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การวิเคราะห์พฤติกรรมของกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
แบบ 3 มิติ เทียบกับผลตรวจวัดในสนาม
มัลลิกา มอบกระโทก1* สุขสันติ์ หอพิบูลสุข2 อาทิตย์ อุดมชัย3 จักรกฤษณ์ ยืนยงค์3 และ Menglim Hoy 4
บทคัดย่อ
กาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทานประกอบด้วยเหล็กเสริมแบกทานที่เชื่อมต่อเข้ากับแผ่นผนังคอนกรีต เหล็กเสริม
แบกทานประกอบด้วยเหล็กตามยาวและเหล็กตามขวาง เหล็กเสริมตามยาวทามาจากเหล็กข้ออ้อย ในขณะที่เหล็กตาม
ขวางทามาจากเหล็กฉากซึ่งทาให้แรงต้านทานแรงดึงแบกทานสูง กาแพงกันดินที่ทาการศึกษา มีความสูง 9.75 เมตร และ
ความกว้าง 14.80 เมตร สร้างขึ้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเนินดินที่มีความชันประมาณ 48
องศา กาแพงกันดินถูกเสริมกาลั งด้วยเหล็ กเสริมแบกทานทั้ง 3 ด้านของกาแพง งานวิจั ยนี้ ได้ ศึกษาเปรียบเที ยบผล
ตรวจวัดจริงที่ เกิดขึ้นในสนาม กับพฤติกรรมที่ ได้ จากการวิเคราะห์ด้ วยวิธี ไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 3 มิ ติ โดยโปรแกรม
PLAXIS 3D บทความนี้นาเสนอพฤติกรรมของกาแพงกันดิน ใน 3 สภาวะ ได้แก่ หลังสิ้นสุดการก่อสร้าง การติดตั้งท่า
เที ยบรถบรรทุ ก และขณะเปิ ดใช้ งาน ซึ่ งประกอบด้ วยพฤติ กรรมการทรุ ดตั วในแนวดิ่ ง ของดิ นถมที่ ต รวจวั ดโดย
Settlement plate, การเคลื่อนตัวด้านข้าง ตรวจวัดโดย Inclinometer และแรงดึงในเหล็กเสริมแบกทาน ตรวจวัดโดยใช้
เกจวัดความเครียด จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการทรุดตัวในสภาวะก่อนเปิดใช้งานมีความแตกต่างกันระหว่างผล
การตรวจวัดและการวิเคราะห์ แต่เมื่อทาการเปิดใช้งานไปแล้ว (ที่เวลา 270 วัน หลังเริ่มต้นก่อสร้าง) การทรุดตัวสุดท้าย
ของกาแพงกันดินมีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่การเคลื่อนตัวด้านข้างทั้งสองด้านของกาแพงมี รูปแบบเดียวกัน ผลการ
ตรวจวัดการเคลื่อนตัวด้านข้างมีค่าสูงกว่าผลการวิเคราะห์ และแรงดึงสูงสุดที่ เกิดขึ้นในเหล็กเสริมแบกทานของทั้งการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ มีความใกล้เคียงกันและระนาบแรงดึงสูงสุดสามารถประมาณได้ด้วยวิธีของ AASHTO (2002)
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3D Finite Element Simulation Results of Performance of A Bearing
Reinforcement Earth Wall Compared to Field Observation
Manlika Mobkrathok1* Suksun Horpibulsuk2 Artit Udomchai3 Chakkrit Yeanyong3 and Menglim Hoy4
Abstract
Bearing reinforcement earth (BRE) wall is composed of a set of bearing reinforcement connected
to concrete panels. The bearing reinforcement is composed of longitudinal member and transverse
members. The longitudinal members are made of the deformed bar. The transverse members are a set
of equal angles, which provide high pullout bearing resistance. In this research, a BRE wall (9.75 m high
and 14.80 m wide) was constructed in front of the 48 degrees Mae Moh Mine slope, Lampang for the
truck ramp operation. A BRE wall was reinforced on 3 sides of the wall. The behavior of the BRE wall
was investigated by a finite element method using PLAXIS 3D software. The 3D finite element
simulation results were compared with the observed field data under three conditions: at the end of
the construction, after installation of the truck ramp, and during the service state. The field investigation
