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การศึกษาการจัดเรียงเข็มพืดแบบ T-Shape ในชั้นทรายด้ วยแบบจาลองทางกายภาพ
A PHYSICAL MODELING STUDY OF ARRANGEMENTS OF
T-SHAPE SHEET PILES WALL IN SAND BED
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บทคัดย่ อ
ในเมืองใหญ่ ๆ ความจาเป็ นในการใช้ พืน้ ที่ ใต้ ดินมีมากขึน้ ทาให้ มีความต้ องการที่ จะปรั บปรุ งระบบป้ องกันดินพังในงานขุดดินลึก
ให้ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ วิธีลดการเคลื่อนตัวของโครงสร้ างกันดินมีหลายวิธี ในการศึกษานีจ้ ึ งได้ ทาการศึกษาการจัดเรี ยงตัว
ของกาแพงกันดินชนิดเข็มพืดในรู ปแบบ T-shape ด้ วยแบบจาลองทางกายภาพในชั้นทรายตัวอย่ างที่ มีค่ามุมเสี ยดทานภายในเท่ ากับ
29.9o โดยมีการเปลี่ยนแปลงความยาวส่ วนแกน T (Web) ของกาแพงกันดิน โดยใช้ ความยาวเท่ ากับ 5, 10 และ 15 เซนติเมตร
ด้ านหลังกาแพงเข็มพืด ซึ่ งมีผลต่ อพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของโครงสร้ างกันดิน เนื่องจากการเพิ่มแรงต้ านการเคลื่อนตัวและการ
เพิ่มโมเมนต์ ความเฉื่ อยของกาแพงกันดิน และพบว่ าถ้ าความยาวแกน T-shape ของเข็มพืด ยาวกว่ าพืน้ ที่ การพิบัติแบบ active จะทา
ให้ กาแพงเข็มพืดแบบ T-shape สามารถพัฒนาแรงต้ านการเคลื่อนตัวได้ เพิ่มขึน้ มีประสิ ทธิ ภาพลดการเคลื่อนตัวได้ ดีกว่ า เข็มพืด
แบบที่ มีแกน T-shape สั้นที่ ความยาวแกนอยู่ใน active zone
คาสาคัญ: ระบบป้ องกันดินพัง, กาแพงกันดินชนิดเข็มพืด, เข็มพืด T-Shape, งานขุดดินลึก
ABSTRACT
In the Big City, the need of underground area has been increasing. That is the reason why people need to improve the retraining
wall system to be more efficient. There are many usages of technics how to reduce wall movement. This research was the study of
T-shape arrangement of sheet pile wall in the physical model using sand as the soil sample which has 29.9 o of internal friction
angle. We used the different length of web: 5, 10, 15 centimeters installed behind of the excavation side. The increases of soil
resistance and area moment of inertia affected the movement behavior in each length of web. We found that the T-shape with the
web longer than the failure area of active resisting zone, it could develop more the moving resistance and reduce movement
more effectively than the sheet pile with the web placed in the active resisting zone.
KEYWORD: Soil Protection System, Sheet Pile, Deep Excavation Work, T-Shape Sheet Pile
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1.

