.335
9.900
16.314
9.889
16.305
9.882
16.291
9.875
16.278
9.868
16.266
9.862

Sample 3
weight (kg)
air
water
16.637
9.946
16.577
9.914
16.527
9.885
16.508
9.874
16.473
9.854
16.442
9.823
16.427
9.812

Table 2 Volume of the specimen at the desired time, m

3

Sample 1

MSU 001
Sample 2

Sample 3

V0

0.006255

0.006441

0.006691

V1

0.006240

0.006435

0.006663

V2

0.006228

0.006425

0.006642

V3

0.006215

0.006423

0.006634

V4

0.006210

0.006416

0.006619

V5

0.006203

0.006410

0.006619

V6

0.006199

0.006404

0.006615

Vt

Table 3 volume of material lost by abrasion at end of the test increment in question , m3

Sample 1

MSU 001
Sample 2

Sample 3

VL1

0.000015

0.000006

0.000028

VL2

0.000012

0.000010

0.000021

VL3

0.000013

0.000002

0.000008

VL4

0.000005

0.000007

0.000015

VL5

0.000007

0.000006

0.000000

VL6

0.000004

0.000006

0.000004

VLt

Table 4 Average depth of abrasion at the time of the test increment in question, mm.

Sample 1

MSU 001
Sample 2

Sample 3

ADA1

0.212207

0.084883

0.396119

ADA2

0.169765

0.141471

0.297089

ADA3

0.183912

0.028294

0.113177

ADA4

0.070736

0.099030

0.212207

ADA5

0.099030

0.084883

0.000000

ADA6

0.056588

0.084883

0.056588

ADAt

Table 5 Accumulative depth of abrasion) mm(.
Time
(Hrs.)
(hrs.)
12
24
36
48
60
72

Accummulative depth (mm.)
Sample 1
0.212207
0.381972
0.565884
0.636620
0.735650
0.792238

MSU 001
Sample 2
0.084883
0.226354
0.254648
0.353678
0.438560
0.523443

Sample 3
0.396119
0.693208
0.806385
1.018592
1.018592
1.075180

Table 6 Summary of abrasion of specimens (mm.)
Sample
ADAt
,end

Sample 1

MSU 001
Sample 2

Sample 3

0.792

0.523

1.075
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เมื่อปค.ศ. 1989 หอคอยในเมือง Pavia อยูๆก็เกิดพังถลมลงมาโดยไมมีสิ่งบอกเหตุมากอนทําให
มีผูเสียชีวิต 4 คน กระทรวง โยธาธิการของอิตาลีจึงไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของหอเอนเมืองปซา คณะกรรมาธิการ แนะนําวาใหปดหอเอน และหามไมใหประชาชนเขาชม โดยไดมี
การประกาศใชมาตรการนี้ในปค.ศ. 1990 เหตุการณนี้ทําใหผูวาการ และประชาชนเมืองปซา ไมพอใจและเกิดการ
ประทวงขึ้นมาในทันทีเนื่องจากเศรษฐกิจของเมืองปซา ขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปนหลัก การปดหอเอนยอมทําให
เกิดความเสียหายของรายไดอยางหนัก ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 นายกรัฐมนตรีของอิตาลีไดแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการชุดใหมซึ่งมีศาสตราจารย Michele Jamiolkowski เปนประธาน โดยใหมีหนาที่ศึกษาหา
มาตรการและดําเนินการเพื่อ ปรับปรุงเสถียรภาพใหแกหอเอน คณะกรรมาธิการชุดนี้เปนคณะที่15 ในศตวรรษนี้มี
สมาชิกประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญจากหลาย สาขาวิชา เชน วิศวกรโครงสราง, วิศวกรเทคนิคธรณี,สถาปนิก, นัก
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, นักโบราณคดีและผูเชี่ยวชาญดาน การบูรณะบํารุงรักษา
สิ่งที่เปนปญหาอยางหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติแตงตั้งคณะกรรมาธิการ ไมเคยไดรับการอนุมัติตาม
กฎหมายอิตาลี พระราชบัญญัติตองผานการอนุมติจากรัฐสภาอิตาลีภายในเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ตีพิมพมิฉะนั้น
จะถือวาตกไป ดังนั้นทุกๆ 2 เดือน พระราชบัญญัติแตงตั้งคณะกรรมาธิการตองมีการยกรางใหมทําใหการ
ดําเนินงานตองมีการหยุดชะงักในหลายๆครั้ง เนื่องจากความ ลาชาในการรางพระราชบัญญัติ การดําเนินการใน

ลักษณะนี้ทําใหคณะกรรมาธิการมักจะมีปญหาจากสื่อมวลชนและแรงกดดันทาง การเมือง นอกจากนี้การวางแผน
ในระยะยาวยังทําไดยากอีกดวย
รายละเอียดของหอเอนและลักษณะชั้นดิน
รูปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของหอเอนซึ่งมีําหนั
น้ ก 14,500 ตัน มีความสูงเกือบ 60 เมตร และมี
ฐานรากรูปวงกลม เสนผาศูนยกลาง 19.6 เมตร ในขณะนี้ ฐานรากเอียงตัวไปทางดานทิศใตดวยมุมเอียง 5.5 องศา
กับแนวระดับ มุมเอียงเฉลี่ยของ แกนกลางของหอเอนมีคาต่ํากวาเล็กนอยเนื่องจากแกนของหอเอนมีความโคงซึ่ง
จะกลาวถึงตอไป ขอบนอกของระเบียงชั้นที่7 ยื่นเลย ออกจากขอบนอกของระเบียงชั้นที่1 ประมาณ 4.5 เมตร หอ
เอนกอสรางในลักษณะมีทรงกระบอกเปนแกนกลาง ที่พื้นผิวผนังทั้งดาน ในและดานนอกบุดวยหินออน แกนกลาง
รูปวงแหวนของหอเอนทําจากวัสดุมอรตาและอิฐกอ ซึ่งพบวามีชองวาง (Void) อยูมาก ทั่วไป บันไดเวียนของหอ
เอนก็อยูในตัวแกนรูปวงแหวนนี้

รูปที1่ แสดงภาพตัวขวางของหอเอนปซา

สําหรับรูปที่2 จะแสดงภาพตัดขวางของชั้นดินบริเวณที่ตั้งของหอเอน ซึ่งประกอบดวยชั้นดิน
หลักๆ 3 ชั้น คือ ชั้นดิน Layer A หนาประมาณ 10 เมตร สวนใหญเปนดินตะกอนปากแมน้ําที่ทับถมจากการขึ้น
ลงของระดับําเปนผลทํ
น้
าใหดินในชั้นนี้มีความแปร ผันจาก Sandy ถึง Silty Clay ถัดจากชั้นดิน Layer A ลงไป
เปนดินประเภท Medium Dense Fine Sand หนาประมาณ 2 เมตร จากการ ทดสอบ Cone Test และลักษณะ
คราวๆ ของดินพบวา ดินบริเวณดานทิศใตของหอเอนมีความเปนดินเหนียว (Clayey) มากกวา ดิน บริเวณดานทิศ
เหนือ และชั้นทรายก็บางกวา ดังนั้นทางดานทิศใตดินชั้น Layer A นาจะยุบอัดตัวไดมากกวาดินบริเวณดานทิศ
เหนือ ชั้นดิน Layer B เปนดินประเภท Normal Consolidated Marine Clay ที่มีความ Sensitive สูง หนาลง
ไปถึงระดับความลึก 40 เมตร แบง ออกเปน 2 ชั้น โดยมีชั้นทราย (Intermediate Sand) และชั้นดินเหนียว
(Intermediate Clay) บางๆ เปนตัวแบง ดินในสวนบนเปนดิน เหนียวที่มีความ Sensitive มาก มีชื่อเรียกวา
Pancone Clay ซึ่งดินเหนียวชนิดนี้มีความหนาคอนขางคงที่บริเวณรอบๆ หอเอน สวนดิน ชั้นลางเปนดินเหนียวอ
อน สําหรับชั้น Layer C เปนชั้นทราย Dense Sand ที่มีความลึกลงไปมาก
ระดับน้ําใตดินในชั้น Layer A อยูที่ความลึก 1 – 2 เมตรจากระดับผิวดิน การสูบน้ําจากชั้นทราย
ทําใหมีการ Seepage ของน้ํา จากชั้น Layer A และเกิดแรงดันแนวดิ่งในดินชั้น Layer B ซึ่งมีคากวาแรงดัน
Hydrostatic เล็กนอย
จากการเจาะสํารวจบริเวณใตฐานและรอบๆ หอเอนแสดงใหเห็นวาพื้นผิวของชั้น Pancone
Clay เกิดเปนแองขึ้นใตหอเอน ซึ่งสามารถคํานวณไดวาเกิดการทรุดตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 – 3.0 เมตร