including the measurement of settlement by settlement plate, measurement of lateral movement by
inclinometer, and measurement of the tension force in the reinforcement by strain gauges. It is found
from this research that the measured settlement at pre-operational conditions slightly differed from the
analysis results. But during operation (at 270 days after construction), the measured and calculated
settlements were approximately the same. While the lateral movements at both lateral sides has the
same movement pattern. The measured result has a slightly higher lateral displacement value than the
calculated result. The calculated tension force in the reinforcement are agreement with the measured
ones and for maximum tension plane can be approximated by the method proposed by AASHTO
(2002).
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1. บทนา
ดินเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่มีกาลังต้านทานแรงอัดสูง
แต่มีกาลังต้านทานแรงดึงต่ามาก การเพิ่มกาลังต้านทาน
แรงดึงในดินสามารถทาได้โดยการเสริมวัสดุเสริมกาลัง
ซึ่งวัสดุเสริมกาลังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
วั ส ดุ เ ส ริ ม ก า ลั ง ที่ ส า ม า ร ถ ยื ด ไ ด้ ( Extensible
Reinforcement) ได้แก่ วัสดุเสริมกาลังที่ทาจากเส้นใย
และโพลิเมอร์ (Geogrid และ Geotextile) และวัสดุเสริม
กาลังที่ไม่สามารถยืดได้ (Extensible Reinforcement)
ได้แก่ เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก หรือตะแกรงเหล็ก วัสดุเสริม
กาลั งทั้งที่สามารถยืดได้และไม่สามารถยื ดได้ มักน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้างโครงสร้างกันดินแบบกาแพงดิน
เสริมกาลัง (Mechanically Stabilizes Earth Wall) [1]
โดยองค์ประกอบที่สาคัญของกาแพงกันดินเสริมกาลัง มี
องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) วัสดุเสริมกาลัง (Reinforcing
Material) 2) วั ส ดุ ดิ น ถมเสริ มก าลั ง ( Reinforced
Backfill) และ 3) ผิ วหน้ากาแพง (Facing) [2] กาแพง
กั นดิ นเสริ มก าลั ง มี ข้ อได้ เปรี ยบกว่ าโครงสร้ างกั นดิ น
ประเภทอื่ น คื อ ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง รวดเร็ ว ราคาค่ า
ก่อสร้างต่า และกาแพงกันดินสามารถรับน้าหนักบรรทุก
ได้สูง อีกทั้งยังมีการทรุดตัวที่แตกต่างกัน (Differential
settlement) น้อยมาก ทาให้ช่วยลดปัญหาการแตกร้าว
ของโครงสร้างเหนือกาแพงกันดิน
Horpibulsuk,S., and Niramitkornburee, A. [3]
ได้ทาการพัฒนาเหล็กเสริมกาลังชนิดใหม่ เรียกว่า เหล็ก
เสริมแบกทาน (Bearing reinforcement earth (BRE)
wall) เหล็กเสริมชนิดนี้มีกาลังต้านทานแรงฉุดสูงใน
ปริมาณเหล็กที่ น้อยและสามารถติดตั้ งได้ อย่างรวดเร็ว
โดยมี เหล็ กข้ ออ้ อยเป็ น เหล็ กตามยาว (Longitudinal
member) และใช้ เหล็ กฉากเป็ น เหล็ ก ตามขวาง
(Transverse members) ลั กษณะของเหล็ กเสริ ม
แบกทานแสดงดังรูปที่ 1
การวิเคราะห์พฤติกรรมของกาแพงกันดินเสริมกาลัง
เป็นการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพีที่ค่อนข้างซับซ้อน
เนื่องจากต้องคานึงถึงขั้นตอนการก่อสร้าง และสภาวะที่
รับน้าหนักบรรทุกมีหลากหลายสภาวะ การวิเคราะห์ด้วย
วิธีเชิงตัวเลข (Numerical method) จึงเป็นวิธีที่มีความ
สะดวกเมื่ อเปรียบเที ยบกับการค านวณด้ วยวิ ธี ดั้ งเดิ ม
ดังนั้น หากเลือกใช้วิธีวิเคราะห์แบบเชิงตัวเลขหรือวิธีไฟ

ไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Method) จะช่วยให้ได้
ค าตอบที่ รวดเร็ ว ประหยั ด เวลาในการค านวณและ
สามารถจ าลองรู ป แบบพฤติ กรรมของก าแพงกั น ดิ น
ใกล้เคียงกับพฤติกรรมจริงมากที่สุด [4]
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ก) ลักษณะของเหล็กเสริมแบกทาน

ข) การประกอบเข้ากับผนังกาแพง
รูปที่ 1 ลักษณะของเหล็กเสริมแบกทานและการ
ประกอบเข้ากับผนังกาแพง [1]
ในปั จจุ บั นวิ ธี ไฟไนต์ อิลิ เมนต์ (Finite Element
Method) ถูกน ามาประยุ กต์ใช้ในเกือบทุกรูปแบบของ
การวิเคราะห์ในทางวิศวกรรมปฐพี งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์
พฤติกรรมของกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน ด้วยวิธี
ไฟไนต์ อิ ลิ เมนต์ โดยจะเลื อกศึ กษาในรู ป แบบ 3 มิ ติ
เนื่องจากการก่อสร้างในสภาวะจริงของกาแพงกันดินมี
การเสริ มเหล็ ก 3 ด้ าน (รู ปที่ 2) หากเลื อกใช้ วิ ธี การ
วิเคราะห์ในรูปแบบ 2 มิติ นั้นอาจไม่ครอบคลุม เพราะ
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมได้เพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่ง
ของกาแพงเท่านั้น (plane strain) ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้ น
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งานวิจัยนี้จะนาผลการวิเคราะห์แบบ 3 มิติ เปรียบเทียบ
กั บ ผลการตรวจวั ด จริ ง ในสนาม จากงานวิ จั ย ของ
Udomchai et al., [5] เพื่อศึกษาถึงความถูกต้องและ
ข้อจากัดของรูปแบบการวิเคราะห์

รูปที่ 2 กาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทานที่ทาการศึกษา

รูปที่ 3 ลักษณะของกาแพงกันดิน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการทรุดตัวใน
แนวดิ่งและพฤติกรรมการเคลื่อนตัวด้านข้างของกาแพง
กันดิ นเหล็ กเสริมแบกทาน ระหว่ างผลตรวจวั ดจริ งใน
สนามและผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ แบบ 3
มิติ
2.2 ศึ กษาและเปรียบเที ยบแรงดึ งในเหล็ กเสริม
แบกทาน ระหว่างผลตรวจวั ดจริงในสนามและผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ แบบ 3 มิติ
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ใช้ผลตรวจวัดกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน
โดยเป็นโครงสร้างกันดินสาหรับท่าเทียบรถบรรทุกในโรง

ย่ อยถ่ านหิ น ตั้ ง อยู่ ที่ เหมื องแม่ เมาะ อ าเภอแม่ เมาะ
จังหวัดลาปาง กาแพงกันดินมีความสูง 9.75 เมตร โดยมี
ระยะฝังในดินฐานราก 0.85 เมตร ความชันของเนินดินมี
ค่าประมาณ 48 องศา โครงสร้างมีลักษณะดังรูปที่ 2 ซึ่ง
มีการเสริมกาลังด้วยเหล็กเสริมแบกทานจานวน 3 ด้าน
โดยมีลักษณะของกาแพงกันดินและการเสริมเหล็กแสดง
ดังรูปที่ 3 รายละเอียดการเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้ า
กาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทานแสดงดังตารางที่ 1 และ
บริเวณด้านข้างทั้ง 2 ด้านของกาแพง เสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร (DB12) ความยาว 7.25
เมตร จานวน 14 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีเหล็กตามขวางซึ่ง
เป็นเหล็กฉาก ความหนา 3 มิลลิเมตร ที่มีความยาวขา
(B) และความยาว (L) เท่ากับ 50 และ 180 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ระยะห่างระหว่างเหล็กฉาก (S) เท่ากับ 750
มิลลิเมตร
3.2 วิเคราะห์พฤติกรรมของกาแพงกันดินเหล็กเสริม
แบกทาน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โดยโปรแกรม PLAXIS
3D และเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ตรวจวัด ได้แก่ การ
ทรุดตัว (Settlement) การเคลื่อนตั วด้านข้าง (Lateral
movement) และแรงดึงในเหล็กเสริมแบกทาน (Tension
force in the reinforcement) ตาแหน่งที่ใช้
เปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการทรุ ดตั วและการเคลื่ อนตั ว
ด้ า นข้ า ง มี ทั้ ง หมด 2 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ที่ 1
(ด้านหน้ากาแพง) และตาแหน่งที่ 2 (ด้านข้างกาแพง) ดัง
แสดงในรูปที่ 4 ส่วนพฤติกรรมแรงดึงในเหล็กเสริมแบก
ทานจะท าการเปรี ยบเที ย บทุ กชั้ นของเหล็ กเสริ ม ใน
สภาวะหลังสิ้นสุดการก่อสร้างเท่านั้น
3.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับพฤติกรรมของ
ก าแพงกั น ดิ น ในสนาม ที่ ส ภาวะ 1) หลั ง สิ้ น สุ ด การ
ก่ อสร้ า ง โดยมี ระยะเวลาการก่ อสร้ า งทั้ ง สิ้ น 20 วั น
2) สภาวะการติ ด ตั้ ง ท่ า เที ย บ ซึ่ ง รั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก
5 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร และ 3) สภาวะหลังการเปิด
ใช้ งาน ซึ่ งรั บน้ าหนั กบรรทุ ก 40 กิโลนิ วตั นต่ อตาราง
เมตร โดยน้าหนักบรรทุกที่ใช้ในแบบจาลอง มีลักษณะ
เป็ น น้ าหนั ก บรรทุ กแผ่ ก ระจายสม่ าเสมอ (Uniform
load) บนกาแพงกันดิน
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2.000

