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บทนํา  
เมื่อปค.ศ. 1989 หอคอยในเมือง Pavia อยูๆก็เกิดพังถลมลงมาโดยไมมีสิ่งบอกเหตุมากอนทําให

มีผูเสียชีวิต 4 คน กระทรวง โยธาธิการของอิตาลีจึงไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับความ
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
มาตรการและดําเนินการเพ่ือ 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 

รายละเอียดของหอเอนและลักษณะช้ันดิน  
รูปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของหอเอนซึ่งมีน้ําหนัก 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 ที่พ้ืนผิวผนังทั้งดาน 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
ลงของระดับน้ําเปนผลทําใหดินในชั้นนี้มีความแปร 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 หอเอนแสดงใหเห็นวาพ้ืนผิวของชั้น 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 ความสูงหนึ่งในสี่ของทางที่จะขึ้นไปชั้นที่4 ก็ไดเกิดหยุดชะงักลงโดย
ไมทราบสาเหตุแตถาหากมีการกอสรางสูงขึ้นไปจากนี้ในเวลา นั้นฐานรากจะเกิดการพิบัติขึ้นในชั้นดิน Pancone 
Clay ตอมาในปค.ศ. 1272 (อีก 94 ปตอมา) ไดมีการกอสรางตอไปอีกซึ่งในเวลา นั้นความแข็งแรงของดินฐานราก
ไดเพ่ิมขึ้นจากผลของการยุบอัดตัวของดินเหนียว (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 สังเกตเห็นไดวาสวนของหอระฆังอยูในแนวดิ่งมากกวาสวนอ่ืนๆ ของหอคอย และทางด
านทิศเหนือมีขั้นบันได 4 ขั้น จากชั้นที่7 ของ หอคอยขึ้นสูหอระฆัง ในขณะที่ทางดานทิศใตมีขั้นบันไดจํานวน 6 
ขั้น เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับประวัติการกอสรางอีกประการหนึ่ง คือ ในปค.ศ. 1838 สถาปนิกชื่อ Alessandro 
Della Gherardesca ไดทําการขุดทางเดินรอบๆ ฐานรากของหอคอยเรียกวา Catino โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือเป
ดใหมองเห็นระดับพ้ืนชั้นลางและขั้นบันไดบริเวณฐานของหอคอย ตามจุดมุงหมายเดิม การกระทําเชนนี้ทําใหน้ํา 
ไหลเขาสูบริเวณดานทิศใตเนื่องจากเปนการขุดดินลึกกวาระดับน้ําใตดิน และมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาหอคอย
เอียงเพ่ิมมากข้ึนถึง 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
องกันดีกับคาที่วัดไดดวยวิธีการอ่ืนที่ตําแหนง บางจุดในหอเอน จากรูปจะเห็นไดวาแกนหอเอนมีความโคง โดยมีผู
เรียกรูปรางลักษณะนี้วาโคงรูปกลวยหอม แตผูเขียนกลับชอบที่ จะเรียกรูปโคงนี้วาโคงเครื่องหมายคําถาม (?) เพ่ือ
สะทอนใหเห็นถึงความเปนปริศนาของหอเอนแหงนี้มีสิ่งสําคัญที่สังเกตเห็นไดจาก การวัดขนาดของชั้นอิฐกอ นั่น
คือ เกือบทกุชั้นของหอเอนสรางโดยการกออิฐที่มีดานขนานกัน ยกเวนบางชั้นที่มีการปรับแตงโดยใช กอนอิฐที่มีด
านไมขนานกัน ชั้นที่เปนขอยกเวนที่เห็นไดชัดเจนที่สุดสามารถสังเกตุไดจากรูปที่3 วามีจุดหักที่ชัดเจนบริเวณระยะ
หนึ่ง สวนสี่ของทางขึ้นไปชั้น 4 ซึ่งจุดนี้เปนจุดที่หยุดการกอสรางไปประมาณ 100 ปซึ่งเปนหลักฐานที่ชัดเจนวาหอ
เอนไดเกิดการเอียงตัว ไปแลวเมื่อเริ่มทําการกอสรางใหมอีกครั้ง ชางกออิฐจึงทําการปรับแกแนวใหมเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่3 แสดงรูปรางของแกนของหอเอน คํานวณจากการเอียงตัวสัมพัทธระหวางชั้นอิฐกอ 



 

 

 

จะเห็นไดวาขอมูลประวัติการเอียงของหอเอนขึ้นอยูกับรูปแบบของชั้นอิฐที่ใชกอสราง ถาเพียงแต
เราทราบวาชางอิฐใช กฎเกณฑอยางไรในการปรับแกความเอียงของหอเอน เราก็จะสามารถทราบประวัติการเอียง
ของหอเอนไดเราจึงตองนําตัวเองเขาไป  

เปนชางอิฐหรือสถาปนิกในยุคศตวรรษที่12 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
ประกอบกันที่พ้ืนดินกอนที่จะนําขึ้นไปสูตําแหนง บนหอเอน  

รูปที่4 แสดงประวัติการเอียงของฐานรากที่จัดทําขึ้นใหมโดยใชสมมติฐานใหม[Burland and 
Viggiani, 1994] ในรูปนี้เปน การพล็อตระหวางน้ําหนักของหอเอนที่เวลาตางๆ กับมุมเอียงที่คํานวณไดจากรูปจะ
เห็นไดวาในชวงแรก เมื่อเริ่มมีการกอสรางใหม ในปค.ศ. 1272 หอคอยเอียงตัวไปทางทิศเหนือเล็กนอยประมาณ 
0.2 องศา และเมื่อการกอสรางดําเนินตอไปหอคอยก็เริ่มเอียงไปทาง ทิศใตดวยอัตราที่เพ่ิมขึ้น เมื่อการกอสราง
ดําเนินมาจนถึงชั้นที่7 ในปค.ศ. 1278 หอคอยเอียงตัว 0.6 องศา และเมื่อมีการหยุดการ กอสรางไว90 ปมุมเอียง
เพ่ิมขึ้นเปน 1.6 องศา มุมเอียงของหอคอยเพ่ิมขึ้นอยางมากภายหลังจากการกอสรางหอระฆังเสร็จสิ้น 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  
การวิเคราะหกระทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ICFEP 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 ก็เพ่ือใหเขาใจถึงกลไกที่จะควบคุมพฤติกรรม
ของหอเอน [Burland and Potts, 1994] ดังนั้นจึงวิเคราะหแบบ Plane Strain เปนสวนใหญแตก็มีการวิเคราะห
แบบ 3 มิติบางในบางกรณีเมื่อตองการทราบ รายละเอียดพิเศษบางประการ  