รูปที2่ แสดงลักษณะชั้นดินภายใตหอเอนปซา

ประวัติการกอสราง
หอคอยนี้เปนสวนประกอบหนึ่งของวิหาร (Cathedral) ซึ่งกอสรางในราวครึ่งหลังของศตวรรษที่
11 การกอสรางหอคอย เริ่มตนขึ้นเมื่อวันที่9 สิงหาคม ค.ศ. 1173 (ตามระบบปฏิทินปจจุบัน) จนถึงประมาณป
ค.ศ. 1178 การกอสรางไดดําเนินการมาถึงที่ ความสูงหนึ่งในสี่ของทางที่จะขึ้นไปชั้นที่ 4 ก็ไดเกิดหยุดชะงักลงโดย
ไมทราบสาเหตุแตถาหากมีการกอสรางสูงขึ้นไปจากนี้ในเวลา นั้นฐานรากจะเกิดการพิบัติขึ้นในชั้นดิน Pancone
Clay ตอมาในปค.ศ. 1272 (อีก 94 ปตอมา) ไดมีการกอสรางตอไปอีกซึ่งในเวลา นั้นความแข็งแรงของดินฐานราก
ไดเพิ่มขึ้นจากผลของการยุบอัดตัวของดินเหนียว (Consolidation) เนื่องจากน้ําหนักของหอคอยเอง จน
ประมาณปค.ศ. 1278 การกอสรางก็ไดดําเนินมาถึงชั้นที่7 และไดหยุดการกอสรางอีกครั้งซึ่งคาดวานาจะมีสาเหตุ
มาจากเรื่องทาง การทหาร และเหมือนเชนเคย ถาหากมีการกอสรางตอไปจากนี้หอคอยจะตองลมลงมาอยางแน
นอน ประมาณปค.ศ. 1360 (อีก 82 ป ตอมา) ไดเริ่มมีการกอสรางหอระฆังและเสร็จสิ้นเมื่อประมาณปค.ศ. 1370
หรือเกือบ 200 ปหลังจากเริ่มกอสรางหอคอย
เปนที่ทราบกันดีวา หอคอยจะตองเกิดมีการเอียงตัวไปทางทิศใตแลว ตั้งแตในตอนที่เริ่มมีการก
อสรางหอระฆัง เพราะจะ สังเกตเห็นไดวาสวนของหอระฆังอยูในแนวดิ่งมากกวาสวนอื่นๆ ของหอคอย และทางด
านทิศเหนือมีขั้นบันได 4 ขั้น จากชั้นที่7 ของ หอคอยขึ้นสูหอระฆัง ในขณะที่ทางดานทิศใตมีขั้นบันไดจํานวน 6
ขั้น เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับประวัติการกอสรางอีกประการหนึ่ง คือ ในปค.ศ. 1838 สถาปนิกชื่อ Alessandro
Della Gherardesca ไดทําการขุดทางเดินรอบๆ ฐานรากของหอคอยเรียกวา Catino โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเป
ดใหมองเห็นระดับพื้นชั้นลางและขั้นบันไดบริเวณฐานของหอคอย ตามจุดมุงหมายเดิม การกระทําเชนนี้ทําใหน้ํา
ไหลเขาสูบริเวณดานทิศใตเนื่องจากเปนการขุดดินลึกกวาระดับําใตดิ
น้ น และมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาหอคอย
เอียงเพิ่มมากขึ้นถึง 0.5 องศา
ประวัติการเอียง
การดําเนินการขั้นตอนแรกๆ อยางหนึ่งของคณะกรรมาธิการก็คือการใชคอมพิวเตอรพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ หอเอนและดินฐานราก เพื่อที่จะไดใชเปนเครื่องมือในการศึกษาประสิทธิภาพของ
วิธีการแกไขตางๆ ที่จะพิจารณาเลือกใช การ ปรับเทียบ (Calibration) แบบจําลองดังกลาวมีความสําคัญมาก และ
วิธีการเดียวที่ทําไดคือการพยายามปรับเทียบใหแบบจําลอง
สามารถคํานวณประวัติการเอียงตัวของหอเอนใหสอดคลองกับคาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําการกอสร
าง ดังนั้นจึงเปนที่กระจางชัดวา การศึกษาถึงประวัติการเอียงของหอเอนใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดเปนสิ่งจําเปน
แตเนื่องจากไมมีขอมูลที่บันทึกไวเปนลายลักษณ อักษร หลักฐานขอมูลตางๆ จึงตองมาจากการแกะรอยจากแนว
การเรียงของอิฐกอและรูปรางของแนวแกนของหอเอนเปนหลัก

มีการวัดขนาดของหอเอนหลายตอหลายครั้งในชวงระยะเวลาหลายป และก็เกิดความขัดแยงข
องขอมูลขึ้นมากมาย คณะกรรมาธิการชุด Polvani ทําการวัดความหนาของกําแพงอิฐทุกชั้นและการเปลี่ยนแปลง
ความหนารอบๆ หอเอน [Ministero dei Lavori Pubblici, 1971] ซึ่งขอมูลนี้มีประโยชนอยางยิ่งในการที่จะ
ทราบถึงประวัติการเอียงของหอเอน
รูปที่ 3 แสดงรูปรางของแกนหอคอยที่คํานวณจากการเอียงตัวสัมพัทธของชั้นอิฐกอ โดยมี
สมมติฐานวาการกอสราง ดําเนินการไปในลักษณะที่การกออิฐแตละชั้นตั้งฉากกันขึ้นไป รูปรางของแกนนี้สอดคล
องกันดีกับคาที่วัดไดดวยวิธีการอื่นที่ตําแหนง บางจุดในหอเอน จากรูปจะเห็นไดวาแกนหอเอนมีความโคง โดยมีผู
เรียกรูปรางลักษณะนี้วาโคงรูปกลวยหอม แตผูเขียนกลับชอบที่ จะเรียกรูปโคงนี้วาโคงเครื่องหมายคําถาม (?) เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงความเปนปริศนาของหอเอนแหงนี้มีสิ่งสําคัญที่สังเกตเห็นไดจาก การวัดขนาดของชั้นอิฐกอ นั่น
คือ เกือบทุกชั้นของหอเอนสรางโดยการกออิฐที่มีดานขนานกัน ยกเวนบางชั้นที่มีการปรับแตงโดยใช กอนอิฐที่มีด
านไมขนานกัน ชั้นที่เปนขอยกเวนที่เห็นไดชัดเจนที่สุดสามารถสังเกตุไดจากรูปที่3 วามีจุดหักที่ชัดเจนบริเวณระยะ
หนึ่ง สวนสี่ของทางขึ้นไปชั้น 4 ซึ่งจุดนี้เปนจุดที่หยุดการกอสรางไปประมาณ 100 ปซึ่งเปนหลักฐานที่ชัดเจนวาหอ
เอนไดเกิดการเอียงตัว ไปแลวเมื่อเริ่มทําการกอสรางใหมอีกครั้ง ชางกออิฐจึงทําการปรับแกแนวใหมเสีย

รูปที่3 แสดงรูปรางของแกนของหอเอน คํานวณจากการเอียงตัวสัมพัทธระหวางชั้นอิฐกอ

จะเห็นไดวาขอมูลประวัติการเอียงของหอเอนขึ้นอยูกับรูปแบบของชั้นอิฐที่ใชกอสราง ถาเพียงแต
เราทราบวาชางอิฐใช กฎเกณฑอยางไรในการปรับแกความเอียงของหอเอน เราก็จะสามารถทราบประวัติการเอียง
ของหอเอนไดเราจึงตองนําตัวเองเขาไป
เปนชางอิฐหรือสถาปนิกในยุคศตวรรษที่ 12 หรือ 13 แลวตั้งคําถามวา “ถาเราตองกออิฐตอเติม
หอคอยแลวพบวา หอคอยนั้นเอียงออกจากแนวดิ่งแลว เราจะทําอยางไร?”
สมมติฐานที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางก็คือ ชางอิฐนาจะพยายามรักษาระดับของชั้นอิฐให
อยูในแนวระดับ ซึ่ง คณะกรรมาธิการ Polvani ไดยึดตามสมมติฐานนี้ถึงแมวาวิธีการนี้จะเหมาะสมกับอาคารที่มี
Aspect Ratio ต่างๆ เชน Cathedral แตก็ไม นาจะเหมาะสมกับอาคารทรงสูงอยางหอคอยเพราะจะทําใหแนว
เอียงหนีดิ่งออกไปอีกเรื่อยๆ จากการทดลองนําอิฐของเด็กเลนมากอ เปนหอคอยทําใหเรียนรูวิธีการที่จะแกไขการ
เอียงที่เกิดขึ้นนี้ไดโดยพยายามกออิฐในชั้นถัดไปใหตรงกับศูนยกลางของฐานรากใหมาก ที่สุด กลาวคือ นําเอาศูนย
กลางของหอคอยกลับเขาสูแนวกึ่งกลางของฐานราก (หรือออกจากแนวการเอียง) นั่นเอง ดังนั้นสมมติฐาน อีก
ประการหนึ่งก็คือ ชางกออิฐนาจะพยายามกออิฐใหแกนกลางของหอเอนกลับเขาสูแกนกลางของฐานรากเมื่อเสร็จ
สิ้นการกอสราง ในแตละชั้น นักประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในคณะกรรมาธิการก็เห็นดวยวาชางอิฐในสมัยนั้นน
าจะมีเทคโนโลยีที่ทําการปรับแก เชนนั้นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อหินสําหรับการกอสรางในแตละชั้นมีการแกะและ
ประกอบกันที่พื้นดินกอนที่จะนําขึ้นไปสูตําแหนง บนหอเอน
รูปที่4 แสดงประวัติการเอียงของฐานรากที่จัดทําขึ้นใหมโดยใชสมมติฐานใหม[Burland and
Viggiani, 1994] ในรูปนี้เปน การพล็อตระหวางน้ําหนักของหอเอนที่เวลาตางๆ กับมุมเอียงที่คํานวณไดจากรูปจะ
เห็นไดวาในชวงแรก เมื่อเริ่มมีการกอสรางใหม ในปค.ศ. 1272 หอคอยเอียงตัวไปทางทิศเหนือเล็กนอยประมาณ
0.2 องศา และเมื่อการกอสรางดําเนินตอไปหอคอยก็เริ่มเอียงไปทาง ทิศใตดวยอัตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อการกอสราง
ดําเนินมาจนถึงชั้นที่7 ในปค.ศ. 1278 หอคอยเอียงตัว 0.6 องศา และเมื่อมีการหยุดการ กอสรางไว90 ปมุมเอียง
เพิ่มขึ้นเปน 1.6 องศา มุมเอียงของหอคอยเพิ่มขึ้นอยางมากภายหลังจากการกอสรางหอระฆังเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คาที่
วัดไดเมื่อปค.ศ. 1817 วัดโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ 2 ทาน คือ Cressy และ Taylor โดยใชสายดิ่ง และมีคาที่วัด
โดย Ruhault de Fleury ในปค.ศ. 1859 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการขุดทางเดิน Catino โดย Gherardesca ในปค.ศ.
1838 ทําใหเกิดการเอียงตัวเพิ่มขึ้นมาก ประวัติการเอียงตัวในรูปที่4 ไดใชเปนคาสําหรับปรับเทียบแบบจําลองของ
หอเอนและดินฐานรากทั้งแบบจําลองทางคณิตศาสตรและ แบบจําลองทางกายภาพ

รูปที่4 แสดงประวัติการเอียงตัวของหอเอนในระหวางและภายหลังจากการกอสราง
การทําแบบจําลองการเคลื่อนตัวของหอเอนโดยใชคอมพิวเตอร
การวิเคราะหกระทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรICFEP ซึ่งเปนโปรแกรม Finite Element ที่
พัฒนาขึ้นที่Imperial College [Potts and Gens, 1984] พฤติกรรมของดินใชแบบจําลอง Critical State
[Schofield and Wroth, 1968] และ Non-linear Elastic Work Hardening Plastic โดยพิจารณาแบบ Fully
Coupled Consolidation ดังนั้นจึงมีการคํานึงถึงผลกระทบเนื่องจากการไหลของน้ําในโพรง ดินดวย
วัตถุประสงคหลักของการทําแบบจําลองขึ้นมานี้ ก็เพื่อใหเขาใจถึงกลไกที่จะควบคุมพฤติกรรม
ของหอเอน [Burland and Potts, 1994] ดังนั้นจึงวิเคราะหแบบ Plane Strain เปนสวนใหญแตก็มีการวิเคราะห
แบบ 3 มิติบางในบางกรณีเมื่อตองการทราบ รายละเอียดพิเศษบางประการ
จากการศึกษาและสํารวจสภาพชั้นดินอยางละเอียดเปนจํานวนมาก จึงสามารถสรางแบบจําลอง
เปน Finite Element Mesh ที่ สอดคลองกับชั้นดินบริเวณดังกลาวไดดังแสดงในรูปที่5 ในชั้น Layer B (ดูรูปที่2)
สมมติใหชั้นดินมีคุณสมบัติเหมือนกันกับทาง ดานขาง แตอยางไรก็ตาม ในชั้น Layer A1 ไดมีการทําแบบจําลองให
ชั้นดินมีความหนาและคาการยุบอัดตัวเปลี่ยนแปลงไปดังแสดง ในบริเวณที่แรเงาในรูปที่5 บริเวณที่มีคาการยุบอัด
ตัวเพิ่มขึ้นนี้เปนการจําลองถึงวัสดุที่มีความเปนดินเหนียวเพิ่มมากบริเวณดานทิศใต ของฐานรากดังที่ไดอธิบาย