ตาแหน่งที 2
ตาแหน่งที 1

รูปที่ 4 ตาแหน่งทีท่ าการตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวด้านข้าง
ตารางที่ 1 รายละเอียดการเสริมเหล็กด้านหน้าของกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน
ชั้นที่
เหล็กตามแนวยาว
เหล็กตามแนวขวาง
จานวน Tie point ความยาว (เมตร)
14 DB12 (Fy = 4000 ksc) 10L-3x50x50x180mm@750 mm
3
9.75
11-13 DB12 (Fy = 4000 ksc) 8L-3x50x50x180mm@750 mm
4
8.75
6-10 DB12 (Fy = 4000 ksc) 7L-3x50x50x180mm@750 mm
5
7.75
5 DB12 (Fy = 4000 ksc) 8L-3x50x50x180mm@750 mm
5
7.00
4 DB12 (Fy = 4000 ksc) 8L-3x50x50x180mm@750 mm
6
7.00
3 DB12 (Fy = 4000 ksc) 8L-3x50x50x180mm@750 mm
5
7.00
2 DB12 (Fy = 4000 ksc) 6L-3x50x50x180mm@750 mm
6
4.75
1 DB12 (Fy = 4000 ksc) 6L-3x50x50x180mm@750 mm
5
4.75

19.0 m

60.0 m
70.0 m

รูปที่ 5 ลักษณะแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
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4. พารามิเตอร์ทีใช้ในแบบจาลอง
แบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 5 เนิน
ดินหลั งกาแพงและดินฐานรากเป็นถ่านหินแข็ง และมี
วั สดุ ดิ นถมเป็ นดิ นเหนี ยวสี เทา (Claystone) โดย
พารามิเตอร์ของดินฐานรากและดินถมในงานวิจัยนี้ ใช้
ข้อมูลจาก “โครงการวิจัยและประยุกต์ใช้กาแพงกันดิน
เหล็กเสริมแบกทาน เป็นโครงสร้างกันดินในงานเหมือง
แม่เมาะ” [6] โดยใช้แบบจาลองที่ใช้สติฟเนสและกาลัง
รับแรงเฉือนประสิทธิผลแบบไม่ระบายน้า (Undrained
type A) วิเคราะห์ในสภาวะระดับน้าใต้ดินอยู่ต่ากว่า
ระดับฐานรากมาก และเลือกชนิดการวิเคราะห์เป็นแบบ
Consolidation analysis
พารามิ เตอร์ ดิ นถมแสดงในตารางที่ 2 ดิ นถมถู ก
จาลองด้วยแบบจาลอง Mohr-Coulomb หน่วยน้าหนัก
ไม่อิ่มตัวด้วยน้าและหน่วยน้าหนักอิ่มตัวด้วยน้า มีค่า
เท่ากับ 17 และ 19 กิโลนิวตันต่ อลูกบาศก์เมตร ตาม
ลาดับ มุมเสียดทานภายในประสิทธิผล (   ) มีค่าเท่ากับ
12 องศา หน่ วยแรงเหนี่ ยวน าประสิ ทธิ ผล ( c ) มี ค่ า
เท่ากับ 57 กิโลปาสคาล โมดูลัสประสิทธิผล ( E  ) มีค่า
เท่ากับ 20,000 กิโลปาสคาล และอัตราส่วนปัวซองมีค่า
เท่ากับ 0.35
ฐานรากเป็นถ่านหินแข็งถูกจ าลองด้ วยแบบจาลอง
Mohr-Coulomb ที่มีหน่วยน้าหนักไม่อิ่มตัวด้วยน้าและ
หน่วยน้าหนักอิ่มตัวด้วยน้า มีค่าเท่ากับ 16 และ 18 กิโล
นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ มุมเสียดทานภายใน