บทนา
ในปั จจุบนั อัตราของการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันพื้นที่ในการก่อสร้างน้อยลง ทาให้การก่อสร้างส่ วน
ใหญ่ตอ้ งเป็ นการก่อสร้างแบบตึกสู งหรื อลงสู่ ในชั้นใต้ดิน ปั ญหาหนึ่ งในงานก่อสร้างอาคารใต้ดินคือปั ญหาการเคลื่อนตัวของ
ระบบป้ องกันดินพัง เนื่องจากความซับซ้อนของคุณสมบัติของดิน จึงมีผนู ้ าเสนอทฤษฎีต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อคาดเดาพฤติกรรมของดิน
กับสภาพปั ญหาที่ แตกต่างออกไป ในทางปฏิ บตั ิ ไม่สามารถคานวณการเคลื่ อนตัวได้ผลที่ แม่นยา หรื อ ยังไม่สามารถเข้าใจถึ ง
พฤติกรรมของการเคลื่อนตัวที่แน่ชดั การใช้แบบจาลองจึงมีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาทางวิศวกรรมธรณี เทคนิค ระบบการป้ องกัน
ดินพังโดยใช้เข็มพืด เป็ นระบบที่ได้รับการนิยมและราคาถูก เมื่อเทียบกับระบบกาแพงแบบอื่น แต่กาแพงเข็มพืดสามารถขุดได้ไม่
ลึกมากและการเคลื่อนตัวสูง การลดการเคลื่อนตัวของเข็มพืด ทาได้หลายวิธี เช่น การใช้ระบบค้ ายัน (strut) การใช้ระบบค้ ายัน2เท่า
(Double strut) เป็ นต้น วิธีที่กล่าวมาจาเป็ นต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และเสี ยพื้นที่ก่อสร้าง หากในกรณี ที่มีพ้นื ที่โดยรอบบ่อขุดที่
เพียงพอที่ จะจัดเรี ยงตัวเข็มพืดแบบอื่น งานวิจยั นี้ จึงเป็ นการศึ กษาเชิ งเปรี ยบเที ยบการเคลื่อนตัวของเข็มพืด ในการจัดเรี ยงตัว
รู ปแบบปกติ และ แบบ T-shape ที่ระยะแตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเคลื่อนตัว และประสิ ทธิ ภาพในการลดการ
เคลื่อนตัวของเข็มพืด สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์และเลือกใช้รูปแบบที่มีความเหมาะสมในอนาคตต่อไป
1.1. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการสร้างแบบจาลอง การจาลองการขุด ในห้องปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบกาแพงกันดิน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะการขุดที่ระดับชั้นต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของเข็มพืดจาลอง ในชั้นทราย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเคลื่อนตัวของเข็มพืดและการพิบตั ิของดินบริ เวณรอบข้างเข็มพืดจาลอง
4. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการลดการเคลื่อนตัวของเข็มพืดที่เรี ยงตัวรู ปแบบ T-shape ที่ระยะความกว้างของครี บ
แตกต่างกัน
2. วิธีการดาเนินการวิจยั
1) การศึกษาโดยใช้แบบจาลองขนาด 24x53x44 เซนติเมตร

รู ปที่ 2 กล่องแบบจาลองขนาด 24x53x44 เซนติเมตร ในห้องปฏิบตั ิการ
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2) ดินตัวอย่างเป็ นทรายที่ผา่ นการอบเพื่อกาจัดน้ าในเม็ดทรายและมีขนาดคละ ผ่านตะแกรงเบอร์ 10 และค้างบนตะแกรง
เบอร์ 50
2.1) ใช้วธิ ีร่อนผ่านตะแกรง (sieve analysis) ASTM D442-63[3] เพื่อหาขนาดคละของทราย
2.2) ใช้วธิ ีการทดสอบแรงเฉื อนโดยตรง (direct shear test) ASTM 3080[3] และการปล่อยทรายอิสระสมการSlope stability
ซึ่งวิเคราะห์ดว้ ยวิธีลาดอนันต์ (Infinite Slope) [14] เพื่อหาค่ามุมเสี ยดทานภายใน
2.3) ใช้วธิ ีหาค่าความถ่วงจาเพาะ (specific gravity of soil) ASTM D854-00[3] เพื่อหาค่าความถ่วงจาเพาะของทราย
2.4) การปล่อยทรายลงในแบบจาลอง ใช้อุปกรณ์ปล่อยทรายเพื่อให้ทรายตกอย่างอิสระและสม่าเสมอตลอดหน้าตัด (Sand
Raining)
3) ใช้แผ่นอะคริ ลิก หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 30x23.2 เซนติเมตร เป็ นแบบจาลองกาแพงเข็มพืด และมีส่วนด้านบน ขนาด
15x18.2 เซนติเมตร หา Elastic modulus จาก 𝛿𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝐿3
48 𝐸𝐼

โดยการกดน้ าหนักและบันทึกการโก่งตัวสูงสุด

4) ใช้โปรแกรม Adobe illustrator CS6 เป็ นเครื่ องมือวัดระยะการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดจากภาพถ่าย และใช้ โปรแกรม
DxO Optics Pro 10 สาหรับการปรับแก้ Distortionจากความโค้งของเลนส์
5) ไม่ศึกษาผลของแรงดันน้ า