จากการศึกษาและสํารวจสภาพชั้นดินอยางละเอียดเปนจํานวนมาก จึงสามารถสรางแบบจําลอง
เปน Finite Element Mesh ที ่สอดคลองกับชั้นดินบริเวณดังกลาวไดดังแสดงในรูปที่5 ในชั้น Layer B (ดูรูปที่2) 
สมมติใหชั้นดินมีคุณสมบัติเหมือนกันกับทาง ดานขาง แตอยางไรก็ตาม ในชั้น Layer A1 ไดมีการทําแบบจําลองให
ชั้นดินมีความหนาและคาการยุบอัดตัวเปลี่ยนแปลงไปดังแสดง ในบริเวณที่แรเงาในรูปที่5 บริเวณที่มีคาการยุบอัด
ตัวเพ่ิมข้ึนนี้เปนการจําลองถึงวัสดุที่มีความเปนดินเหนียวเพ่ิมมากบริเวณดานทิศใต ของฐานรากดังที่ไดอธิบาย 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่5 แสดง Finite Element Mesh ของชั้นดินบริเวณรอบๆ ฐานราก 

การวิเคราะหทําโดยการเพ่ิมน้ําหนักกระทําตอฐานรากที่ระยะเวลาตางๆ เพ่ือเปนการจําลอง
ประวัติการกอสรางหอเอน โดยรวมทั้งพิจารณาการขุด Catino ในปค.ศ. 1838 ไวในแบบจําลองดวย การ
ปรับเทียบแบบจําลอง ทําโดยการปรับความสัมพันธ ระหวางโมเมนตที่ทําใหเกิดการหมุนตัวที่เกิดจากการเคลื่อน
ตัวของ C.G. กับการเอียงตัวของฐานราก ทําการวิเคราะหซ้ําไปซ้ํามาโดย ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดคาที่
สอดคลองกันระหวางคาที่คํานวณไดกับมุมเอียงทีเ่กิดจริงในปจจุบัน  

รูปที่6 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของมุมเอียงที่เวลาตางๆ ของหอเอนที่คํานวณจากแบบจําลอง
เปรียบเทียบกับคาที่คํานวณ จากประวัติของหอเอน แบบจําลองนี้ใชคาเพียงคาเดียวเทานั้นที่ทราบคาในการ
ปรับเทียบนั่นคือคาการเอียงตัวที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน และแบบจําลองนี้ไมไดจําลองการหมุนตัวในชวงแรกของหอ
เอนที่เอียงตัวไปทางทิศเหนือเล็กนอย อยางไรก็ตาม ตั้งแตปค.ศ. 1272 เปนตนมา คาที่คํานวณไดจากแบบจําลอง
และคาที่ไดจากประวัติการเอียงสอดคลองกันอยางดีมาก และจะเห็นไดวาภายหลังจากมีการ กอสรางหอระฆังในป
ค.ศ. 1360 หอเอนมีการเอียงตัวเพ่ิมขึ้นอยางมาก อีกประการที่นาสนใจก็คือ การขุด Catino ในปค.ศ. 1838 ซึ่ง 
จากการคํานวณทําใหเกิดการเอียงตัวประมาณ 0.75 องศา คามุมเอียงสุดทายจากการคํานวณเทากับ 5.44 องศา 



 

 

 

กวาคามุมเอียงจริงซึ่ง เทากับ 5.5 องศาเล็กนอย และยังคํานวณพบวาหากหอเอนเอียงตัวเพ่ิมขึ้นอีกเล็กนอยหอ
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) เพ่ือใชอธิบายสาเหตุของการเอียงของหอคอย โดย ไมวาโครงสรางจะไดรับการ
ออกแบบกอสรางอยางรอบคอบเพียงใด เมื่อโครงสรางมีความสูงถึงความสูงวิกฤติคาหนึ่งหากถูกรบกวน เพียง
เล็กนอยจะทําใหเกิด Leaning Stability ขึ้นมาทันทีHambly อธิบายวา “... Leaning Stability ไมไดมีสาเหตุมา
จากดินฐานรากไมมี กําลังรับแรง แตเกิดจากมีStiffness ไมเพียงพอ กลาวคือ เกิดการทรุดตัวมากเกินไปภายใต
แรงกระทํา” เด็กๆ ที่เคยเลนกออิฐเปน หอคอยบนพรมที่ออนนุมจะคนุเคยกับปรากฏการณนี้ดี!  

กลาวโดยสรุปก็คือแบบจําลอง Finite Element ใหผลการคํานวณที่สอดคลองกันดีมากกับ
พฤติกรรมที่คํานวณจากประวัติของ หอเอน ซึ่งคาที่แบบจําลองคํานวณไดนี้เปนการคํานวณโดยไมมีการเทียบกับค
าที่ทราบคามากอนแลว คาที่ใชปรับเทียบมีเพียงคาเดียว เทานั้น คือ คาการเอียงตัวที่เกิดขึ้นปจจุบัน การวิเคราะห
ไดแสดงใหเห็นวาการเอียงของหอเอนเกิดจากความไมมีเสถียรภาพเนื่องจาก การทรุดตัว เพราะชั้นดิน Pancone 
Clay ใตฐานรากของหอเอนมีคาการยุบอัดตัวสูง บทบาทของชั้นดินที่มีคาการยุบอัดตัวเพ่ิมขึ้นไป ในทางทิศใตของ
ฐานราก คือเปนไปในลักษณะ “Imperfection” ซ่ึงผลกระทบของ Imperfection ในแบบจําลองก็เพ่ือหาทิศทาง
ของ การเอียงมากกวาที่จะเปนขนาด ขอจํากัดที่เดนชัดของแบบจําลองคือการวิเคราะหแบบ Plane Strain แทนที ่



 