มากอนหนานี้แลว การแทรกชั้นดินที่มีความหนาและคาการยุบอัดตัวเขาไปนี้ในทาง Applied
Mechanics อาจพิจารณาไดวาเปน “Imperfection” สําหรับโมเมนตที่ทําใหหมุนตัวซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
จุด C.G. ไปทางดานขาง ไดทํา แบบจําลองใหเปนฟงกชั่นของมุมเอียงของฐานราก ดังแสดงในรูปที5่

รูปที่5 แสดง Finite Element Mesh ของชั้นดินบริเวณรอบๆ ฐานราก
การวิเคราะหทําโดยการเพิ่มน้ําหนักกระทําตอฐานรากที่ระยะเวลาตางๆ เพื่อเปนการจําลอง
ประวัติการกอสรางหอเอน โดยรวมทั้งพิจารณาการขุด Catino ในปค.ศ. 1838 ไวในแบบจําลองดวย การ
ปรับเทียบแบบจําลอง ทําโดยการปรับความสัมพันธ ระหวางโมเมนตที่ทําใหเกิดการหมุนตัวที่เกิดจากการเคลื่อน
ตัวของ C.G. กับการเอียงตัวของฐานราก ทําการวิเ คราะหซ้ําไปซ้ํามาโดย ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดคาที่
สอดคลองกันระหวางคาที่คํานวณไดกับมุมเอียงทีเ่ กิดจริงในปจจุบัน
รูปที่6 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของมุมเอียงที่เวลาตางๆ ของหอเอนที่คํานวณจากแบบจําลอง
เปรียบเทียบกับคาที่คํานวณ จากประวัติของหอเอน แบบจําลองนี้ใชคาเพียงคาเดียวเทานั้นที่ทราบคาในการ
ปรับเทียบนั่นคือคาการเอียงตัวที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน และแบบจําลองนี้ไมไดจําลองการหมุนตัวในชวงแรกของหอ
เอนที่เอียงตัวไปทางทิศเหนือเล็กนอย อยางไรก็ตาม ตั้งแตปค.ศ. 1272 เปนตนมา คาที่คํานวณไดจากแบบจําลอง
และคาที่ไดจากประวัติการเอียงสอดคลองกันอยางดีมาก และจะเห็นไดวาภายหลังจากมีการ กอสรางหอระฆังในป
ค.ศ. 1360 หอเอนมีการเอียงตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก อีกประการที่น าสนใจก็คือ การขุด Catino ในปค.ศ. 1838 ซึ่ง
จากการคํานวณทําใหเกิดการเอียงตัวประมาณ 0.75 องศา คามุมเอียงสุดทายจากการคํานวณเทากับ 5.44 องศา

กวาคามุมเอียงจริงซึ่ง เทากับ 5.5 องศาเล็กนอย และยังคํานวณพบวาหากหอเอนเอียงตัวเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยหอ
เอนจะตั้งอยูไมไดทันทีแสดงใหเห็นวาหอเอน ใกลจะพังถลมลงมาเต็มทีแลว

รูปที6่ แสดงความสัมพันธระหวางมุมเอียงของหอเอนกับเวลาจากการคํานวณดวยคอมพิวเตอร
Burland and Potts (1994) สรุปผลการศึกษาโดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอรวาความไมเสถียร
ของฐานรากของหอเอนที่กําลัง จะเกิดขึ้นนี้ไมไดมีสาเหตุมาจาก Shear Failure ของดินฐานราก หากแตเกิดจาก
ความยุบอัดตัวสูงของดินเหนียว Pancone Clay ปรากฏการณนี้เรียกวา “Leaning Instability” ซึ่งเสนอโดย
Edmund Hambly (1985) เพื่อใชอธิบายสาเหตุของการเอียงของหอคอย โดย ไมวาโครงสรางจะไดรับการ
ออกแบบกอสรางอยางรอบคอบเพียงใด เมื่อโครงสรางมีความสูงถึงความสูงวิกฤติค าหนึ่งหากถูกรบกวน เพียง
เล็กนอยจะทําใหเกิด Leaning Stability ขึ้นมาทันทีHambly อธิบายวา “... Leaning Stability ไมไดมีสาเหตุมา
จากดินฐานรากไมมี กําลังรับแรง แตเกิดจากมีStiffness ไมเพียงพอ กลาวคือ เกิดการทรุดตัวมากเกินไปภายใต
แรงกระทํา” เด็กๆ ที่เคยเลนกออิฐเปน หอคอยบนพรมที่ออนนุมจะคุนเคยกับปรากฏการณนี้ดี!
กลาวโดยสรุปก็คือแบบจําลอง Finite Element ใหผลการคํานวณที่สอดคลองกันดีมากกับ
พฤติกรรมที่คํานวณจากประวัติของ หอเอน ซึ่งคาที่แบบจําลองคํานวณไดนี้เปนการคํานวณโดยไมมีการเทียบกับค
าที่ทราบคามากอนแลว คาที่ใชปรับเทียบมีเพียงคาเดียว เทานั้น คือ คาการเอียงตัวที่เกิดขึ้นปจจุบัน การวิเคราะห
ไดแสดงใหเห็นวาการเอียงของหอเอนเกิดจากความไมมีเสถียรภาพเนื่องจาก การทรุดตัว เพราะชั้นดิน Pancone
Clay ใตฐานรากของหอเอนมีคาการยุบอัดตัวสูง บทบาทของชั้นดินที่มีค าการยุบอัดตัวเพิ่มขึ้นไป ในทางทิศใตของ
ฐานราก คือเปนไปในลักษณะ “Imperfection” ซึ่งผลกระทบของ Imperfection ในแบบจําลองก็เพื่อหาทิศทาง
ของ การเอียงมากกวาที่จะเปนขนาด ขอจํากัดที่เดนชัดของแบบจําลองคือการวิเคราะหแบบ Plane Strain แทนที่

จะเปนแบบ 3 มิติ นอกจากนี้แบบจําลองไมไดคํานึงถึงผลกระทบจากการ Creep ดังนั้นจึงไมมีการวิเคราะหถึงคา
มุมเอียงที่เกิดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการ หมุนตัวในชวงศตวรรษที่20 ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป อยางไรก็ตาม
แบบจําลองก็ทําใหเกิดความเขาใจในกลไกของพฤติกรรม ของหอเอน จึงเปนเครื่องมือที่มีประโยชนมากในการ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ ที่จะนํามาใชในการเพิ่มเสถียรภาพของ หอเอน บทบาทของแบบจําลอง
ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการใชมวลถวงน้ําหนักในการเพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวไดอธิบายไว ในหัวขอ การ
เพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวใหกับฐานราก
พฤติกรรมของหอเอนในศตวรรษนี้
การเปลี่ยนแปลงมุมเอียง
หอเอนไดเอียงเพิ่มขึ้นมากในศตวรรษที่ 20 การศึกษาการเคลื่อนตัวของหอเอนจะเปนสิ่งสําคัญ
ในการทําความเขาใจถึง พฤติกรรมของหอเอนซึ่งจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการ
และเปนเรื่องที่นาพอใจวาขนาดของการเคลื่อน ตัวของหอเอนมีคานอยกวาการเคลื่อนตัวในขณะกอสรางประมาณ
3 เทา
รูปที่7 แสดงแผนผังของ Piazza dei Miracoti ซึ่งประกอบดวย วิหารรับศีลจุม (Baptistry),
วิหารหลัก (Cathedral) และหอ เอน ตั้งแตปค.ศ. 1911 เปนตนมา ไดมีการวัดมุมเอียงของหอเอนอยาง
สม่ําเสมอดวยกลองสํารวจซึ่งตั้งอยูที่ตําแหนง E ทําการวัดมุม ระหวางจุด D กับขอบระเบียงชั้นหนึ่ง (V1 ในรูปที่1)
และระหวางจุด D กับขอบระเบียงชั้นที่7 (V7) คาความแตกตางของมุมที่วัดได ทั้งสองคานี้จะใชในการคํานวณ
ระยะเยื้องระหวางขอบระเบียงชั้นที่1 กับขอบระเบียงชั้นที7่ ซึ่งก็คือความเอียงของหอเอน
ในปค.ศ. 1928 ไดมีการติดตั้งหมุดวัดระดับ 4 ตัวรอบๆ พื้นชั้นลางของหอเอน โดยเปรียบเทียบ
กับหมุดระดับที่ติดตั้งที่ Baptistry การวัดคาระดับกระทําในปค.ศ. 1928 และ 1929 แลวก็หยุดไป จนกระทั่งป
ค.ศ. 1965 จึงไดมีการติดตั้งหมุดวัดระดับเพิ่ม อีก 15 ตัวรอบๆ พื้นชั้นลางของหอเอน และไดติดตั้งหลักสํารวจอา
งอิงอีก 70 ตัวรอบๆ Piazza ดวย
ในปค.ศ. 1934 ไดมีการติดตั้งสายดิ่งในหอเอนโดยแขวนไวที่ชั้น 6 แลวอานคาที่ห อง
Instrument Room ซึ่งอยูที่ตําแหนงดัง แสดงในรูปที่1 อุปกรณชุดนี้ออกแบบโดย Girometti และ Bonechi มี
ชื่อเรียกวา ลูกตุม GB (GB Pendulum) นอกจากนี้ในปค.ศ. 1934 ยังไดมีการติดตั้งอุปกรณวัดระดับ Spirit
Level ยาว 4.5 เมตร ที่หอง Instrument Room ดวย อุปกรณนี้สามารถใชวัดความเอียง ของหอเอนไดทั้งในแกน
ทิศเหนือ – ใตและ ตะวันออก – ตะวันตก ตัวอุปกรณวางอยูบนหูชาง (Brackets) ที่ฝงอยูในกําแพงอิฐ ระบบ นี้
ออกแบบโดยเจาหนาที่ของ Genio Civile di ปซา มีชื่อเรียกวา อุปกรณวัดระดับ GC (GC Level)