รู ปที่ 3 การทดสอบเพื่อหา Elastic Modulus ของกาแพงจาลอง
2.1 แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
แบบจาลองที่ 1 กาแพงเข็มพืดแบบแผงเดี่ยว Single wall เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวกาแพงเข็ม
พืดกับระยะการขุดที่ระดับชั้นต่าง ๆ มุมที่เกิดขึ้นจากระนาบการพิบตั ิ
แบบจาลองที่ 2 กาแพงเข็มพืดแบบ T-shape wall เป็ นการจาลองกาแพงเข็มพืดที่เสริ มครี บตั้งฉากกับแนวเดิมที่ความยาว 5
เซนติเมตร เพื่อใช้ในการศึกษาโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลกับแบบจาลองที่1 ใช้แผ่นอะคริ ลิกแบบเดียวกัน ที่ติดตั้งครี บตั้งฉากขนาด
29x5 เซนติเมตร ส่วนปี กติดกับครี บขนาด 8 เซนติเมตร
แบบจาลองที่ 3 กาแพงเข็มพืดแบบ T-shape wall เป็ นการจาลองกาแพงเข็มพืดที่เสริ มครี บตั้งฉากกับแนวเดิมที่ความยาว 10
เซนติเมตร เพื่อใช้ในการศึกษาโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลกับแบบจาลองที่1 ใช้แผ่นอะคริ ลิกแบบเดี ยวกัน ที่ติดตั้งครี บตั้งฉากขนาด
29x10 เซนติเมตร ส่วนปี กติดกับครี บขนาด 8 เซนติเมตร
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แบบจาลองที่ 4 กาแพงเข็มพืดแบบ T-shape wall เป็ นการจาลองกาแพงเข็มพืดที่เสริ มครี บตั้งฉากกับแนวเดิมที่ความยาว 15
เซนติเมตร เพื่อใช้ในการศึกษา โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลกับแบบจาลองที่1 ใช้แผ่นอะคริ ลิกแบบเดียวกัน ที่ติดตั้งครี บตั้งฉากขนาด
29x15 เซนติเมตร ส่วนปี กติดกับครี บขนาด 8 เซนติเมตร

รู ปที่ 4 แบบจาลองกาแพงเข็มพืด แบบ T-shape ที่ความยาว 150 มิลลิเมตร
2.2 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
วิธีเตรี ยมและติดตั้งอุปกรณ์การทดลองในแบบจาลอง
1) คานวณค่า parameter ของคุณสมบัติของทรายตัวอย่าง หาระยะของระนาบการพังทลายจากแรงดันดินแบบ active
2) เตรี ยมแบบจาลอง พร้อมอุปกรณ์ปล่อยทรายและจาลองการขุดดิน
3) เททรายลงในแบบจาลองให้ได้ระดับดิ นตามที่ กาหนดไว้ และนากาแพงเข็มพืดจาลองแบบที่กาหนด ติดตั้งปรับให้ได้
ระดับในแนวดิ่ง
4) ปล่อยทรายด้วยเทคนิ ค Sand Rainโดยกาหนดระยะความสู ง 25 เซนติเมตร เหนื อผิวทรายให้ตกอย่างอิ สระลงใน
แบบจาลองเป็ นชั้น โดยใช้ทรายสี แสดงถึงระดับทุก ๆ 2 เซนติเมตร จนได้ระดับทรายที่ 28 เซนติเมตร
5) ติดตั้งกล้องให้ได้ระดับและต้องเป็ นระนาบเดียวกับแบบจาลอง เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของแบบจาลองเข็มพืด

รู ปที่ 5 ติดตั้งกล้องถ่ายรู ปเพื่อบันทึกค่าการเคลื่อนตัว
วิธีทดลองแบบจาลองเข็มพืด
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1)
2)
3)
4)
5)

จาลองการขุดดินด้วยด้วยการดูดทรายในแบบจาลอง
บันทึกภาพผลการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดที่ระยะความสูงทุก ๆ 1 เซนติเมตร
ดูดทรายจนพบว่าเกิดระนาบการพังที่ดา้ นหลังกาแพง
บันทึกค่ามุมการเฉื อนพังที่จุดพิบตั ิและการเคลื่อนตัว
ทาการทดลองซ้ าข้อ 1-5 โดยทาการเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยงตัวที่กาหนด