 

 
จะเปนแบบ 3 มิติ นอกจากนี้แบบจําลองไมไดคํานึงถึงผลกระทบจากการ Creep ดังนั้นจึงไมมีการวิเคราะหถึงคา
มุมเอียงที่เกิดเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากการ หมุนตัวในชวงศตวรรษที่20 ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป อยางไรก็ตาม 
แบบจําลองก็ทําใหเกิดความเขาใจในกลไกของพฤติกรรม ของหอเอน จึงเปนเครื่องมือที่มีประโยชนมากในการ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ ที่จะนํามาใชในการเพ่ิมเสถียรภาพของ หอเอน บทบาทของแบบจําลอง
ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการใชมวลถวงน้ําหนักในการเพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวไดอธิบายไว ในหัวขอ การ
เพ่ิมเสถียรภาพชั่วคราวใหกับฐานราก 

 
พฤติกรรมของหอเอนในศตวรรษนี้ 

 
การเปลี่ยนแปลงมุมเอียง  

หอเอนไดเอียงเพ่ิมขึ้นมากในศตวรรษที่ 20 การศึกษาการเคลื่อนตัวของหอเอนจะเปนสิ่งสําคัญ
ในการทําความเขาใจถึง พฤติกรรมของหอเอนซึ่งจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการ 
และเปนเรื่องท่ีนาพอใจวาขนาดของการเคลื่อน 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 พ้ืนชั้นลางของหอเอน โดยเปรียบเทียบ
กับหมุดระดับที่ติดตั้งที่ Baptistry การวัดคาระดับกระทําในปค.ศ. 1928 และ 1929 แลวก็หยุดไป จนกระทั่งป
ค.ศ. 1965 จึงไดมีการติดตั้งหมุดวัดระดับเพ่ิม อีก 15 ตัวรอบๆ พ้ืนชั้นลางของหอเอน และไดติดตั้งหลักสํารวจอา
งอิงอีก 70 ตัวรอบๆ Piazza ดวย  

ในปค.ศ. 1934 ไดมีการติดตั้งสายดิ่งในหอเอนโดยแขวนไวที่ชั้น 6 แลวอานคาที่หอง 
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 พ้ืนชั้นลางของหอเอนไว ตั้งแตปค.ศ. 1965 และบันทึกคาต
อเนื่องสม่ําเสมอจนถึงปค.ศ. 1985 ในปค.ศ. 1990 ศาสตราจารยCarlo Viggiano และผูเขียน ได อานคา GC 
Level อีกครั้งหนึ่งและพบวาไดคามุมเอียงสอดคลองเปนอยางดีกับคาที่คํานวณจากหมุดวัดระดับรอบๆ พ้ืนชั้นลา
งหอเอน โดยมีคาตางกันเพียงไมกี่ลิปดา  

จากรูปที่ 8 จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางคามุมเอียงกับเวลาของหอเอนไมไดเปนเสนโค
งเรียบ แตเปนเสนที่บอกถึง “เหตุการณ” สําคัญบางเหตุการณในปค.ศ. 1936 Girometti เจาะรูจํานวน 361 รูลง
ในฐานรากอิฐแลวฉีดปูน Grout จํานวน 80 ตันลง ไปโดยมีเจตนาจะใหเปนการเสริมกําลังฐานราก แตการกระทํา
นี้ทําใหหอเอนเอียงเพ่ิมข้ึนทันที31 ฟลิปดา ตอมาในปค.ศ. 1966 มีการ เจาะดินรวมทั้งตัวโครงสรางเปนเหตุใหหอ
เอนเกิดการเอียงตัวเล็กนอยแตสังเกตุเห็นไดชัดประมาณ 6 ฟลิปดา และอีกครั้งหนึ่งในป ค.ศ. 1985 หอเอนเอียง
ตัวเพ่ิมข้ึน 10 ฟลิปดา ซึ่งเปนผลจากการเจาะโครงสรางทะลุผานลงไปยังชั้นดิน และในชวงครึ่งหลังของ ทศวรรษ 
1960 ถึงชวงตนทศวรรษ 1970 มีการสูบน้ําจากชั้นทราย ทําใหหอเอนมีการทรุดตัวและเอียงตัวไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ของ Piazza โดยมีมุมเอียงเพ่ิมข้ึน 41 ฟลิปดา เมื่อการสูบน้ําลดลง อัตราการเอียงตัวของหอเอนก็ลดลงจน 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

              รูปที่8 แสดงการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของหอเอนตั้งแตปค.ศ. 1911 



 

 

 

การเคลื่อนตัวของฐานรากของหอเอน  
ในอดีตที่ผานมา การศึกษาตางๆ ตางก็มงุเนนไปที่การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเอียงตัวของหอ

เอน โดยไมคอยใหความ สนใจกับการเคลื่อนตัวของฐานรากเทียบกับดินบริเวณรอบๆ ซึ่งการใชกลองสํารวจและ
การวัดคาระดับที่แมนยําชวยใหขอมูลในสวน นี้เมื่อยอนกลับไปดูรูปที่7 จะเห็นวา การวัดมุมเปนการเปรียบเทียบ
กับเสน ED ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะคํานวณระยะการเคลื่อนตัว ทางแนวราบของหอเอนเทียบกับจุด D ไดรูปที่9 
แสดงขนาดการเคลื่อนตัวในแนวราบของจุด V1 บนขอบระเบียงชั้น 1 เทียบกับจุด D ตั้งแตปค.ศ. 1911 และเพ่ือ
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 แนวราบเพ่ิมขึ้น จนถึงปค.ศ. 1973 มีการเคลื่อนตัวในแนวราบเพ่ิมขึ้น 
3 มม. ซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของระดับน้ําใตดิน การ เคลื่อนตัวในแนวราบดูเหมือนวาจะเกิดเพ่ิมขึ้นเล็กนอยช
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
ของฐานรากที่ระดับพ้ืนชั้น ลางมีระดับสูงขึ้น 0.3 มม. เมื่อเทียบกับระดับของ Baptistry ซึ่งถือวาเปนคาที่ไมมี
นัยสําคัญ และชวงระหวางปค.ศ. 1965 ถึงปค.ศ. 1986 คาระดับของจุดศูนยกลางฐานรากและจุดที่อยูหางจากหอ
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 กระดกข้ึน 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 เพ่ิมข้ึนภายหลังจากการขุดสราง 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 สาเหตุของการเคลื่อนตัวตามฤดูกาลที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดนาจะเปนการที่ ระดับน้ําใตดินมี
ระดับสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชั้นดิน Layer A เนื่องจากฤดูฝนที่มีฝนตกหนักในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนเดือน 
ธันวาคมของแตละปดังนั้นถาควบคุมระดับน้ําใตดินในดินชั้น Layer A บริเวณรอบๆ ฐานรากหอเอนเอาไวไดก็อาจ
ลดการหมุน ตัวอยางตอเนื่องของฐานรากลงได 