รูปที7่ แผนผังของ Piazza dei Miracoli
รูปที่8 แสดงการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของหอเอนที่เวลาตางๆ ตั้งแตปค.ศ. 1911 ในชวงเวลา
จากปค.ศ. 1934 ถึง ค.ศ. 1969 มีการบันทึกผลจาก GC Level เปนประจําปละ 1 หรือ 2 ครั้ง ยกเวนในชวง
สงครามโลกครั้งที่2 การอานคาจาก GC Level ไดหยุดไป ในปค.ศ. 1969 ดวยเหตุผลบางประการ แตยังโชคดีที่มี
การบันทึกคาระดับจากหมุดวัดระดับ 15 ตัวรอบๆ พื้นชั้นลางของหอเอนไว ตั้งแตปค.ศ. 1965 และบันทึกคาต
อเนื่องสม่ําเสมอจนถึงปค.ศ. 1985 ในปค.ศ. 1990 ศาสตราจารยCarlo Viggiano และผูเขียน ได อานคา GC
Level อีกครั้งหนึ่งและพบวาไดคามุมเอียงสอดคลองเปนอยางดีกับคาที่คํานวณจากหมุดวัดระดับรอบๆ พื้นชั้นลา
งหอเอน โดยมีคาตางกันเพียงไมกี่ลิปดา
จากรูปที่ 8 จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางคามุมเอียงกับเวลาของหอเอนไมไดเปนเสนโค
งเรียบ แตเปนเสนที่บอกถึง “เหตุการณ” สําคัญบางเหตุการณในปค.ศ. 1936 Girometti เจาะรูจํานวน 361 รูลง
ในฐานรากอิฐแลวฉีดปูน Grout จํานวน 80 ตันลง ไปโดยมีเจตนาจะใหเปนการเสริมกําลังฐานราก แตการกระทํา
นี้ทําใหหอเอนเอียงเพิ่มขึ้นทันที31 ฟลิปดา ตอมาในปค.ศ. 1966 มีการ เจาะดินรวมทั้งตัวโครงสรางเปนเหตุใหหอ
เอนเกิดการเอียงตัวเล็กนอยแตสังเกตุเห็นไดชัดประมาณ 6 ฟลิปดา และอีกครั้งหนึ่งในป ค.ศ. 1985 หอเอนเอียง
ตัวเพิ่มขึ้น 10 ฟลิปดา ซึ่งเปนผลจากการเจาะโครงสรางทะลุผานลงไปยังชั้นดิน และในชวงครึ่งหลังของ ทศวรรษ
1960 ถึงชวงตนทศวรรษ 1970 มีการสูบําจากชั
น้
้นทราย ทําใหหอเอนมีการทรุดตัวและเอียงตัวไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ของ Piazza โดยมีมุมเอียงเพิ่มขึ้น 41 ฟลิปดา เมื่อการสูบําลดลง
น้
อัตราการเอียงตัวของหอเอนก็ลดลงจน

เขาสูอัตราปกติตามที่เปนมา กอนหนานี้จากเหตุการณตางๆ เหลานี้ก็เปนที่ชัดเจนวาการเอียงตัวของหอเอนมีความ
ไวตอการรบกวนที่เกิดขึ้นกับดินมาก แมจะเปน เหตุการณเล็กนอยเพียงใดก็ตาม ดังนั้นมาตรการใดๆ ในการเพิ่ม
เสถียรภาพใหแกหอเอนจะตองพยายามใหมีการรบกวนดินใหนอย ที่สุด อัตราการเอียงตัวของหอเอนในปค.ศ.
1990 มีคาประมาณ 6 ลิปดาตอปหรือคิดเปนการเคลื่อนตัวของยอดหอเอนประมาณ 1.5 มม.

รูปที่8 แสดงการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของหอเอนตั้งแตปค.ศ. 1911

การเคลื่อนตัวของฐานรากของหอเอน
ในอดีตที่ผานมา การศึกษาตางๆ ตางก็มงุ เนนไปที่การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเอียงตัวของหอ
เอน โดยไมคอยใหความ สนใจกับการเคลื่อนตัวของฐานรากเทียบกับดินบริเวณรอบๆ ซึ่งการใชกลองสํารวจและ
การวัดคาระดับที่แมนยําชวยใหขอมูลในสวน นี้เมื่อยอนกลับไปดูรูปที่7 จะเห็นวา การวัดมุมเปนการเปรียบเทียบ
กับเสน ED ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะคํานวณระยะการเคลื่อนตัว ทางแนวราบของหอเอนเทียบกับจุด D ไดรูปที่9
แสดงขนาดการเคลื่อนตัวในแนวราบของจุด V1 บนขอบระเบียงชั้น 1 เทียบกับจุด D ตั้งแตปค.ศ. 1911 และเพื่อ
เปนการเปรียบเทียบ ในรูปนี้ก็ไดแสดงคาการเคลื่อนตัวสัมพัทธในแนวดิ่งระหวางดานทิศเหนือและทิศใต ของฐาน
ราก (จุด FN และ FS) ซึ่งจะเห็นไดวา ชวงกอนปค.ศ. 1934 การเคลื่อนตัวทางแนวราบของจุด V1 มีคานอยมาก
และในระหวาง ปค.ศ. 1935 ถึง 1938 ภายหลังจากงานเจาะของ Girometti จุด V1 เคลื่อนที่ไปทางทิศใต
ประมาณ 5 มม. และไมมีการเคลื่อนตัวใน แนวราบเพิ่มขึ้น จนถึงปค.ศ. 1973 มีการเคลื่อนตัวในแนวราบเพิ่มขึ้น
3 มม. ซึง่ เปนผลมาจากการลดลงของระดับําใตดิ
น้ น การ เคลื่อนตัวในแนวราบดูเหมือนวาจะเกิดเพิ่มขึ้นเล็กนอยช
วงประมาณปค.ศ. 1985 เนื่องจากการเจาะโครงสรางในเวลานั้น ผลจากการ สังเกตุนี้ไดแสดงใหเห็นความจริงที่นา
ประหลาดใจวาในขณะที่ฐานรากอยูในสภาวะ Steady State และเกิดการหมุนตัวเนื่องจากการ Creep จุด V1 บน
ขอบระเบียงชั้น 1 ไมเกิดการเคลื่อนตัวในแนวราบ การเคลื่อนตัวที่เคลื่อนไปทางทิศใตเกิดขึ้นเมื่อดินฐานรากใตหอ
เอนถูกรบกวน

รูปที่9 แสดงการเคลื่อนตัวในแนวราบของจุด V1 บนระเบียงชั้น 1 ตั้งแตปค.ศ. 1911

ผลจากการตรวจวัดคาระดับแสดงใหเห็นวาในระหวางปค.ศ. 1928 ถึงปค.ศ. 1965 จุดศูนยกลาง
ของฐานรากที่ระดับพื้นชั้น ลางมีระดับสูงขึ้น 0.3 มม. เมื่อเทียบกับระดับของ Baptistry ซึ่งถือวาเปนคาที่ไมมี
นัยสําคัญ และชวงระหวางปค.ศ. 1965 ถึงปค.ศ. 1986 คาระดับของจุดศูนยกลางฐานรากและจุดที่อยู หางจากหอ
เอนออกไป 2 – 3 เมตรก็มีคาตางกันนอยมากจนถือวาไมมีนัยสําคัญ เชนกัน ดังนั้น ไมเพียงแตจุด V1 จะไมเคลื่อน
ตัวในแนวระดับเนื่องจากการ Creep ในสภาวะ Steady State แลว การทรุดตัวของฐาน รากก็เกิดขึ้นนอยมาก
เมื่อเทียบกับระดับดินโดยรอบ
ขอมูลที่ตรวจวัดไดดังกลาวขางตน สามารถนํามาใชอธิบายการเคลื่อนตัวของหอเอนในลักษณะ
การเคลื่อนตัวของวัตถุแข็ง เกร็ง (Rigid Body) ที่หมุนตัวเนื่องจากการ Creep ในสภาวะ Steady State ดังแสดง
ในรูปที่10 จากรูปจะเห็นไดวาหอเอนจะตอง หมุนรอบจุดหมุนจุดหนึ่งที่มีระดับใกลเคียงกับจุด V1 และอยูใน
แนวดิ่งเหนือจุดศูนยกลางของฐานราก ทิศทางการเคลื่อนที่ของจุด FN และจุด FS ไดแสดงในรูปของเวคเตอร
และเปนที่ชัดเจนวาฐานรากกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือโดยจุด FN กระดกขึ้น และจุด FS กดลง