ประสิทธิผล (   ) เท่ากับ 30 องศา หน่วยแรงเหนี่ยวนา
ประสิ ท ธิ ผ ล ( c ) เท่ า กั บ 20 กิ โ ลปาสคาล โมดู ลั ส
ประสิ ทธิ ผ ล ( E  ) เท่ ากั บ 60,000 กิ โ ลปาสคาล และ
อัตราส่วนปัวซองเท่ากับ 0.35 พารามิเตอร์ดินฐานราก
แสดงในตารางที่ 2
คอนกรีตปรับระดับ (Lean concrete) และผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Facing) จาลองด้วยแบบจาลอง
Elastic ที่มีความหนาเท่ากับ 0.20 เมตร และ 0.14 เมตร
ตามล าดั บ โดยคอนกรี ต ปรั บ ระดั บมี ค่ า โมดู ลั ส ( E )
เท่ากับ 10.5x106 กิโลปาสคาล และผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กมีค่าโมดูลัส ( E ) เท่ากับ 27x106 กิโลปาสคาล ซึ่ง
คานวณได้จาก E  15100 fc [7] เมื่อ fc  50 ksc
และ fc  320 ksc สาหรับคอนกรีตปรับระดับและผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามลาดับ หน่วยน้าหนักคอนกรีต

เท่ากับ 23.5 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราส่วน
ปัวซองมีค่าเท่ากับ 0.25 แสดงดังตารางที่ 3
เหล็กเสริมแบกทานจาลองด้วย Embedded Beam
element มีค่าโมดูลัส ( E ) เท่ากับ 2.04x108 กิโลปาสคาล
หน่วยน้าหนักของเหล็กเสริม เท่ากับ 78.5 กิโลนิวตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยค่า Skin friction ของ Embedded
Beam element สามารถคานวณได้จากกาลังต้านทาน
แรงฉุดรวม ( Pt ) ซึ่งเป็นผลรวมของกาลังต้านทานแรงฉุด
เสียดทาน ( Pf ) และกาลังต้านทานแรงฉุดแบกทานของ
เหล็กตามขวาง ( Pb ) [8]
(1)

Pt  Pf  Pb





(2)

  v Nq 

(3)

Pf   dLe c   tan 

Pb  nBL

 cN

v

c

N q  exp  tan  tan





N c  Nq 1 cot 

2

 45 
2


(4)
(5)

โดยที่
และ Le คือ เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
ประสิทธิผลของเหล็กตามยาว ตามลาดับ
α คือ แฟคเตอร์หน่วยแรงยึดเกาะมีค่า 0.4 [6]
c และ  คือ หน่วยแรงเหนี่ยวนาและมุมเสียดทาน
ภายในของดินถม ตามลาดับ
 v คือ ความเค้นกดทับในแนวดิ่ง
n คือ จานวนเหล็กตามขวาง
B และ L คือ ความยาวขาและความยาวของเหล็กฉาก
ตามลาดับ
d
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของดินที่ใช้ในแบบจาลองกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน
Parameter
Symbol
Clay stone
Foundation
Material model
Young’s modulus
Frictional angle
Cohesion
Unsaturated weight
Saturated weight
Poisson’s ratio
Initial void ratio