3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องทรายทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ดินมีคุณสมบัติเป็ น SP (Poorly Graded Sand) จากผลการทดสอบDirect shear พบว่าทรายมีค่ามุมเสี ยดทานภายใน (Ø) =
29.9° ผลจากการทดสอบด้วยวิธีลาดอนันต์ (Infinite Slope) พบว่าได้มุมเสี ยดทานภายใน (Ø) = 31.5° ค่าความถ่วงจาเพาะ (specific
gravity) เท่ากับ 2.604
3.2 ผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องกาแพงตัวอย่ าง
ผลการทดสอบด้วยการนากาแพงกันดินจาลองไปกดทดสอบได้ค่า Elastic modulus เท่ากับ 58199.88 KSC
3.3 ผลการศึกษาแบบจาลอง
การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวด้วยแบบจาลองระบบกาแพงกันดิน ใช้กราฟในการแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
ความลึกของการขุดกับการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืด

EXCAVATION DEPTH (cm)

Excavation Depth - Wall Displacement
30
25
20
15
10
5
0
0.000

0.500
Single wall

1.000

1.500

WALL DISPLACEMENT (mm)
T 5 cm
T 10 cm

2.000

2.500
T 15 cm

รู ปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความลึกของการขุดดิน กับระยะการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดเฉลี่ย
พบว่าการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับความลึกในการขุด ในการช่วงแรกการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และเมื่อผ่านจุด
ความลึกหนึ่ง การเคลื่อนตัวต่อการขุด 1 เซนติเมตรเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ลกั ษณะของเส้นกราฟลดความชันไป ในแบบจาลอง
Thanadol Kongsomboon1, Uba Sirikeaw2, Peetiya Nidhinandana3, Siwakorn Soysak4, Supavat Kongpanickul5
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ที่ 2 กาแพงเข็มพืดแบบ T-shape ที่ความยาวแกน 5 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นความยาวสั้นกว่าระยะระนาบการพิบตั ิ มีการเคลื่อนตัวเกิดขึ้น
น้อยกว่า แบบจาลองที่ 1 เที ยบกับที่ ระยะขุดเดี ยวกัน เมื่อเริ่ มขุดที่ ระยะ 22 ถึง 23 เซนติเมตร กาแพงล้มอย่างทันที ทนั ใด ใน
แบบจาลอง ที่ 3 และ 4 ที่ความยาวแกน T-shape 10 และ 15 เซนติเมตร สามารถขุดต่อได้จนถึงปลายของกาแพงเข็มพืดที่ความลึก
28 เซนติเมตร แบบจาลองนี้ไม่ปรากฏระนาบพิบตั ิให้เห็น ระบบกาแพงกันดินมีความมัน่ คงสูงกว่าสองแบบแรกอย่างเนได้ชดั
การเพิ่มค่าโมเมนต์ความเฉื่ อย (Area Moment of Inertia) ด้วยกาแพงแบบ T-Shape ทาให้กาแพงสามารถคงอยูไ่ ด้อยูใ่ นระยะ
หนึ่ ง ทาให้การเคลื่อนตัวน้อยกว่ารู ปแบบ Single Wall แต่เมื่อแรงเนื่ องจากสภาวะ Active เพิ่มมากขึ้นเพียงพอ กาแพงล้มลงอย่าง
ทันทีทนั ใด เนื่องจาก ความแข็ง (rigid) ที่เพิ่มขึ้น เป็ นเพียงความแข็งของกาแพงที่ทาให้กาแพงไม่เกิดการดัด (Bending) แต่เป็ นการ
พลิกคว่า(Overturning) และ ลื่นไถล(sliding) เหมือนกับGravity Wall แทน
แรงเนื่ องจากสภาวะ Passive ที่กาแพงที่ ปีกของตัว T ในรู ปแบบตัว T- shape ส่ วนแกน 5 เซนติเมตร พบว่า ดินตัวอย่าง
บริ เวณด้านในปี กของตัว T เกิดการพิบตั ิเป็ นลักษณะของสภาวะ Passive แต่เนื่ องจากแรงของ Passive ที่จะต้านแรงจากกาแพงไม่
เพียงพอ ทาให้สามารถต้านทานการพิบตั ิได้เพียงระยะขุดช่วงแรก
Modeled Wall

Sand

รู ปที่ 8 บริ เวณที่เกิดสภาวะ Passive ที่ส่วนปี กของตัว T ในแบบจาลองรู ปแบบ ความยาวแกน 5 เซนติเมตร