รูปที่10 แสดงการหมุนจากการ Creep ของหอเอนแบบในสภาวะ Steady State

ผลสรุปจากการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของฐานราก
การคนพบวาการเคลื่อนตัวของหอเอนเปนไปดังแสดงในรูปที่10 ไดกลายเปนการคนพบที่สําคัญ
ที่สุด กอนหนานี้เปนที่เชื่อ กันวาฐานรากเกิดการทรุดตัวเนื่องจากการ Creep โดยฐานรากทางดานทิศใตเกิดการ
ทรุดตัวเร็วกวาฐานรากทางดานทิศเหนือ อยางไร ก็ตามจากผลการตรวจวัดคาระดับซึ่งแสดงวาฐานรากทางดานทิศ
เหนือยกระดับขึ้นตลอดเวลาทําใหมีขอแนะนําวาถานําแรงมากระทํา ตอฐานรากทางดานทิศเหนือจะสามารถช
วยลดโมเมนตการหมุนตัวลงได[Burland, 1990]
รูปแบบของการเคลื่อนตัวของฐานรากดังแสดงในรูปที่ 10 นําไปสูขอสรุปที่สําคัญวาชั้นดินที่เปนต
นเหตุใหเกิดการเอียง ตัวอยางตอเนื่องของหอเอนคือชั้นดิน Layer A โดยไมใชชั้นดิน Pancone Clay ที่อยูภายใต
ตามที่ไดตั้งสมมติฐานกันไวอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาดินชั้นนี้จะตองผานชวงเวลาของการ
Ageing มานานตั้งแตเกิดการเปลี่ยนรูปอยางมากครั้งลาสุด นั่นคือ ใน การพัฒนาแบบจําลองจึงเปนการสมควรที่
จะสมมติใหดินเหนียวมีคาตานทานการเกิด Yield เพิ่มขึ้นภายหลังจากการขุดสราง Catino ในปค.ศ. 1938 ขอพิสู
จนของขอสรุปนี้คือความสําเร็จในการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการใชตะกั่วถวงน้ําหนัก [Burland and Potts,
1994]
การเคลื่อนตัวอยางตอเนื่องของฐานรากมีแนวโนมเปนไปตามฤดูกาล ในระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนสิงหาคมของแตละ ปหอเอนจะเอียงตัวเปลี่ยนแปลงในแนวเหนือ – ใตนอยมาก ในชวงปลายเดือน
สิงหาคมหรือชวงตนเดือนกันยายน หอเอนจะเริ่ม เคลื่อนที่ไปทางทิศใตและจะเกิดตอไปเรื่อยๆ จนถึงเดือน
ธันวาคมหรือมกราคม โดยมีคาการเคลื่อนตัวเฉลี่ยประมาณ 6 ลิปดา จากการ ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของฐานราก
ของหอเอนพบวา สาเหตุของการเคลื่อนตัวตามฤดูกาลที่น าจะเปนไปไดมากที่สุดนาจะเปนการที่ ระดับน้ําใตดินมี
ระดับสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชั้นดิน Layer A เนื่องจากฤดูฝนที่มีฝนตกหนักในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนเดือน
ธันวาคมของแตละปดังนั้นถาควบคุมระดับน้ําใตดินในดินชั้น Layer A บริเวณรอบๆ ฐานรากหอเอนเอาไวไดก็อาจ
ลดการหมุน ตัวอยางตอเนื่องของฐานรากลงได
การเพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวใหแกหอเอน
มีปญหาที่เดนชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอเอนอยู 2 ประการ ปญหาที่สําคัญเรงดวนที่สุด
คือปญหาความแข็งแรงของ โครงสรางกําแพงอิฐ จากรูปที่1 จะเห็นวาบริเวณชั้น 1 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัด
ของกําแพง ทําใหเกิด Stress Concentration ขึ้น ทางดานทิศใต นอกจากนี้บันไดเวียนที่ทะลุผ านแกนกลางของ
กําแพงที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดนี้ยิ่งทําให Stress มีขนาด เพิ่มขึ้นมาก หินออนที่บุผนังบริเวณนี้ไดแสดง
อาการมีรอยแตกราวเกิดขึ้น การคํานวณอัตราสวนความปลอดภัยของโครงสรางกําแพง อิฐเปนเรื่องที่ยากมาก แต
หากเกิดการพิบัติขึ้นมายอมเปนความเสียหายที่หนักมากแนนอน สวนปญหาสําคัญประการที่สองก็คือปญหา
เสถียรภาพของฐานราก

วิธีการที่คณะกรรมาธิการใชในการแกปญหาของหอเอนแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเปนการ
เพิ่มอัตราสวนความ ปลอดภัยสําหรับการพิบัติทั้งสองรูปแบบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดยใชมาตรการชั่วคราว
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกแลวจึงคอย ดําเนินการในขั้นตอนที่สองคือการพัฒนามาตรการถาวร ทั้งนี้เนื่องจากตองใช
เวลาเพื่อการตรวจสอบและทดลองอยางรอบคอบ มาตรการการเพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวตองไมทําลายหอเอน,
เคลื่อนยายออกไดและสามารถเพิ่มงานไดทีละนอยเพื่อใหสามารถควบคุมได

รูปที่11 แสดงการเพิ่มเสถียรภาพของโครงสรางอิฐกอโดยการอัดแรงเล็กนอยตามเสนรอบวง

การแกปญหาโครงสรางอิฐกอชั่วคราว
ปญหาความปลอดภัยของโครงสรางอิฐไดรับการแกไขโดยการใชลวดที่อัดแรงเล็กนอยหุ มพลา
สติกรัดระเบียงชั้น 1 เปน ระยะๆ ขึ้นไปจนถึงชั้น 2 (รูปที่11) งานนี้เริ่มลงมือทําในฤดูร อนปค.ศ. 1992 และมี
ประสิทธิภาพในการทําใหรอยแตกชิดติดกันและ ชวยปองกันการ Bulking ของหินออนที่บุผนังอยูดวย
การเพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวแกฐานราก
ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้แลววา ผลการตรวจวัดคาระดับแสดงใหเห็นวาฐานรากดานทิศเหนือมี
การยกตัวสูงขึ้นตลอดเวลา ในชวงศตวรรษนี้ทําใหเกิดแนวความคิดขึ้นมาวา ถาหากมีการนําําหนั
น้ กมากดถวงที่
ฐานรากดานทิศเหนือ จะสามารถลดโมเมนตการ หมุนตัวของฐานรากลงไดเพราะวาฐานรากอยูในสภาวะ Leaning

Stability แตถาหากฐานรากเกิดการพิบัติแบบ Bearing Failure หรือ ถาฐานรากทางดานทิศเหนือเกิดการทรุดตัว
วิธีการนี้จะใชไมไดผล
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงดวยวิธีการดังกลาว ตองมีการวิเคราะหในรายละเอียดเพื่อจุดประสงคสําคัญสอง
ประการ คือ

- เพื่อใหแนใจวาวิธีการที่เสนอนี้ปลอดภัยจริงและไมทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคอื่นๆ
- เพือ่ ประมาณคาผลตอบสนองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มน้ําหนักถวงใหแกฐานรากเปรียบเทียบกับ
ผลที่จะเกิดขึ้นจริง รายละเอียดของการวิเคราะหอธิบายไวใน Burland and Potts (1994) ซึ่ง
พบวาผลการคํานวณจะเปนที่นาพอใจถาหากมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบของการ Ageing ของดินเหนียว Pancone Clay ในแบบจําลองดวย
เหตุผลที่ตองพิจารณาเรื่องการ Ageing มี พื้นฐานมาจากรูปแบบการเคลื่อนที่ของฐานรากดังแสดงในรูปที่10 ซึ่งได
อธิบายไวกอนหนานี้แลว จากการวิเคราะหดวยแบบจําลอง คอมพิวเตอรพบวาน้ําหนักถวงปลอดภัยที่มากที่สุดมีค
าเทากับ 1,400 ตัน กระทําที่ฐานรากดานทิศเหนือ ถาหากใชน้ําหนักถวงที่ มากกวานี้อาจทําใหชั้นดิน Pancone
Clay เกิด Yield และจะเปนผลใหหอเอนหมุนตัวไปทางทิศใตรวมทั้งฐานรากเกิดการทรุดตัว
ศาสตราจารยLeonhardt และ Macchi ไดทําการออกแบบการถวงน้ําหนักบริเวณฐานรากดาน
ทิศเหนือโดยมีพื้นฐานจากผล การวิเคราะหดังกลาว รายละเอียดของการกอสรางแสดงไวในรูปที่12 ประกอบดวย
วงแหวนคอนกรีตอัดแรงซึ่งสรางขึ้นชั่วคราวรัด รอบฐานของหอเอนที่ระดับพื้นชั้นลาง วงแหวนคอนกรีตนี้ทําหนาที่
รองรับ กอนน้ํ าหนักตะกั่วที่จะนํามาวางทีล ะกอนตามชวงเวลาที่ เหมาะสม การเคลื่ อนที่ของหอเอนที่เกิดขึ้น
ภายหลั งการวางกอนน้ํ า หนั ก จะถูกตรวจวัดโดยระบบตรวจสอบตางๆ ประกอบดวย Inclinometer และ
Levellometer ที่ติดตั้งอยูที่ผนังของชั้น Ground Floor, อุปกรณวัดระดับความแมนยําสูงจํานวน 15 ตัวที่ติดตั้ง
บริเวณรอบๆ พื้นชั้นลาง และอีก 24 ตัวที่ติดตั้งในแนวกึ่งกลางของเอนทั้งในทิศทางเหนือ – ใตและ ตะวันออก –
ตะวันตก โดยที่คา ระดับที่วัดไดทั้งหมดจะเทียบกับหมุดระดับอางอิงที่คณะกรรมาธิการไดติดตั้งไวที่Piazza dei
Miracoli

รูปที่12 แสดงรายละเอียดของน้ําหนักถวงบริเวณดานทิศเหนือ

รูปที่13 แสดงการวางกอนตะกั่วถวงน้ําหนักกอนแรกเมื่อวันที่14 กรกฎาคม ค.ศ. 1993

ผลการตรวจวัด
Burland et al (1994) รายงานถึงพฤติกรรมของหอเอนภายหลังจากไดรับการถวงน้ําหนัก การก
อสรางวงแหวนคอนกรีตเริ่ม เมื่อวันที่9 สิงหาคม ค.ศ. 1993 และเริ่มวางกอนตะกั่วเมื่อวันที่14 กรกฎาคม ค.ศ.
1993 (รูปที่13) การเพิ่มน้ําหนักแบงออกเปน 4 เฟสโดยมีการหยุดพักระหวางเฟสเพื่อใหมีเวลาสําหรับการ
ตรวจวัดพฤติกรรม รูปที่ 14 แสดงการกอสรางการถวงน้ําหนักทางดานทิศ เหนือ การเพิ่มน้ําหนักเฟสสุดทายแบงอ
อกเปน 2 ชวงเนื่องจากมีการหยุดงานในชวงเทศกาลคริสมาสต กอนตะกั่วกอนสุดทายถูก นํามาวางเมื่อวันที่20
มกราคม ค.ศ. 1994

รูปที่14 แสดงการกอสรางมวลถวงน้ําหนัก
รูปที่15 แสดงการเปลี่ยนแปลงการเอียงตัวไปทางดานทิศเหนือของหอเอนในระหวางการเพิ่ม
จํานวนกอนตะกั่วจากผลการ ตรวจวัดโดยอุปกรณวัดระดับที่ติดตั้งอยู ภายในหอเอน และจาก Inclinometer ที่
ติดตั้งในระนาบเหนือ – ใต ผลการตรวจวัดจากทั้ง สองวิธีสอดคลองกันอยางดีมาก (หมายเหตุ: รูปที่15 ไมได
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากน้ําหนักของวงแหวนคอนกรีตอัดแรงที่ทําให เกิดการเอียงตัวประมาณ 4 ฟลิปดา) และ
จะสามารถเห็นไดวาขนาดของ Creep ระหวางเฟสตอเฟสมีคานอยมาก อยางไรก็ตามหลังจาก เสร็จสิ้นการเพิ่ม
น้ําหนักแลว ยังคงมีการเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือเพิ่มขึ้นตามเวลา ในวันที่20 กุมภาพันธค.ศ. 1994 ( 1 เดือน
หลังจาก เสร็จสิ้นการเพิ่มน้ําหนัก) มุมเอียงทางทิศเหนือเทากับ 33 ฟลิปดา และเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม ค.ศ.

1994 ก็เพิ่มอีก 4.8 ฟลิปดา รวมเปน 52 ฟลิปดาเมื่อรวมผลจากวงแหวนคอนกรีตดวย ในวันที่25 กุมภาพันธค.ศ.
1994 คาการทรุดตัวเฉลี่ยของหอเอนเมื่อเทียบกับระดับ ดินรอบๆ มีคาเทากับ 2.5 มม.