Model
E m
' m

M-C
20,000
12
57
17
19
0.35
0.6

c

m
 unsat m
 sat

v

eint

M-C
60,000
20
30
16
18
0.35
0.6

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจาลองกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน
Steel
Lean
Parameter
Symbol
reinforcement
concrete
Material model
Model
Elastic
Elastic

Unit
kPa
Degrees
kN/m2
kN/m3
kN/m3
-

Facing

Unit

Elastic

-

Young’s modulus

E

m

2.04x108

10.5x106

27x106

kPa

Thickness

d

m

-

0.20

0.14

m

Unit weight



78.5

23.5

23.5

kN/m3

Poisson’s ratio

v

-

0.25

0.25

-

5. ผลการวิเคราะห์
5.1 การทรุดตัว (Settlement)

ก)

ที่สภาวะหลังสิน้ สุดการก่อสร้าง

ข) ที่สภาวะติดตั้งท่าเทียบรถบรรทุก
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สาหรับบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของกาแพง ส่วนการ
ทรุดตัวที่ได้จากการคานวณมีค่าเพิ่มขึ้น 1 มิลลิเมตร ทั้ง
สองด้านของกาแพงกันดิน ทาให้มีการทรุดตัวสุดท้ายอยู่
ที่ 23 และ 21 มิ ลลิเมตร สาหรับบริเวณด้านหน้าและ
ด้านข้างของกาแพง

0
Observed (Udomchai, A.,2017)
FEM 3D

-5

รูปที่ 6 รูปแบบการทรุดตัวของกาแพงกันดิน (uz)
รูปที่ 6 แสดงรูปแบบการทรุดตัวทั้ง 3 สภาวะ ที่ได้
จากการคานวณด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ และรูปที่ 7 แสดง
ความสัมพั นธ์ระหว่ างค่าการทรุดตัวที่ฐานรากกับเวลา
ที่ตรวจวัดได้ในสนาม เปรียบเทียบกับผลการคานวณด้วย
วิ ธี ไฟไนต์ อิ ลิ เมนต์ ที่ บ ริ เวณด้ านหน้ า และที่ บ ริ เวณ
ด้านข้าง (ต าแหน่งที่ 1 และตาแหน่ งที่ 2 ในรูปที่ 4
ตามลาดับ) การทรุดตัวสุดท้ายที่สภาวะหลังสิ้นสุดการ
ก่อสร้างที่บริเวณด้านหน้าของกาแพง มีค่าเท่ากับ 5 และ
18 มิ ล ลิ เ มตร ส าหรั บ ผลการตรวจวั ด และผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ และการทรุดตัวที่บริเวณ
ด้านข้างของกาแพงกันดินมีค่าเท่ ากับ 5 และ 16
มิลลิเมตร สาหรับผลการตรวจวัดและผลการวิเคราะห์
ด้ ว ยวิ ธี ไ ฟไนต์ อิ ลิ เ มนต์ เมื่ อ ท าการติ ด ตั้ ง ท่ า เที ย บ
รถบรรทุ กบนกาแพงกันดิน ซึ่งมี ขนาด 5 กิ โลปาสคาล
การทรุดตัวที่ฐานรากเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 มิลลิเมตร
ทั้ ง ด้ า นหน้ า และด้ า นข้ า งของก าแพง ส าหรั บ ผลการ
ตรวจวัดและผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ และ
เมื่อทาการเปิดใช้งาน (ที่ระยะเวลา 64 วัน หลังเริ่มต้น
การก่ อสร้ า ง) โดยมี น้ าหนั กรถบรรทุ กหิ น กระท าบน
กาแพงกันดินเท่ากับ 40 กิโลปาสคาล การทรุดตัวที่ได้
จากการตรวจวั ด เท่ ากับ 17 และ 18 มิ ลลิ เมตร ที่
ด้านหน้าและด้ านข้างของกาแพง ตามล าดับ ส่วนการ
ทรุ ดตั วที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ ด้ วยวิ ธี ไฟไนต์ อิ ลิ เมนต์
เท่ากับ 22 และ 20 มิลลิเมตร ที่ด้านหน้าและด้านข้าง
ของกาแพง ตามลาดับ หลังการเปิดใช้งานไปแล้ว 206
วัน (270 วัน หลังเริ่มต้นการก่อสร้าง) การทรุดตัวจากผล
การตรวจวั ดมี การเพิ่ มขึ้ นเป็ น 27 และ 25 มิ ลลิ เมตร