รู ปที่ 9 ลักษณะของแรงเนื่องจากสภาวะ Passive และ Active ในรู ปแบบ T-shape 5, 10, 15 เซนติเมตรตามลาดับ
เมื่อเปลี่ยนความยาวแกนให้อยูน่ อก Active Zone เป็ น 15 เซนติเมตร แรง Passive ของกาแพงส่ วนตัว T เกิดด้านนอก Active
Zone จึงสามารถพัฒนาแรงต้านทานแรงจาก Active ได้อย่างเต็มที่
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ผลการศึกษาแบบจาลองของการพัง ณ จุดพิบตั ิ จากกราฟด้วยวิธี graphical method[4] แบบจาลอง T-shape 5 cm กับ T-shape
10 cm มีค่าระยะขุดที่จุดพิบตั ิใกล้เคียงกันเนื่ องจากแบบจาลองทั้งสองมีความยาวไม่เกินพื้นที่ Active Zone ประสิ ทธิ ภาพของ TShape ถูกรบกวนจากระนาบพิบตั ิของสภาวะ Active ส่ วนแบบจาลอง T-shape 15 cm มีการติดตั้งปี ก T ยาวออกนอกระนาบการ
พิบตั ิ (Active Failure Zone) ส่งผลให้มีการถูกรบกวนจากระนาบพิบตั ิของสภาวะ Active น้อยกว่า สามารถขุดได้ลึกกว่าแบบจาลอง
รู ปแบบอื่น ๆ
Excavation Depth - Wall Displacement

Excavation Depth (cm)

25
20
(8.4, 14.9)

15
10
5

Single wall

0
0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

Wall Displacement (mm)

รู ปที1่ 0 ตัวอย่างการหาจุดพิบตั ิของแบบจาลองที่ 1 Single Wall
ตารางที่ 1 แสดงจุดพิบตั ิของแบบจาลองทั้ง 4 รู ปแบบ
รู ปแบบ
Single wall
T-shape 5 cm
T-shape 10 cm
T-shape 15 cm

ระยะขุดถึงจุดพิบตั ิ (cm)
14.9
21.1
21.3
23.5

การเคลื่อนตัวถึงจุดพิบตั ิ (cm)
8.4
5.4
0.84
0.62
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ตารางที่ 2 แสดงค่ามุมเสี ยดทานภายในของแบบจาลอง
∅

ที่
1
2
3
4

มุม ∅ (องศา)
มุม 45 + ที่เกิดขึ้น (องศา)
2
รู ปแบบ
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1 ครั้งที่2
Single Wall
64.5
66
39
42
T-shape (5 ซม.)
62.5
60
35
30
T-shape (10 ซม.)
ไม่ปรากฏระนาบพิบตั ิ
T-shape (15 ซม.)
ไม่ปรากฏระนาบพิบตั ิ

จากตารางสังเกตได้วา่ การพังของลาดดินในแบบจาลองกาแพงกันดิน แบบ T-shape 5 เซนติเมตร เป็ นการพังแบบทันทีทนั ใด
กาแพงตัว T รบกวนระนาบการพิบตั ิ จึงส่งผลให้มุมน้อยลงและเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการพิบตั ิ
การศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของระบบกาแพงกันดินด้วยอัตราส่วน 𝐻𝛿
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง δ/H กับ H ของกาแพง
กันดินรู ปแบบ single wall
0.4

δ/H

0.3
0.2
0.1
0
0

รู ปที่ 11 การเคลื่อนตัวของกาแพง(δ )

5

10
15
20
Excavation Depth (cm)

25

𝛿

รู ปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน กับ H และระยะการขุด (H)
𝐻

อัตราส่วนระหว่าง𝐻𝛿 (การเคลื่อนตัวด้านข้างของกาแพงหารระดับการขุด) สามารถนามาวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของระบบกัน
ดินในงานขุดดิน และอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาแรงดันดินเชิงรับ เมื่อเพิ่มส่วนของ T-Shape
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน 𝐻𝛿 กับ H ของระบบกาแพงกันดินรู ปแบบ Single wall ในช่วงแรกของการขุด อัตรา
ของการเคลื่อนตัวของกาแพงกันดินเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ เมื่อเทียบกับความลึกของการขุด และตั้งแต่ 10 เซนติเมตร เป็ นต้นไป พบว่า
อัตราการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อเทียบกับความลึกของการขุด
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ความสัมพันธ์ระหว่าง δ/H กับ H ของ
รู ปแบบ T-shape 15 ซม.