รูปที่15 แสดงมุมเอียงของหอเอนที่วัดไดในขณะทําการถวงน้ําหนักดวยตะกั่ว
การเปรียบเทียบกับคาที่ไดคํานวณจากแบบจําลอง
รูปที่16 แสดงผลการเปรียบเทียบคาที่คํานวณไดจากแบบจําลองและคาที่วัดไดจริงของ (a) การ
เปลี่ยนแปลงมุมเอียง และ (b) ขนาดการทรุดตัวเฉลี่ยของหอเอนเมื่อเทียบกับระดับดินรอบๆ ในระหวางการเพิ่ม
จํานวนกอนตะกั่ว จุดที่อยูในพื้นที่สวนบนของรูปที่ 16 คือคาการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงที่วัดไดเมื่อเสร็จสิ้นการวาง
ําหนั
น้ กในแตละเฟส และเสนที่ลากตอขึ้นไปคือขนาดของการ Creep ในชวงเวลาเฟสตอเฟส สําหรับในเฟสสุดท
ายขนาดของการ Creep วัดเมื่อเวลาผานไปแลว 1 เดือน จะเห็นไดวาการคํานวณจาก แบบจําลองใหคาการ
เปลี่ยนแปลงมุมเอียงอยู ในชวง 80% ของคาที่วัดไดอยางไรก็ตามผลการคํานวณขนาดของการทรุดตัวสอดคลอง
กันดีมากกับคาที่วัดไดจริง ผู เขียนขอเนนวา จุดประสงคของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อใชศึกษาถึงกลไกของ
พฤติกรรมของหอเอน และแบบจําลองไดรับการปรับเทียบกับคามุมเอียงที่มีหนวยวัดเปนองศา การใชแบบจําลอง
ในการศึกษาถึงผลกระทบเนื่องจากน้ําหนัก ถวงก็เพื่อตรวจสอบวาจะไมมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคหรือไมคาดคิด
เกิดขึน้ เมื่อมองในแงนี้แบบจําลองที่มีอยูนี้ไดพิสูจนใหเห็น แลววามีประโยชนมาก จากผลการศึกษาโดยใช

แบบจําลองทําใหมีการพิจารณาถึงผลกระทบของการ Ageing และมีการใหความสนใจ ถึงขีดจํากัดของน้ําหนักถวง
เพื่อปองกันการ Yield ในชั้น Pancone Clay ดังนั้นจึงอาจจะเปนที่คาดหวังมากเกินไปที่จะใชแบบจําลองนี้ ใน
การคํานวณคาเปนตัวเลขที่แมนยํา ซึ่งการเคลื่อนตัวที่คํานวณนี้มีขนาดนอยกวาการเคลื่อนตัวที่ใชในการปรับเทียบ
แบบจําลองถึง 3 เทา และเทาที่คํานวณไดนี้ก็ถือวาดีมากแลว คาการเคลื่อนตัวที่วัดไดเนื่องจากการเพิ่มําหนั
น้ กถวง
นี้จะใชในการปรับปรุงแบบจําลองตอไป

รูปที่16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมของหอเอนเมื่อไดรับการถวงน้ําหนักจากการคํานวณและที่วัดได

การเพิ่มเสถียรภาพถาวร
การดําเนินการกอสรางน้ําหนักถวงชั่วคราวเสร็จลาชากวาที่คาดไวเนื่องจากเหตุผลทางระบบ
ราชการและเหตุผลทางการเงิน แตในขณะที่ดําเนินการกอสรางอยูนั้นคณะกรรมมาธิการก็ไดพิจารณาหาวิธีการต
างๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพอยางถาวรใหแกหอเอนโดย ตองคํานึงถึงโครงสรางอิฐที่เปราะ, ดินฐานรากที่ Sensitive
มาก และอัตราสวนความปลอดภัยที่มีค าลดนอยลงเรื่อยๆ เนื่องจาก ขอจํากัดตางๆ เหลานี้วิธีการที่เกี่ยวของกับ
การใชแรงกระทําแบบ Concentrated Load กับโครงสรางอิฐหรือการทํา Underpinning ใต ฐานรากทางดาน
ทิศใตจึงไมสามารถกระทําได นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงเรื่องความสวยงามและการอนุรักษโบราณสถานดวย
วิธีการที่ใชตองไมทําใหเกิดปญหาความไมสวยงามที่เห็นเดนชัดแกหอเอน คณะกรรมาธิการตัดสินใจเลือกใชวิธีการ
ที่“Very Soft” ที่สุดเปนอันดับแรก ซึ่งมีเปาหมายลดการเอียงตัวของหอเอนลง 0.5 องศา โดยทําใหดินใตฐาน
รากดานทิศเหนือเกิดการทรุดตัวลงโดยไมแตะตองโครงสรางของหอเอน วิธีนี้เปนการเพิ่มเสถียรภาพของ หอเอน
และลดขนาดของ Stress บริเวณกําแพงชั้น 1 ไปพรอมๆ กัน โดยมีการแตะตองพื้นผิวของหอเอนใหนอยที่สุด
ขอกําหนดสําคัญของวิธีการเพิ่มเสถียรภาพโดยการลดมุมเอียง มีดังตอไปนี้
1. วิธีการที่ใชตองสามารถทํางานไดในลักษณะที่เปนทีละขั้น ทีละขั้น
2. วิธีการที่ใชตองทําใหหอเอนถูก “บังคับทิศทาง” ได
3. ตองทําใหหอเอนมีพฤติกรรมตอบสนองไดอยางรวดเร็ว เพื่อที่วาผลกระทบที่เกิดจากวิธีการนั้นจะสามารถ
ถูก ตรวจวัดและควบคุมได
4. การทรุดตัวดานทิศใตตองมีคาไมมากกวา 0.25 เทาของการทรุดตัวดานทิศเหนือ เพื่อปองกันไมใหเกิดความ
เสียหายตอ Catino และปองกันไมใหดินฐานรากซึ่งรับ Stress มากอยูแลวถูกรบกวน
5. ตองไมเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการรบกวนดินชั้น Pancone Clay ซึง่ Sensitive มาก และ Stiffness
เนื่องจากการ Ageing ของดินชั้นนั้นมีผลตอเสถียรภาพของหอเอน
6. วิธีการที่ใชตองไมขึ้นกับรายละเอียดที่ตองสมมติขึ้นของชั้นดิน
7. ตองพิจารณาถึงโบราณวัตถุที่อาจจะฝงอยูใตหอเอน
8. กอนที่จะเริ่มดําเนินการ ตองมีการทดสอบแสดงใหเห็นอยางชัดเจนโดยการคํานวณ, การทําแบบจําลอง
และ การทดสอบแบบ Large Scale วาวิธีการที่ใชมีความเปนไปไดสูงที่จะประสบความสําเร็จ
9. จะตองมีการแสดงใหเห็นวาจะไมมีความเสี่ยงที่จะทําใหหอเอนเกิดความเสียหาย
10. ในการดําเนินการทดสอบวิธีการ จะตองไมเสี่ยงที่จะทําใหหอเอนเกิดความเสียหาย

11. วิธีการที่ใชไมควรมีคาใชจายสูงมาก
หลังจากที่คณะกรรมาธิการไดพิจารณาอยางรอบคอบ ก็สรุปแนวทางการแกไขไว 3 แนวทางเพื่อนํามาศึกษาต
อใน รายละเอียด ดังนี้
(a) กอสราง Ground Pressing Slab ทางดานทิศเหนือของหอเอน โดยเชื่อมติดกับวงแหวนคอนกรีตอัดแรง
รัดรอบ เสนรอบวงของฐานราก
(b) การทําใหPancone Clay เกิด Consolidation โดยวิธีการ Electro – Osmosis
(c) ใชวิธีการ Soil Extraction ตามที่เสนอโดย Terracina (1962) ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในประเทศ
เม็กซิโก เพื่อ
ลดขนาดการทรุดตัวที่ต างกันของอาคารหลายๆ แหงที่มีสาเหตุมาจากการทรุดตัวเฉพาะจุดของ
ดินหรือเกิดแผนดินไหว วิธีการนี้จะ เปนการนําเอาดิน Silty Sand จํานวนหนึ่งออกมาจากดินชั้น Layer A ใตฐาน
รากดานทิศเหนือ โดยปริมาณดินที่นําออกมาเปนไป ตามที่กําหนดไว
ไดมีการศึกษาวิธีการทั้ง 3 วิธีอยางละเอียด โดยจากการทําแบบจําลองทั้งแบบจําลองทางคณิต
ศาสตรและ แบบจําลอง Centrifuge กับวิธีการ Ground Pressing Slab พบวาผลตอบสนองของหอเอนยังมีความ
ไมแนนอน และถาหากผลออกมา ในทางบวก ก็ไมไดทําใหเกิดผลดีมากเทาไร แตจะทําใหเกิดการทรุดตัวสูง จาก
การทดสอบวิธีการ Electro – Osmosis แบบ Full – Scale Test แสดงใหเห็นวาสภาพดินที่ ปซา ไมเหมาะ
สําหรับวิธีการนี้ นอกจากนี้ทั้งสองวิธีที่กลาวมาตองใชคาใชจายสูงในการ ดําเนินการ สวนวิธี Soil Extraction เป
นวิธีการที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด แตกอนที่จะไดกลาวถึงวิธีการนี้ จะไดกลาวถึงความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. 1995 กอนความผิดพลาด หลังจากประสบความสําเร็จในการใชตะกั่วถวงน้ําหนักเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพใหกับหอเอนเปนการชั่วคราวไดไมนานนัก ก็เริ่ม มีปญหาทางการเมืองกับคณะกรรมาธิการชุดนี้และต
องมีการแสดงประสิทธิภาพของงานที่ไดทํามา สมาชิกบางทานวิตกวาหาก คณะกรรมาธิการตองยุติหนาที่ลง
ในตอนนี้กอนตะกั่วถวงน้ําหนัก อาจจะตองถูกทิ้งไวอยางนั้นเปนเวลาอีกหลายปซึ่งจะเปนภาพที่ไม สวยงาม ดังนั้น
จึงไดมีแนวความคิดใหมในการแทนที่แรงกระทําที่เกิดจากกอนตะกั่วดวยการใชสายเคเบิล 10 เสนยึดติดกับสมอ
ที่ฝง อยูใตชั้นทรายที่ความลึกประมาณ 45 เมตรดึงรั้งฐานรากหอเอนเอาไวดังแสดงในรูปที่17 ขอดีที่เพิ่มมาของ
วิธีการนี้ก็คือการที่มีแขน ของโมเมนตเพิ่มมากขึ้นกวาในกรณีของกอนน้ําหนักถวงเล็กนอย และสามารถปรับแรงดึง
ในสายเคเบิลไดทําใหสามารถ “บังคับ ทิศทาง” ของหอเอนไดในระหวางการดําเนินการทํา Soil Extraction อยาง
ไรก็ตามวิธีการใชสายเคเบิลและสมอยึดนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปนมาตรการชั่วคราวเทานั้น