 
การเพิ่มเสถียรภาพชั่วคราวใหแกหอเอน  

มีปญหาที่เดนชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอเอนอยู 2 ประการ ปญหาที่สําคัญเรงดวนที่สุด
คือปญหาความแข็งแรงของ โครงสรางกําแพงอิฐ จากรูปที่1 จะเห็นวาบริเวณชั้น 1 มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนาตัด
ของกําแพง ทําใหเกิด Stress Concentration ขึ้น ทางดานทิศใต นอกจากนี้บันไดเวียนที่ทะลุผานแกนกลางของ
กําแพงที่มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนาตัดนี้ยิ่งทําให Stress มีขนาด เพ่ิมขึ้นมาก หินออนที่บุผนังบริเวณนี้ไดแสดง
อาการมีรอยแตกราวเกิดข้ึน การคํานวณอัตราสวนความปลอดภัยของโครงสรางกําแพง อิฐเปนเรื่องที่ยากมาก แต
หากเกิดการพิบัติขึ้นมายอมเปนความเสียหายที่หนักมากแนนอน สวนปญหาสําคัญประการที่สองก็คือปญหา 
เสถียรภาพของฐานราก 



 

 

  
วิธีการที่คณะกรรมาธิการใชในการแกปญหาของหอเอนแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเปนการ

เพ่ิมอัตราสวนความ ปลอดภัยสําหรับการพิบัติทั้งสองรูปแบบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดยใชมาตรการชั่วคราว 
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกแลวจึงคอย ดําเนินการในขั้นตอนที่สองคือการพัฒนามาตรการถาวร ทั้งนี้เนื่องจากตองใช
เวลาเพ่ือการตรวจสอบและทดลองอยางรอบคอบ มาตรการการเพ่ิมเสถียรภาพชั่วคราวตองไมทําลายหอเอน, 
เคลื่อนยายออกไดและสามารถเพ่ิมงานไดทีละนอยเพ่ือใหสามารถควบคุมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่11 แสดงการเพ่ิมเสถียรภาพของโครงสรางอิฐกอโดยการอัดแรงเล็กนอยตามเสนรอบวง 

 

การแกปญหาโครงสรางอิฐกอชั่วคราว  
ปญหาความปลอดภัยของโครงสรางอิฐไดรับการแกไขโดยการใชลวดที่อัดแรงเล็กนอยหุมพลา

สติกรัดระเบียงชั้น 1 เปน ระยะๆ ขึ้นไปจนถึงชั้น 2 (รูปที่11) งานนี้เริ่มลงมือทําในฤดูรอนปค.ศ. 1992 และมี
ประสิทธิภาพในการทําใหรอยแตกชิดติดกันและ ชวยปองกันการ Bulking ของหินออนที่บุผนังอยูดวย 

 
การเพ่ิมเสถียรภาพชั่วคราวแกฐานราก  

ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้แลววา ผลการตรวจวัดคาระดับแสดงใหเห็นวาฐานรากดานทิศเหนือมี
การยกตัวสูงขึ้นตลอดเวลา ในชวงศตวรรษนี้ทําใหเกิดแนวความคิดขึ้นมาวา ถาหากมีการนําน้ําหนักมากดถวงที่
ฐานรากดานทิศเหนือ จะสามารถลดโมเมนตการ หมุนตัวของฐานรากลงไดเพราะวาฐานรากอยูในสภาวะ Leaning 



 

 

 

Stability แตถาหากฐานรากเกิดการพิบัติแบบ Bearing Failure หรือ ถาฐานรากทางดานทิศเหนือเกิดการทรุดตัว 
วิธีการนี้จะใชไมไดผล 

กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงดวยวิธีการดังกลาว ตองมีการวิเคราะหในรายละเอียดเพ่ือจุดประสงคสําคัญสอง
ประการ คือ 

 

- เพ่ือใหแนใจวาวิธีการที่เสนอนี้ปลอดภัยจริงและไมทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคอ่ืนๆ 
- เพ่ือประมาณคาผลตอบสนองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเพ่ิมน้ําหนักถวงใหแกฐานรากเปรียบเทียบกับ 

 

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
ทิศเหนือโดยมีพ้ืนฐานจากผล การวิเคราะหดังกลาว รายละเอียดของการกอสรางแสดงไวในรูปที่12 ประกอบดวย 
วงแหวนคอนกรีตอัดแรงซึ่งสรางข้ึนชั่วคราวรัด รอบฐานของหอเอนที่ระดับพ้ืนชั้นลาง วงแหวนคอนกรีตนี้ทําหนาที่
รองรับกอนน้ําหนักตะกั่วที่จะนํามาวางทีละกอนตามชวงเวลาที่ เหมาะสม การเคลื่อนที่ของหอเอนที่เกิดขึ้น
ภายหลังการวางกอนน้ําหนัก จะถูกตรวจวัดโดยระบบตรวจสอบตางๆ ประกอบดวย Inclinometer และ 
Levellometer ที่ติดตั้งอยูที่ผนังของชั้น Ground Floor, อุปกรณวัดระดับความแมนยําสูงจํานวน 15 ตัวที่ติดตั้ง
บริเวณรอบๆ พ้ืนชั้นลาง และอีก 24 ตัวที่ติดตั้งในแนวกึ่งกลางของเอนทั้งในทิศทางเหนือ – ใตและ ตะวันออก – 
ตะวันตก โดยที่คา ระดับที่วัดไดทั้งหมดจะเทียบกับหมุดระดับอางอิงที่คณะกรรมาธิการไดติดตั้งไวที่Piazza dei 
Miracoli 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   รูปที่12 แสดงรายละเอียดของน้ําหนักถวงบริเวณดานทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่13 แสดงการวางกอนตะกั่วถวงน้ําหนักกอนแรกเม่ือวันที่14 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 