-15
-20
-25
-30
-35
-40
0

50

100

150

200

250

300

Time (days)

ก) บริเวณด้านหน้าของกาแพง
0
Observed (Udomchai, A.,2017)
FEM 3D
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ค) ที่สภาวะเปิดใช้งาน
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ข) บริเวณด้านข้างของกาแพง
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวกับเวลา
5.2 การเคลื่อนตัวด้านข้าง (Lateral movement)
ลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างบริเวณด้านหน้าและ
ด้ า นข้ า งของก าแพงกั น ดิ น แสดงดั ง รู ป ที่ 8 และ 9
ตามล าดั บ โดยความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการเคลื่ อนตั ว
ด้ า นข้ า งกั บ ความสู ง ของก าแพงกั น ดิ น เหล็ ก เสริ ม
แบกทาน แสดงดังรูปที่ 10 การเคลื่อนตัวด้านข้างบริเวณ
ด้านหน้า (รูปที่ 10ก) และที่บริเวณด้านข้าง (รูปที่ 10ข)
ที่ สภาวะหลั งสิ้ นสุ ดการก่ อสร้าง (21 วั น) สภาวะการ
ติดตั้งท่าเทียบรถบรรทุก (30 วัน) และที่สภาวะการเปิด
ใช้งาน (270 วัน) ระหว่างผลการตรวจวัดในสนามและผล
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การค านวณด้ ว ยวิ ธี ไ ฟไนต์ อิ ลิ เ มนต์ การเคลื่ อ นตั ว
ด้านข้างที่บริเวณด้านหน้าของกาแพงกันดิน ในสภาวะ
ก่อนเปิดใช้งานมีความใกล้เคียงกัน การเคลื่อนตัวสูงสุดมี
ค่าเท่ากับ 10 และ 12 มิลลิเมตร ที่ระยะเวลา 21 และ
30 วั น ตามล าดั บ ขณะที่ ผลการคานวณ เท่ ากับ 17
และ 19 มิ ล ลิ เ มตร ที่ ร ะยะเวลา 21 และ 30 วั น
ตามลาดับ และที่สภาวะหลังเปิดใช้งาน การเคลื่อนตัว
ด้ านข้ าง เท่ ากั บ 58 และ 24 มิ ลลิ เมตร ส าหรั บการ
ตรวจวั ด และการค านวณ ส่ ว นบริ เ วณด้ า นข้ า งของ
กาแพงกันดิน ผลการคานวณแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อน
ตั ว ด้ า นข้ า งมี ค่ า น้ อ ยมากในทุ ก สภาวะ ขณะที่ ก าร
ตรวจวั ด มี ค่ า ไม่ ม ากนั ก โดยมี การเคลื่ อนตั ว สู ง สุ ด ที่
สภาวะเปิดใช้งาน (270 วัน) เท่ากับ 20 มิลลิเมตร

ก) ที่สภาวะหลังสิน้ สุดการก่อสร้าง

ข) สภาวะติดตั้งท่าเทียบรถบรรทุก
ก) ที่สภาวะหลังสิน้ สุดการก่อสร้าง

ค) ที่สภาวะเปิดใช้งาน
รูปที่ 9 ลักษณะการเคลื่อนตัวบริเวณด้านข้าง (ux)
ข) สภาวะติดตั้งท่าเทียบรถบรรทุก