รูปที่17 แสดงหลักการใชสายเคเบิล 10 สายเพื่อยึดหอเอนไวชั่วคราว
ปญหาใหญของวิธีการใชสมอยึดก็คือแรงจากสายเคเบิลตองกระทําตอวงแหวนคอนกรีตอัดแรงที่
รัดรอบหอเอนที่ระดับฐาน รากที่ตองมีการขุดดินใตCatino ดานทิศใตซึ่งเปนงานที่ละเอียดออนมากเนื่องจากเป
นระดับที่ต่ํากวาระดับน้ําใตดิน ไดมีการพิจารณา ถึงมาตรการตางๆ เพื่อใชในการควบคุมน้ําใตดิน ระหวางการ
ทํางาน และก็ไดตัดสินใจเลือกใชวิธีGround Freezing ที่ระดับใตCatino แตเหนือระดับใตฐานราก การกอสรางวง
แหวนคอนกรีตอัดแรงทําไดในระยะทางสั้นๆ เนื่องจากขอจํากัดในการขุดดินแตละครั้ง
หลังจากเริ่มทําการ Frezzing ไดไมนานก็ไดมีการขุดพบแผนคอนกรีตเกา (Conglomerate)
หนา 80 ซม. อยูใตพื้น Catino ซึ่ง มีหลักฐานวา Gherardesca เปนผูกอสรางในปค.ศ. 1838 การคนพบในครั้งนี้
ถือวาเปนความบังเอิญเนื่องจากไมมีบันทึกทางโบราณคดี เกี่ยวกับเรื่องนี้มากอน แตก็ทําใหเกิดคําถามที่สําคัญ
ตามมา คือ แผนคอนกรีตแผนนี้เชื่อมติดกับหอเอนหรือไมซึ่งก็ไดพบวามีชองวาง ระหวางแผน Conglomerate
กับหอเอนอยูโดยรอบ จึงสรุปไดวาแผน Conglomerate ไมไดเชื่อมติดกับหอเอน การทํางานจึงไดดําเนิน ตอไป
การทํา Freezing และการกอสรางวงแหวนคอนกรีตอัดแรงดานทิศเหนือประสบความสําเร็จดวย
ดี การทํา Freezing ดําเนินการโดยใชไนโตรเจนเหลวเปนสารเยือกแข็งตอเนื่องเปนเวลา 36 ชั่วโมง จากนั้นหยุด
พักเพื่อบํารุงรักษา 1 ชั่วโมง และเพื่อ ควบคุมการขยายตัวของน้ําแข็ง มีผูกังวลวาอาจจะเกิดการหมุนตัวไปทางทิศ
ใตไดในขณะที่ทํา Ground Freezing ดานทิศเหนือ แตเมื่อ น้ําแข็งละลายปญหานี้ก็คลี่คลายไป แตปญหาใหญ

กวาที่เกิดขึ้นก็คือการคนพบทอเหล็กบรรจุปูน Grout จํานวนหลายทอเชื่อมตอแผน Conglomerate กับฐานราก
หอเอน ทอเหลานี้Girometti เปนผูติดตั้งในปค.ศ. 1934 ในการ Grout ฐานราก ทั้งแผน Conglomerate และ ท
อเหล็กบรรจุปูน Grout ไมมีหลักฐานใดๆ ระบุเอาไวกอน
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1995 ไดมีการทํา Freezing ดานทิศตะวันตกเฉียงใตและดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของฐานราก ระหวางการทํา Freezing เปนเวลา 36 ชั่วโมงไมเกิดการหมุนตัวใดๆ แตเมื่อหยุด
พัก หอเอนก็เริ่มหมุนตัวไปทางทิศใตดวยอัตรา 4 ลิปดาตอวัน จึงตองหยุดการทํางานไวกอน แลวนํากอนตะกั่วถวง
น้ําหนักมาถวงเพิ่มขึ้นที่บริเวณดานทิศเหนือเพื่อควบคุมการหมุนตัว ของฐานราก ทําใหการหมุนตัวไปทางทิศใต
ลดนอยลงเหลือประมาณ 7 ลิปดา แตตองเพิ่มน้ําหนักถวงประมาณ 900 ตัน สิ่งที่นาเปน หวงก็คือกําลังของโครง
สรางที่ยึดระหวางแผน Conglomerate กับฐานรากวาจะสามารถรับน้ําหนักไดหรือไมและเนื่องจากความไม แนใจ
ในวิธีการนี้เอง จึงไดยกเลิกการทํา Ground Freezing แลวหันมาเรงรัดงานเพิ่มเสถียรภาพแบบถาวรแทน
การทําใหดินทรุดตัวโดยวิธีSoil Extraction
รูปที่ 18 แสดงหลักการของ Soil Extraction ซึง่ เปนการใชเครื่องเจาะซึ่งสามารถปรับมุมเอียงได
มาใชในการเจาะเอาดิน ปริมาณเล็กนอยออกมาจากชั้นดิน Layer A บริเวณใตฐานรากดานทิศเหนือ หลักการของ
วิธีนี้ก็คือเมื่อนําเอาดินปริมาณเล็กนอย ออกมาจากชั้นดินตรงบริเวณที่กําหนดจะทําใหเกิดโพรงขึ้น โพรงที่เกิดขึ้น
จะคอยๆ บีบตัวชิดติดกันเนื่องจากแรง Overburden ที่ กระทําจากดานบน ทําใหเกิดการทรุดตัวขึ้นเล็กนอยที่ผิว
ดิน กระบวนการนี้จะดําเนินการไปที่ตําแหนงตางๆ ที่กําหนด ในที่สุดก็จะ คอยๆ ลดการเอียงตัวของหอเอนลงได
สิ่งสําคัญสองประการที่ตองคํานึงถึงคือ
-

เนื่องจากหอเอนอยูในสภาวะ Leaning Stability ดังนั้นเมื่อนําเอาดินออกมาจากใตฐานรากดานทิศ
เหนือแลวจะเปนการเสี่ยงหรือไมที่จะทําใหหอเอนเอียงเพิ่มขึ้นอีก

-

การทํา Soil Extraction สามารถควบคุมไดหรือไมโพรงที่เกิดขึ้นจะปดชิดกันหรือไมและจะเกิดผลอยางไร
กับรอยตอระหวาง ดิน/ฐานราก

ปญหาแรกไดมีการศึกษาในรายละเอียดโดยใชวิธีการ 2 วิธีคือการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร
และแบบจําลอง Centrifuge แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดอธิบายมากอนหนานี้แลวไดถูกนํามาใชจําลอง
สภาวะที่ดินบางสวนถูกนําออกไปจากใตฐานรากดาน ทิศเหนือ พบวาผลที่เกิดขึ้นเปนไปในทางที่ดีนอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลง Contact Stress ใตฐานรากก็มีคานอย การทําแบบจําลอง Centrifuge ทําทีI่ SMES ใน Bergamo

โดยไดจําลองสภาพของดินและปรับเทียบกับประวัติการเอียงของหอเอนอยางรอบคอบและ พบวาผลตอบสนอง
ของหอเอนออกมาในทางที่ดีเชนเดียวกับตอนทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร

รูปที่18 แสดงการทําใหดินทรุดตัวโดยการทํา Soil Extraction
จากผลการทดสอบกับแบบจําลองทําใหมีความมั่นใจที่จะดําเนินการทําการทดสอบแบบ Large –
Scale เพื่อทดสอบอุปกรณ สําหรับเจาะดิน ดวยเหตุนี้จึงไดกอสรางฐานรากรับําหนั
น้ กเยื้องศูนยรูปวงกลมขนาดเส
นผาศูนยกลาง 7 เมตรขึ้นทีP่ iazza ทางทิศ เหนือของ Baptistry (รูปที่19)
วัตถุประสงคของการทดสอบนี้เพื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หาวิธีการที่เหมาะสมในการสรางโพรงใตดินโดยไมกอใหดินบริเวณขางเคียงถูกรบกวน
เพื่อศึกษาถึงเวลาที่ตองใชเพื่อใหโพรงใตดินยุบชิดติดกัน
เพื่อทําการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของ Contact Stress และแรงดันน้ําในโพรงดิน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีการในการเอียงตัวของฐานรากทดสอบ
เพื่อหาวิธีการที่จะ “บังคับทิศทาง” ของฐานรากทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนลําดับการเจาะดิน
เพื่อศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในระหวางและหลังการปฏิบัติงาน

รูปที่19 แสดงการทําการทดสอบ Soil Extraction กับฐานรากรับน้ําหนักเยื้องศูนยเสนผาศูนยกลาง 7 เมตร
โดยใชเครื่องเจาะที่ปรับมุมเอียงได
ฐานรากทดลองนี้ไมไดสรางขึ้นเพื่อเปนการจําลองแบบหอเอนแตอยางใด การเจาะดินกระทําโดย
ใช Hollow-Stemmed Continuous Flight Auger โดยมีปลอกแบบ Contra Rotating เมื่อถอนหัวเจาะออกมา
และเกิดโพรงขึ้นแลวอุปกรณตรวจวัด (Probe) ที่ อยูใน Hollow Stem จะถูกทิ้งเอาไวเพื่อตรวจสอบการปดของ
โพรง ซึ่งพบวาโพรงที่เกิดขึ้นในชั้น Layer A ปดชิดกันอยางนิ่มนวลและ รวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของ
Contact Stress ใตฐานรากก็มีคานอย รวมทั้งประสบความสําเร็จในการหมุนฐานรากทดสอบ ประมาณ 0.25
องศาโดยที่สามารถควบคุมทิศทางไดถึงแมวาชั้นดินจะไมคงที่เทาไรนัก การหมุนตัวจากการเจาะโพรงเกิดขึ้น
รวดเร็ว โดยใชเวลาไมกี่ชั่วโมง และที่สําคัญที่สุด การทําการทดสอบทําใหไดระบบการติดตอสื่อสาร, การตัดสินใจ
และกระบวนการทํางานที่ มีประสิทธิภาพขึ้นมา
การทดลองทํา Soil Extraction เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996 และไดมีขอถกเถียงวาไมมี
วิธีการใดอีกแลวที่จะใช ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่เสนอนอกจากการทดลองทํากับหอเอน ภายหลังจาก
การประชุมหารือกันอีกหลายครั้ง คณะกรรมาธิการก็ไดตัดสินใจทําการทดสอบ Soil Extraction ในเบื้องตนใต
ฐานรากดานทิศเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ พฤติกรรมของหอเอน และจะเจาะดินในจํานวนจํากัดกอน
ในการนี้ไดมีการขึงสายเคเบิลที่บริเวณชั้นที่3 เพื่อความปลอดภัยของหอ เอนเอาไวในกรณีที่เกิดความผิดพลาด