 

 

 

ผลการตรวจวัด  
Burland et al (1994) รายงานถึงพฤติกรรมของหอเอนภายหลังจากไดรับการถวงน้ําหนัก การก

อสรางวงแหวนคอนกรีตเริ่ม เมื่อวันที่9 สิงหาคม ค.ศ. 1993 และเริ่มวางกอนตะกั่วเมื่อวันที่14 กรกฎาคม ค.ศ. 
1993 (รูปที่13) การเพ่ิมน้ําหนักแบงออกเปน 4 เฟสโดยมีการหยุดพักระหวางเฟสเพ่ือใหมีเวลาสําหรับการ
ตรวจวัดพฤติกรรม รูปที่ 14 แสดงการกอสรางการถวงน้ําหนักทางดานทิศ เหนือ การเพ่ิมน้ําหนักเฟสสุดทายแบงอ
อกเปน 2 ชวงเนื่องจากมีการหยุดงานในชวงเทศกาลคริสมาสต กอนตะกั่วกอนสุดทายถูก นํามาวางเมื่อวันที่20 
มกราคม ค.ศ. 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         รูปที่14 แสดงการกอสรางมวลถวงน้ําหนัก 

รูปที่15 แสดงการเปลี่ยนแปลงการเอียงตัวไปทางดานทิศเหนือของหอเอนในระหวางการเพ่ิม
จํานวนกอนตะกั่วจากผลการ ตรวจวัดโดยอุปกรณวัดระดับที่ติดตั้งอยูภายในหอเอน และจาก Inclinometer ที่
ติดตั้งในระนาบเหนือ – ใต ผลการตรวจวัดจากทั้ง สองวิธีสอดคลองกันอยางดีมาก (หมายเหตุ: รูปที่15 ไมได
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากน้ําหนักของวงแหวนคอนกรีตอัดแรงที่ทําให เกิดการเอียงตัวประมาณ 4 ฟลิปดา) และ
จะสามารถเห็นไดวาขนาดของ Creep ระหวางเฟสตอเฟสมีคานอยมาก อยางไรก็ตามหลังจาก เสร็จสิ้นการเพ่ิม
น้ําหนักแลว ยังคงมีการเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือเพ่ิมขึ้นตามเวลา ในวันที่20 กุมภาพันธค.ศ. 1994 ( 1 เดือน
หลังจาก เสร็จสิ้นการเพ่ิมน้ําหนัก) มุมเอียงทางทิศเหนือเทากับ 33 ฟลิปดา และเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม ค.ศ.  



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่15 แสดงมุมเอียงของหอเอนที่วัดไดในขณะทําการถวงน้ําหนักดวยตะก่ัว 

การเปรียบเทียบกับคาที่ไดคํานวณจากแบบจําลอง  
รูปที่16 แสดงผลการเปรียบเทียบคาที่คํานวณไดจากแบบจําลองและคาที่วัดไดจริงของ (a) การ

เปลี่ยนแปลงมุมเอียง และ (b) ขนาดการทรุดตัวเฉลี่ยของหอเอนเมื่อเทียบกับระดับดินรอบๆ ในระหวางการเพ่ิม
จํานวนกอนตะกั่ว จุดที่อยูในพ้ืนที่สวนบนของรูปที่ 16 คือคาการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงที่วัดไดเมื่อเสร็จสิ้นการวาง
น้ําหนักในแตละเฟส และเสนที่ลากตอขึ้นไปคือขนาดของการ Creep ในชวงเวลาเฟสตอเฟส สําหรับในเฟสสุดท
ายขนาดของการ Creep วัดเมื่อเวลาผานไปแลว 1 เดือน จะเห็นไดวาการคํานวณจาก แบบจําลองใหคาการ
เปลี่ยนแปลงมุมเอียงอยูในชวง 80% ของคาที่วัดไดอยางไรก็ตามผลการคํานวณขนาดของการทรุดตัวสอดคลอง 
กันดีมากกับคาที่วัดไดจริง ผูเขียนขอเนนวา จุดประสงคของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้เพ่ือใชศึกษาถึงกลไกของ
พฤติกรรมของหอเอน และแบบจําลองไดรับการปรับเทียบกับคามุมเอียงที่มีหนวยวัดเปนองศา การใชแบบจําลอง
ในการศึกษาถึงผลกระทบเนื่องจากน้ําหนัก ถวงก็เพ่ือตรวจสอบวาจะไมมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคหรือไมคาดคิด
เกิดขึน้ เมื่อมองในแงนี้แบบจําลองที่มีอยูนี้ไดพิสูจนใหเห็น แลววามีประโยชนมาก จากผลการศึกษาโดยใช 



 

 

 

แบบจําลองทําใหมีการพิจารณาถึงผลกระทบของการ Ageing และมีการใหความสนใจ ถึงขีดจํากัดของน้ําหนักถวง
เพ่ือปองกันการ Yield ในชั้น Pancone Clay ดังนั้นจึงอาจจะเปนที่คาดหวังมากเกินไปที่จะใชแบบจําลองนี้ ใน
การคํานวณคาเปนตัวเลขที่แมนยํา ซึ่งการเคลื่อนตัวที่คํานวณนี้มีขนาดนอยกวาการเคลื่อนตัวที่ใชในการปรับเทียบ
แบบจําลองถึง 3 เทา และเทาที่คํานวณไดนี้ก็ถือวาดีมากแลว คาการเคลื่อนตัวที่วัดไดเนื่องจากการเพ่ิมน้ําหนักถวง
นี้จะใชในการปรับปรุงแบบจําลองตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมของหอเอนเมื่อไดรับการถวงน้ําหนักจากการคํานวณและที่วัดได 

 



 

 

 

การเพ่ิมเสถียรภาพถาวร  
การดําเนินการกอสรางน้ําหนักถวงชั่วคราวเสร็จลาชากวาที่คาดไวเนื่องจากเหตุผลทางระบบ