0.01

δ/H

0.008
0.006
0.004

B
0.002

C

A

0
0

5

10

15

20

25

30

Excavation Depth (cm)
𝛿

รู ปที่ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน กับ H
𝐻

𝛿

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วน กับ H ของระบบกาแพงกันดินรู ปแบบ T-shape ที่มีความยาวส่ วนแกน(web)
𝐻

เท่ากับ 15 เซนติเมตร สามารถอธิ บายแนวโน้มของการเคลื่อนตัวของกาแพงกันดินต่อความลึกได้โดยการแบ่งช่วงของการขุดได้
เป็ น 3 ช่วง คือ
1. ช่วง A ถึง B ในช่วงนี้เป็ นช่วงพัฒนาแรง passive โดยการพัฒนาแรง passive นั้นจาเป็ นต้องเกิดระยะการเคลื่อนตัวระยะ
หนึ่ งก่อนที่จะเกิดแรง passive ซึ่ งกระทาต่อระบบกาแพงกันดิน ตามทฤษฏีแรงดันดินด้านข้างในรู ปที่14 โดยที่จุด B เป็ นจุดที่
แรงต้านได้ถูกพัฒนาจนสามารถต้านทานการเคลื่อนตัวของกาแพงเนื่องจากแรง active ได้

รู ปที่ 14 การเคลื่อนตัวและแรงดันดินด้านข้าง [5]
2. ช่วง B ถึง C ในช่วงนี้ เป็ นช่วงการทางานของแรง passive ในส่ วน T-Shape ของกาแพงโดยมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของการ
เคลื่อนตัว มีค่าน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของความลึกในการขุด ส่งผลให้ค่า 𝐻𝛿 มีค่าลดลง(ประสิ ทธิ ภาพดี) เนื่ องจากเกิดแรง passive ต้าน
การเคลื่อนที่ โดยที่จุด C เป็ นจุดที่เกิดแรงต้านถึงประสิ ทธิภาพสูงสุด
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3. ช่วง C เป็ นต้นไป ในช่วงนี้ เป็ นช่วงที่แรงกระทามีค่ามากกว่าแรงต้านของกาแพงที่พฒั นาเต็มที่แล้ว ส่ งผลให้ค่า 𝐻𝛿 มีค่า
เพิ่มขึ้น (ประสิ ทธิ ภาพลดลง) อีกครั้ง ประสิ ทธิ ภาพของระบบลดลง รู ปแบบ T-shape ที่ มีความยาวส่ วนแกน (web) เท่ากับ 10
เซนติเมตร สามารถอธิบายแนวโน้มเช่นเดียวกับ รู ปแบบ 15 เซนติเมตร ส่วนรู ปแบบ T-Shape ที่มีความยาวส่วนแกน (web) เท่ากับ
5 เซนติเมตร มีแนวโน้มการพัฒนาแรงต้านส่วน T-Shape ที่ไม่ชดั เจน
4.

อภิปรายผลการวิจยั
แบบจาลองในห้องปฏิบตั ิการสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบในปั ญหาทางวิศวกรรมปฐพีได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพพอสมควร
จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่ ถ้าความยาวแกน T-shape ของเข็มพืด ยาวกว่าพื้นที่การพิบตั ิแบบ Active Failure Zone
จะทาให้กาแพงเข็มพืดแบบ T-shape สามารถพัฒนาแรงต้านการเคลื่อนตัวได้เพิ่มขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพลดการเคลื่อนตัวได้ดีกว่า เข็ม
พืดแบบที่มีแกน T-shape สั้นที่ความยาวแกนอยูใ่ น Active zone อย่างไรก็ตาม แบบจาลองรู ปแบบ T-shape ต้องมีการเคลื่อนตัว
เริ่ มต้นถึงระยะหนึ่งก่อนเพื่อพัฒนาแรงเนื่องจากสภาวะPassive เต็มที่ในส่วน T-shape ของกาแพงก่อนพัฒนาแรงต้านทานที่เพิ่มขึ้น
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