การทํา Soil Extraction ใตฐานของหอเอน
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1996 พระราชบัญญัติที่ใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการไมผานการพิจารณา
และไมไดรับการรางใหม ดังนั้นการทํางานจึงไมมีความคืบหนา ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996 คณะกรรมมาธิการชุด
นี้ก็ไดยุบไปและมีการแตงตั้ง คณะกรรมาธิการชุดใหม(ชุดที่17) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของสมาชิกอยางมาก
คณะกรรมาธิการชุดใหมประชุมครั้งแรกใน เดือน มิถุนายน ค.ศ. 1997 และไดพิจารณาวิธีการที่เปนไปไดในการ
เพิ่มเสถียรภาพของหอเอนใหมทั้งหมด ซึ่งก็ไดมีการถกเถียงถึง
เรื่องวิธีSoil Extraction อีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 หลังจากหนึ่งปของการหารือ ก็ได
ตัดสินใจทดลองใชวิธีSoil Extraction กับหอเอนอีกครั้งเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการลดการเอียงของ
หอคอย
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 ก็ไดมีการติดตั้งสายเคเบิลเพื่อปองกันหอเอน งานทดลอง Soil
Extraction ไดดําเนินการใน ขอบเขตจํากัดเพียง 6 เมตร โดยใชหลุมเจาะ 6 หลุม เปาหมายอยูที่การลดมุมเอียง
ลงอยางนอย 20 ลิปดา ซึ่งมากเพียงพอที่จะแสดงให เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการที่ยังไมเปนที่ยอมรับกันเป
นเอกฉันทได
เนื่องจากโครงการนี้ตองใชความละเอียดมาก จึงคาดวาสามารถนําดินออกมาไดเพียง 20 ลิตรใน
ทุกๆ 2 วัน และจะมีการ ตรวจวัดผลตอบสนองของหอเอนตลอดเวลา ระบบการทํางานมีความเขมงวดในการออก
คําสั่งและควบคุมเนื่องจากการปฏิบัติงาน เปนไปตามพฤติกรรมตอบสนองของหอเอนและตองไดรับการออกคําสั่ง
และควบคุมจากผูเชี่ยวชาญที่มีอํานาจสั่งการ
วันที่9 กุมภาพันธค.ศ. 1999 ทามกลางบรรยากาศแหงความตึงเครียด ก็ไดเริ่มทํา Soil
Extraction จริง ๆ สําหรับสัปดาหแรก หอเอนไมมีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ แตเมื่อเวลาผานไป หอเอนก็ไดเริ่มเอียง
ตัวมาทางทิศเหนือ ในขณะที่ความมั่นใจมีมากขึ้น อัตรา การทํา Soil Extraction ก็เพิ่มขึ้นดวย เมื่อตนเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1999 หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน หอเอนเอียงตัวมาทางทิศเหนือ 90 ลิปดา และในราวกลางเดือน
กันยายนหอเอนก็เอียงตัวเปน 130 ลิปดาหรือเทียบเทากับสวนยอดของหอเอนเคลื่อนที่มาประมาณ 40 มม. ใน
เวลาเดียวกันก็ไดมีการนําเอากอนตะกั่วถวงน้ําหนักออก 3 กอนจากทั้งหมด 97 กอน (หนักประมาณกอนละ 10
ตัน)และหอ เอนก็ไมไดเอียงตัวเพิ่มขึ้นอีก
การทํา Soil Extraction ในเบื้องตนนี้สวนใหญจะทําภายนอกฐานรากและมีบางสวนเจาะเลยเข
าไปใตฐานรากประมาณ 1.5 เมตร และเปนที่นาสนใจวาขอบฐานรากดานทิศใตกระดกขึ้นประมาณ 1/10 เทาของ
การทรุดตัวของฐานรากดานทิศเหนือ ซึ่งตรงขาม กับผลการคํานวณจากแบบจําลอง ที่ทํานายวาฐานรากดานทิศใต
จะทรุดตัวลงเล็กนอย ความแตกตางนี้อาจมีสาเหตุมาจากแบบจําลอง เปนการวิเคราะหแบบ Plane Strain 2 มิ
ติแตการทํา Soil Extraction มีลักษณะเปน 3 มิติคอนขางมาก แตถึงจะดวยเหตุผลใดก็ตาม การ ยกตัวขึ้นของ

ฐานรากดานทิศใตถือวาเปนขอดีอยางมาก เพราะวาปริมาณดินที่ตองขุดออกจะลดลง และดูเหมือนวาจะชวยลด
Stress ในชวงนี้ดวย
หลังจากที่ไดพิสูจนใหเห็นแลววาการทํา Soil Extraction ใหผลตอบสนองที่ดีคณะกรรมาธิการจึง
ไดอนุมัติใหใชวิธีการนี้ อยางเปนทางการในการเสริมเสถียรภาพของหอเอน การทํางานแบบเต็มรูปแบบจึงไดเริ่มต
นขึ้นเมื่อวันที่21 กุมภาพันธค.ศ. 2000 โดยใชทอเจาะ 41 ตัว และคาดวาจะตองใชเวลาประมาณ 18 เดือน
เพื่อที่จะลดมุมเอียงของหอเอนลง 0.5 องศา ซึ่งไมเปนที่สังเกตเห็น ไดในขณะที่เขียนตนฉบับอยูนี้(พฤศจิกายน
ค.ศ. 2000) ลดมุมเอียงของหอเอนลงไปไดแลว 1350 ลิปดา และฐานรากทางดานทิศใตก็ ยังคงยกตัวขึ้นอยู
บทสรุป
การเพิ่มเสถียรภาพใหแกหอเอน ปซา เปนความทาทายที่ยากยิ่งของวงการวิศวกรรมเทคนิคธรณี
หอเอนตั้งอยู บนฐานรากดิน ออนและยุบอัดตัวสูง และมีการเอียงเพิ่มขึ้นเปนเวลาหลายปจนถึงจุดที่เกือบจะเป
นสภาวะ Leaning Instability การรบกวนดินบริเวณ ใตฐานรากดานทิศใตของหอเอนเปนเรื่องที่อันตรายมาก
ดังนั้ น การเสริ มเสถีย รภาพของหอเอนโดยใช วิธี การทางเทคนิ คธรณีแ บบ ดั้ง เดิม ที่เ คยปฏิบั ติกัน มา เชน
Underpinning หรือ Grouting เหลานี้เปนวิธีที่เสี่ยงเกินไป จึงไมสามารถนํามาใชไดนอกจากนี้หอเอน ป ซา ยังเป
นสิ่งปลูกสรางซึง่ ตองไดรับการอนุรักษและรักษาไวใหคงอยูตอไปเนื่องจากเปนโครงสรางประวัติศาสตรที่เปนที่รูจัก
กันทั่ว โลก ทําใหการบูรณะหอเอนตองใหหอเอนคงเอกลักษณเอาไวทั้งในทางประวัติศาสตร ศิลปะ สถาปตยกรรม
และความเปนสิ่ง มหัศจรรยของโลก ดังนั้นการใชวิธีการเสริมเสถียรภาพอยางถาวรตองพยายามใหมีการกระทบ
กับหอเอนใหนอยที่สุด การใชอุปกรณ ดึงรั้งหรือค้ํายันทําใหเกิดภาพที่ไมสวยงามยอมเปนสิ่งที่กระทําไมไดและยัง
อาจทําใหโครงสรางอิฐของหอเอนพังทลายลงไปดวย
วิธีการ Soil Extraction เปนวิธีการที่เรียกไดวา “Ultra-Soft” ในการเสริมเสถียรภาพใหแกหอ
เอนซึ่งเขาเกณฑตามความ ตองการในการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม และไดมีการทําแบบจําลองทางคณิต
ศาสตรและทางกายภาพเพื่อทํานายผลที่จะเกิดขึ้น ตอเสถียรภาพของหอเอนภายหลังจากการเจาะดินออกจากใต
ฐานราก
ภายหลังจากการศึกษาถึงผลกระทบจากการทํา Soil Extraction ตอหอเอนทั้งจากการทํา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการ ทําแบบจําลองทางกายภาพรวมทั้งการทดลองทําจริงกับฐานรากจําลอง พบว
า หอเอนมีพฤติกรรมตอบสนองเปนไปในทางที่ดี แต ตอนนี้หอเอนยังคงตองการการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมและ
ติดตอสั่งการรวมทั้งการตรวจวัดอยางรอบคอบที่สุดตอไป แตก็ถือไดวา นี่เปนกาวแรกในการทําใหหอเอนมี
เสถียรภาพอยางถาวร
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ในขณะที่บทความนี้ไดรับการตีพิมพ หอเอนก็ไดลดมุมเอียงลงมา 0.5 องศา ประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายแลว นั่น หมายความวายอดของหอเอนเคลื่อนตัวกลับมา 50 ซม. ซึ่งการสังเกตดวยตาไมอาจรับรูถึง
การเคลื่อนที่นี้ไดกอนตะกั่วถวงน้ําหนัก และสายเคเบิลปองกันหอเอนไดถูกรื้อยายออกไป และเพื่อเปนการเพิ่ม
เสถียรภาพใหแกหอเอนอีกทางหนึ่งจึงไดมีการเชื่อมตอแผน Conglomerate ใตทางเดิน Catino เขากับฐานราก
ของหอเอน ไดมีการสงมอบหอเอนคืนใหแกเมือง ปซา ในวันที่16 มิถุนายน ค.ศ. 2001 และเปดใหประชาชนไดเข
าชมอีกครั้งในปค.ศ. 2001 อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีการตรวจวัดพฤติกรรมของหอเอนตอไปอยาง ใกลชิด เพื่อ
ศึกษาวาหอเอนจะมีรูปแบบการเคลื่อนตัวตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อไม ซึ่งเวลาเทานั้นที่ใหคําตอบว
าการ เคลื่อนตัวตามฤดูกาลของหอเอนในอดีตจะไดรับการแกไข และถึงแมวาหอเอนยังคงเคลื่อนตัวอยู คาดว
าจะใชเวลานับรอยปที่หอเอน จะเอียงตัวสู มุมเอียงเทากับเมื่อปค.ศ. 1990 และเมื่อถึงเวลานั้นก็ยังสามารถใชวิธี
Soil Extraction ไดอีกครั้ง