ราชการและเหตุผลทางการเงิน แตในขณะที่ดําเนินการกอสรางอยูนั้นคณะกรรมมาธิการก็ไดพิจารณาหาวิธีการต
างๆ เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพอยางถาวรใหแกหอเอนโดย ตองคํานึงถึงโครงสรางอิฐที่เปราะ, ดินฐานรากที่ Sensitive 
มาก และอัตราสวนความปลอดภัยที่มีคาลดนอยลงเรื่อยๆ เนื่องจาก ขอจํากัดตางๆ เหลานี้วิธีการที่เกี่ยวของกับ
การใชแรงกระทําแบบ Concentrated Load กับโครงสรางอิฐหรือการทํา Underpinning ใต ฐานรากทางดาน
ทิศใตจึงไมสามารถกระทําได นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงเรื่องความสวยงามและการอนุรักษโบราณสถานดวย 
วิธีการที่ใชตองไมทําใหเกิดปญหาความไมสวยงามที่เห็นเดนชัดแกหอเอน คณะกรรมาธิการตัดสินใจเลือกใชวิธีการ
ที่“Very Soft” ที่สุดเปนอันดับแรก ซึ่งมีเปาหมายลดการเอียงตัวของหอเอนลง 0.5 องศา โดยทําใหดินใตฐาน
รากดานทิศเหนือเกิดการทรุดตัวลงโดยไมแตะตองโครงสรางของหอเอน วิธีนี้เปนการเพ่ิมเสถียรภาพของ หอเอน
และลดขนาดของ Stress บริเวณกําแพงชั้น 1 ไปพรอมๆ กัน โดยมีการแตะตองพ้ืนผิวของหอเอนใหนอยที่สุด 

 
ขอกําหนดสําคัญของวิธีการเพ่ิมเสถียรภาพโดยการลดมุมเอียง มีดังตอไปนี้ 
 

1. วิธีการที่ใชตองสามารถทํางานไดในลักษณะที่เปนทีละขั้น ทีละข้ัน  
2. วิธีการที่ใชตองทําใหหอเอนถูก “บังคับทิศทาง” ได  
3. ตองทําใหหอเอนมีพฤติกรรมตอบสนองไดอยางรวดเร็ว เพ่ือที่วาผลกระทบที่เกิดจากวิธีการนั้นจะสามารถ  
     ถูก ตรวจวัดและควบคุมได  
4. การทรุดตัวดานทิศใตตองมีคาไมมากกวา 0.25 เทาของการทรุดตัวดานทิศเหนือ เพ่ือปองกันไมใหเกิดความ 

เสียหายตอ Catino และปองกันไมใหดินฐานรากซึ่งรับ Stress มากอยูแลวถูกรบกวน 
5. ตองไมเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการรบกวนดินชั้น Pancone Clay ซ่ึง 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 
 
หลังจากท่ีคณะกรรมาธิการไดพิจารณาอยางรอบคอบ ก็สรุปแนวทางการแกไขไว 3 แนวทางเพ่ือนํามาศึกษาต
อใน รายละเอียด ดังนี้ 
 

(a) กอสราง Ground Pressing Slab ทางดานทิศเหนือของหอเอน โดยเชื่อมติดกับวงแหวนคอนกรีตอัดแรง
รัดรอบ เสนรอบวงของฐานราก 
(b) การทําใหPancone Clay เกิด Consolidation โดยวิธีการ Electro – Osmosis  
(c) ใชวิธีการ Soil Extraction ตามท่ีเสนอโดย Terracina (1962) ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในประเทศ

เม็กซิโก เพ่ือ  
ลดขนาดการทรุดตัวที่ตางกันของอาคารหลายๆ แหงที่มีสาเหตุมาจากการทรุดตัวเฉพาะจุดของ

ดินหรือเกิดแผนดินไหว วิธีการนี้จะ เปนการนําเอาดิน Silty Sand จํานวนหนึ่งออกมาจากดินชั้น Layer A ใตฐาน
รากดานทิศเหนือ โดยปริมาณดินที่นําออกมาเปนไป ตามท่ีกําหนดไว  

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 หลังจากประสบความสําเร็จในการใชตะกั่วถวงน้ําหนักเพ่ือเพ่ิม
เสถียรภาพใหกับหอเอนเปนการชั่วคราวไดไมนานนัก ก็เริ่ม มีปญหาทางการเมืองกับคณะกรรมาธิการชุดนี้และต
องมีการแสดงประสิทธิภาพของงานที่ไดทํามา สมาชิกบางทานวิตกวาหาก คณะกรรมาธิการตองยุติหนาที่ลง
ในตอนนี้กอนตะก่ัวถวงน้ําหนัก อาจจะตองถูกทิ้งไวอยางนั้นเปนเวลาอีกหลายปซึ่งจะเปนภาพที่ไม สวยงาม ดังนั้น
จึงไดมีแนวความคิดใหมในการแทนที่แรงกระทําที่เกิดจากกอนตะกั่วดวยการใชสายเคเบิล 10 เสนยึดติดกับสมอ
ที่ฝง อยูใตชั้นทรายที่ความลึกประมาณ 45 เมตรดึงรั้งฐานรากหอเอนเอาไวดังแสดงในรูปที่17 ขอดีที่เพ่ิมมาของ
วิธีการนี้ก็คือการที่มีแขน ของโมเมนตเพ่ิมมากข้ึนกวาในกรณีของกอนน้ําหนักถวงเล็กนอย และสามารถปรับแรงดึง
ในสายเคเบิลไดทําใหสามารถ “บังคับ ทิศทาง” ของหอเอนไดในระหวางการดําเนินการทํา Soil Extraction อยาง
ไรก็ตามวิธีการใชสายเคเบิลและสมอยึดนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปนมาตรการชั่วคราวเทานั้น 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             รูปที่17 แสดงหลักการใชสายเคเบิล 10 สายเพ่ือยึดหอเอนไวชั่วคราว 