ค) ที่สภาวะเปิดใช้งาน
รูปที่ 8 ลักษณะการเคลื่อนตัวบริเวณด้านหน้า (uy)
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เมตร จากผนั งกาแพง ในเหล็ กเสริมแบกทานชั้ นที่ 3
ในขณะที่ ผลจากการคานวณให้ค่าแรงดึงในเหล็กเสริม
แบกทานแต่ละความสูงและระยะจากผนังกาแพง มีค่า
ใกล้เคียงกัน และมีค่าต่ากว่าผลการตรวจวัด โดยมีค่าแรง
ดึงสู งสุ ดเท่ากับ 16.31 กิโลนิ วตั น ที่ระยะ 2.00 เมตร
จากผนังกาแพง ในเหล็กเสริมแบกทานชั้นที่ 2
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ข) บริเวณด้านข้างของกาแพง
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวกับเวลา
5.3 แรงดึงในเหล็กเสริมแบกทาน (Tension force
in the reinforcement)
รูปที่ 11 แสดงผลเปรียบเที ยบแรงดึ งที่ เกิดขึ้ นใน
เหล็ กเสริมที่ ได้ จากการคานวณและการตรวจวั ด หลั ง
สิ้นสุดการก่อสร้าง ที่ ระดับความสูงและระยะจากผนั ง
กาแพงต่าง ๆ จากผลการตรวจวัด พบว่า แรงดึงสูงสุดใน
เหล็กเสริมแบกทานเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าใกล้กับแผ่น
กาแพง (ที่ระยะไม่เกิน 3.00 เมตร จากผนังกาแพง) โดย
มีค่าแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 17.14 กิโลนิวตัน ที่ระยะ 1.00

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงในเหล็กเสริม
กับความสูงของกาแพง
6. สรุปผล
6.1 ผลการวิ เคราะห์ ผลการทรุดตั วของฐานราก
พบว่ า การทรุดตัว มีความแตกต่างกันอย่างมากในช่วง
สภาวะก่อนการเปิดใช้ในช่วงแรก (ช่วงเวลา 0 - 64 วัน)
จากผลการตรวจวัดฐานรากเกิดการทรุดตัวน้อย ในขณะ
ที่ ผลการคานวณฐานรากมี การทรุดตัวสู งกว่ ามาก แต่
เมื่อเข้าสู่สภาวะการเปิดใช้งานแล้ว การทรุดตัวของทั้ง
การตรวจวัดและการวิเคราะห์ เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อย
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มาก และการทรุดตัวสุดท้ายมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งบริเวณ
ด้านหน้าและด้านข้างของกาแพงกันดิน
6.2 รู ป แบบของการเคลื่ อนตั ว ด้ า นข้ า งที่ บ ริ เวณ
ด้ านหน้ าของกาแพงกันดิ น จากการตรวจวั ดและการ
คานวณมี การเคลื่ อนตัวไปในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยการ
เคลื่ อนตั วด้ า นข้ า งจะแปรผั นกั บความสู งของก าแพง
กันดิน จากผลการตรวจวัด ที่สภาวะเปิดใช้งาน (270 วัน)
การเคลื่อนตัวด้านข้างจะมีความแตกต่างกับสภาวะก่อน
เปิดใช้งาน ในขณะที่ ในทุกสภาวะการเคลื่อนตัวด้านข้าง
ที่คานวณได้มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนบริเวณ
ด้านข้างของกาแพง ผลการคานวณเกิดการเคลื่ อนตั ว
น้อยมาก เมื่อเทียบกับผลการตรวจวัด
6.3 แรงดึงในเหล็กเสริมค่อนข้างแตกต่างกัน โดยจาก
ผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าผลการคานวณ ทั้งนี้อาจเกิด
จากกระบวนการก่อสร้าง อาทิเช่น การควบคุมการวาง
ต าแหน่ ง ของเหล็ กเสริ ม ให้ ถู กต้ อ งสมบู รณ์ ต ามแบบ
ก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือเหล็กอาจเกิดการเคลื่อนตัว
และมีตาแหน่งผิดไปจากแบบก่อสร้างได้ง่าย แตกต่างกับ
การจ าลองโดยโปรแกรม ที่ สามารถก าหนดและระบุ
ตาแหน่งของวัสดุได้อย่างแม่นยา ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผล
ให้ผลการคานวณแตกต่างจากผลการตรวจวัดที่ตาแหน่ง
เดียวกันอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ค่าแรงดึงในเหล็กเสริมแบก
ทานจะมีค่าแตกต่างกันระหว่างผลการตรวจวัดและการ
คานวณ แต่ เมื่อพิ จารณาค่าแรงดึ งสู งสุ ดที่ เกิดขึ้ นแล้ ว
พบว่า แรงดึงสูงสุดส่วนใหญ่ทั้งผลการตรวจวัดและการ
คานวณ อยู่บนระนาบหรือใกล้เคียงกับระนาบแรงดึงสูงสุด
ที่เสนอโดย AASHTO (2002) [9] แสดงด้วยเส้นประใน
รูปที่ 11
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