ปญหาใหญของวิธีการใชสมอยึดก็คือแรงจากสายเคเบิลตองกระทําตอวงแหวนคอนกรีตอัดแรงที่
รัดรอบหอเอนที่ระดับฐาน รากที่ตองมีการขุดดินใตCatino ดานทิศใตซึ่งเปนงานที่ละเอียดออนมากเนื่องจากเป
นระดับที่ต่ํากวาระดับน้ําใตดิน ไดมีการพิจารณา ถึงมาตรการตางๆ เพ่ือใชในการควบคุมน้ําใตดิน ระหวางการ
ทํางาน และก็ไดตัดสินใจเลือกใชวิธีGround Freezing ที่ระดับใตCatino แตเหนือระดับใตฐานราก การกอสรางวง
แหวนคอนกรีตอัดแรงทําไดในระยะทางสั้นๆ เนื่องจากขอจํากัดในการขุดดินแตละครั้ง  

หลังจากเริ่มทําการ Frezzing ไดไมนานก็ไดมีการขุดพบแผนคอนกรีตเกา (Conglomerate) 
หนา 80 ซม. อยูใตพ้ืน Catino ซึ่ง มีหลักฐานวา Gherardesca เปนผูกอสรางในปค.ศ. 1838 การคนพบในครั้งนี้
ถือวาเปนความบังเอิญเนื่องจากไมมีบันทึกทางโบราณคดี เกี่ยวกับเรื่องนี้มากอน แตก็ทําใหเกิดคําถามที่สําคัญ
ตามมา คือ แผนคอนกรีตแผนนี้เชื่อมติดกับหอเอนหรือไมซึ่งก็ไดพบวามีชองวาง ระหวางแผน Conglomerate 
กับหอเอนอยโูดยรอบ จึงสรุปไดวาแผน Conglomerate ไมไดเชื่อมติดกับหอเอน การทํางานจึงไดดําเนิน ตอไป  

การทํา Freezing และการกอสรางวงแหวนคอนกรีตอัดแรงดานทิศเหนือประสบความสําเร็จดวย
ดี การทํา Freezing ดําเนินการโดยใชไนโตรเจนเหลวเปนสารเยือกแข็งตอเนื่องเปนเวลา 36 ชั่วโมง จากนั้นหยุด
พักเพ่ือบํารุงรักษา 1 ชั่วโมง และเพ่ือ 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
น้ําหนักมาถวงเพ่ิมขึ้นที่บริเวณดานทิศเหนือเพ่ือควบคุมการหมุนตัว ของฐานราก ทําใหการหมุนตัวไปทางทิศใต
ลดนอยลงเหลือประมาณ 7 ลิปดา แตตองเพ่ิมน้ําหนักถวงประมาณ 900 ตัน สิ่งที่นาเปน หวงก็คือกําลังของโครง
สรางที่ยึดระหวางแผน Conglomerate กับฐานรากวาจะสามารถรบัน้ําหนักไดหรือไมและเนื่องจากความไม แนใจ
ในวิธีการนี้เอง จึงไดยกเลิกการทํา Ground Freezing แลวหันมาเรงรัดงานเพิ่มเสถียรภาพแบบถาวรแทน 

การทําใหดินทรุดตัวโดยวิธีSoil Extraction  
รูปที่ 18 แสดงหลักการของ Soil Extraction ซ่ึงเปนการใชเครื่องเจาะซึ่งสามารถปรับมุมเอียงได

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
เหนือแลวจะเปนการเสี่ยงหรือไมที่จะทําใหหอเอนเอียงเพ่ิมข้ึนอีก 

 
- การทํา Soil Extraction สามารถควบคุมไดหรือไมโพรงที่เกิดข้ึนจะปดชิดกันหรือไมและจะเกิดผลอยางไร

กับรอยตอระหวาง ดิน/ฐานราก 
 

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



 

 

 
โดยไดจําลองสภาพของดินและปรับเทียบกับประวัติการเอียงของหอเอนอยางรอบคอบและ พบวาผลตอบสนอง
ของหอเอนออกมาในทางที่ดีเชนเดียวกับตอนทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               รูปที่18 แสดงการทําใหดินทรุดตัวโดยการทํา Soil Extraction 
 
จากผลการทดสอบกับแบบจําลองทําใหมีความม่ันใจที่จะดําเนินการทําการทดสอบแบบ Large – 

Scale เพ่ือทดสอบอุปกรณ สําหรับเจาะดิน ดวยเหตุนี้จึงไดกอสรางฐานรากรับน้ําหนักเยื้องศูนยรูปวงกลมขนาดเส
นผาศูนยกลาง 7 เมตรขึ้นทีP่iazza ทางทิศ เหนือของ Baptistry (รูปที่19) 

  
วัตถุประสงคของการทดสอบนี้เพื่อ 
 

1. หาวิธีการที่เหมาะสมในการสรางโพรงใตดินโดยไมกอใหดินบริเวณขางเคียงถูกรบกวน 
2.   เพ่ือศึกษาถึงเวลาที่ตองใชเพ่ือใหโพรงใตดินยุบชิดติดกัน 
3.   เพ่ือทําการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของ Contact Stress และแรงดันน้ําในโพรงดิน 
4.   เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของวิธีการในการเอียงตัวของฐานรากทดสอบ 
5. เพ่ือหาวิธีการที่จะ “บังคับทิศทาง” ของฐานรากทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนลําดับการเจาะดิน 
6. เพ่ือศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในระหวางและหลังการปฏิบัติงาน 

 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่19 แสดงการทําการทดสอบ Soil Extraction กับฐานรากรับน้ําหนักเยื้องศูนยเสนผาศูนยกลาง 7 เมตร
โดยใชเครื่องเจาะที่ปรับมุมเอียงได 

 

ฐานรากทดลองนี้ไมไดสรางข้ึนเพื่อเปนการจําลองแบบหอเอนแตอยางใด การเจาะดินกระทําโดย
ใช Hollow-Stemmed Continuous Flight Auger โดยมีปลอกแบบ Contra Rotating เมื่อถอนหัวเจาะออกมา
และเกิดโพรงขึ้นแลวอุปกรณตรวจวัด (Probe) ที่ อยูใน Hollow Stem จะถูกทิ้งเอาไวเพ่ือตรวจสอบการปดของ
โพรง ซึ่งพบวาโพรงที่เกิดขึ้นในชั้น Layer A ปดชิดกันอยางนิ่มนวลและ รวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของ 
Contact Stress ใตฐานรากก็มีคานอย รวมทั้งประสบความสําเร็จในการหมุนฐานรากทดสอบ ประมาณ 0.25 
องศาโดยที่สามารถควบคุมทิศทางไดถึงแมวาชั้นดินจะไมคงที่เทาไรนัก การหมุนตัวจากการเจาะโพรงเกิดขึ้น
รวดเร็ว โดยใชเวลาไมกี่ชั่วโมง และที่สําคัญที่สุด การทําการทดสอบทําใหไดระบบการติดตอสื่อสาร, การตัดสินใจ
และกระบวนการทํางานที ่มีประสิทธิภาพขึ้นมา  

การทดลองทํา Soil Extraction เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996 และไดมีขอถกเถียงวาไมมี
วิธีการใดอีกแลวที่จะใช ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่เสนอนอกจากการทดลองทํากับหอเอน  ภายหลังจาก
การประชุมหารือกันอีกหลายครั้ง คณะกรรมาธิการก็ไดตัดสินใจทําการทดสอบ Soil Extraction ในเบื้องตนใต
ฐานรากดานทิศเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ พฤติกรรมของหอเอน และจะเจาะดินในจํานวนจํากัดกอน 
ในการนี้ไดมีการขึงสายเคเบิลที่บริเวณชั้นที่3 เพ่ือความปลอดภัยของหอ 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
เพ่ิมเสถียรภาพของหอเอนใหมทั้งหมด ซ่ึงก็ไดมีการถกเถียงถึง 

 

เรื่องวิธีSoil Extraction อีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 หลังจากหนึ่งปของการหารือ ก็ได
ตัดสินใจทดลองใชวิธีSoil Extraction กับหอเอนอีกครั้งเพ่ือประเมินถึงประสิทธิภาพในการลดการเอียงของ
หอคอย  

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 ก็ไดมีการติดตั้งสายเคเบิลเพ่ือปองกันหอเอน 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 ก็เพ่ิมขึ้นดวย 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 เอนก็ไมไดเอียงตัวเพ่ิมข้ึนอีก  

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  

หลังจากท่ีไดพิสูจนใหเห็นแลววาการทํา Soil Extraction ใหผลตอบสนองที่ดีคณะกรรมาธิการจึง
ไดอนุมัติใหใชวิธีการนี้ อยางเปนทางการในการเสริมเสถียรภาพของหอเอน การทํางานแบบเต็มรูปแบบจึงไดเริ่มต
นขึ้นเมื่อวันที่21 กุมภาพันธค.ศ. 2000 โดยใชทอเจาะ 41 ตัว และคาดวาจะตองใชเวลาประมาณ 18 เดือน
เพ่ือที่จะลดมุมเอียงของหอเอนลง 0.5 องศา ซึ่งไมเปนที่สังเกตเห็น ไดในขณะที่เขียนตนฉบับอยูนี้(พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2000) ลดมุมเอียงของหอเอนลงไปไดแลว 1350 ลิปดา และฐานรากทางดานทิศใตก็ ยังคงยกตัวขึ้นอยู 

 
บทสรุป  
การเพ่ิมเสถียรภาพใหแกหอเอน ปซา เปนความทาทายที่ยากยิ่งของวงการวิศวกรรมเทคนิคธรณี

หอเอนตั้งอยูบนฐานรากดิน ออนและยุบอัดตัวสูง และมีการเอียงเพ่ิมขึ้นเปนเวลาหลายปจนถึงจุดที่เกือบจะเป
นสภาวะ Leaning Instability การรบกวนดินบริเวณ ใตฐานรากดานทิศใตของหอเอนเปนเรื่องที่อันตรายมาก 
ดังนั้นการเสริมเสถียรภาพของหอเอนโดยใชวิธีการทางเทคนิคธรณีแบบ ดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา  เชน 
Underpinning หรือ Grouting เหลานี้เปนวิธีที่เสี่ยงเกินไป จึงไมสามารถนํามาใชไดนอกจากนี้หอเอน ป ซา ยังเป
นสิ่งปลูกสรางซ่ึงตองไดรับการอนุรักษและรักษาไวใหคงอยูตอไปเนื่องจากเปนโครงสรางประวัติศาสตรที่เปนที่รูจัก
กันทั่ว โลก ทําใหการบูรณะหอเอนตองใหหอเอนคงเอกลักษณเอาไวทั้งในทางประวัติศาสตร ศิลปะ สถาปตยกรรม
และความเปนสิ่ง มหัศจรรยของโลก ดังนั้นการใชวิธีการเสริมเสถียรภาพอยางถาวรตองพยายามใหมีการกระทบ
กับหอเอนใหนอยที่สุด การใชอุปกรณ ดึงรั้งหรือค้ํายันทําใหเกิดภาพที่ไมสวยงามยอมเปนสิ่งที่กระทําไมไดและยัง
อาจทําใหโครงสรางอิฐของหอเอนพังทลายลงไปดวย 

 
วิธีการ Soil Extraction เปนวิธีการที่เรียกไดวา “Ultra-Soft” ในการเสริมเสถียรภาพใหแกหอ

เอนซึ่งเขาเกณฑตามความ ตองการในการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม และไดมีการทําแบบจําลองทางคณิต
ศาสตรและทางกายภาพเพ่ือทํานายผลที่จะเกิดขึ้น ตอเสถียรภาพของหอเอนภายหลังจากการเจาะดินออกจากใต
ฐานราก 

ภายหลังจากการศึกษาถึงผลกระทบจากการทํา Soil Extraction ตอหอเอนทั้งจากการทํา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการ ทําแบบจําลองทางกายภาพรวมทั้งการทดลองทําจริงกับฐานรากจําลอง พบว
า หอเอนมีพฤติกรรมตอบสนองเปนไปในทางที่ดี แต ตอนนี้หอเอนยังคงตองการการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมและ
ติดตอสั่งการรวมทั้งการตรวจวัดอยางรอบคอบที่สุดตอไป แตก็ถือไดวา นี่เปนกาวแรกในการทําใหหอเอนมี
เสถียรภาพอยางถาวร 
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