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พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดจากอิทธิพลของอาคารข้ างเคียง
BEHAVIOR OF SHEET PILE WALL MOVEMENT DUE TO NEIGHBORING BUILDING
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บทคัดย่ อ
โครงสร้ างกันดินชนิ ดกาแพงเข็มพืด (Sheet Pile) ถูกนามาใช้ อย่ างกว้ างขวาง เนื่ องจากมีราคาถูก และ ติดตั้งด้ วยระยะเวลาอันสั้ น
แต่ ระบบดังกล่ าวมีการเคลื่อนตัวด้ านข้ างสู งเมื่อเทียบกับโครงสร้ างกันดินชนิ ดอื่ น พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของโครงสร้ างกันดิน
ออกแบบและวิเคราะห์ จากข้ อมูลการสารวจสภาพชั้นดิน โดยไม่ ได้ คานึ งถึงสภาพสิ่ งแวดล้ อมรอบ ๆโครงการ และสิ่ งปลูกสร้ าง
ที่ อยู่ใกล้ เคียง การเคลื่อนตัวของโครงสร้ างกันดิ นไม่ เพียงแต่ ส่งผลต่ อ โครงการก่ อสร้ างโดยตรง แต่ ยัง อาจส่ งผลต่ อโครงสร้ าง
ของอาคารข้ างเคียงที่ มีอยู่เดิ มบริ เวณรอบ ๆโครงการก่ อสร้ าง เป็ นผลให้ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ข้างเคียงร้ องเรี ยน และเรี ยกร้ อง
ให้ ผู้ก่อสร้ างรั บผิ ดชอบความเสี ยหายของทรั พย์ สิน ค่ าใช้ จ่าย เวลา และจิ ตใจ จนเกิ ดเป็ นคดีความต่ าง ๆ มากมาย งานวิ จัยนี ้
จึ งทาการศึ กษาวิเคราะห์ พฤติกรรมของโครงสร้ างกันดิน ซึ่ งได้ รับอิ ทธิ พลจากนา้ หนักของอาคารข้ างเคียงด้ วยวิธีไฟไนท์ อิลิเมนต์
แบบ 2 มิ ติ เพื่ อวิ เคราะห์ หาระยะห่ างระหว่ างโครงสร้ างกันดิ นและอาคารข้ างเคียงที่ เหมาะสม ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่ า อาคาร
ข้ างเคียงที่มนี า้ หนักน้ อยกว่ าหรื อเท่ ากับ 1000 กิโลกรั มต่ อตารางเมตร ควรมีระยะห่ างระหว่ างโครงสร้ างกันดินและอาคารข้ างเคียง
ไม่ น้อยกว่ า 2 เมตร และกรณี อาคารข้ างเคียงที่มีนา้ หนักมากกว่ า 1000 กิโลกรั มต่ อตารางเมตร ควรนาความยาวเสาเข็มของอาคาร
ข้ างเคียงมาพิจารณา เพื่อกาหนดระะยะห่ างที่ปลอดภัย
คาสาคัญ: ชีทไพล์, ไฟไนท์อิลิเมนต์, ค่าความปลอดภัย, การเคลื่อนตัวทางด้านข้าง, โครงสร้างข้างเคียง
ABSTRACT
Sheet pile wall has been widely applied due to low cost construction and short time installation. On the other hand, this method
has high lateral movement. The lateral movement of sheet pile wall is designed and analyzed base on the soil investigation data,
that is not concerned in the construction environment and the neighboring structures. The lateral movement is not only effect to
the construction site directly but also effect to the existing building, that makes a complaint and a require for responsibility from
the construction company. There are many lawsuits occur which substantially affect to construction project and people, who living
near the construction site, in term of asset damage, expenses, time and mind. This paper analyzed the behavior of sheet pile wall
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due to the effect of neighboring building by using 2D finite element method (FEM) to determine the proper spacing between sheet
pile wall and existing building. Consequently, it was found that the spacing between sheet pile wall and existing building should
not less than 2 m. in case of the weight of surround building less than 1,000 kg/m2. On the contrary, the pile depth of existing
building should be considered to determine the proper spacing when the weight of surround building more than 1,000 kg/m2.
KEYWORDS: sheet pile, FEM, factor of safety, lateral movement, neighboring structure
1.

บทนา
การขยายตัวของเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว ในขณะที่พ้ืนที่ใช้สอยบนดินมีอยูอ่ ย่างจากัด ส่ งผลให้ราคาที่ ดิน
สู งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และพบว่าทิ ศทางการก่อสร้างในแนวราบดังในอดี ตที่ ผ่านมาถูก
เปลี่ยนเป็ นการก่อสร้างที่เน้นทิศทางการก่อสร้างในแนวดิ่งมากขึ้น เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการก่อสร้างแนวดิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปั จจุบนั ส่ งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ดิน โดยโครงสร้างใต้ดิน
มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โครงสร้างกันดินจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญและถูกนามาใช้งาน เพื่อใช้เป็ นโครงสร้างรับแรงดัน
ดิ นด้านข้าง ซึ่ งเกิ ดจากระดับดิ นที่ ต่างกัน เมื่อมีการก่อสร้าง หรื อสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงที่ ทาให้เกิ ดระดับดิ นที่ ต่างกัน
และมีความลาดชันมากกว่าที่ ดินจะคงตัวอยู่ได้อย่างปลอดภัย [1] ดังนั้นเพื่อที่ จะป้ องกันการพังทลายหรื อการเคลื่อนตัวที่ ม าก
เกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก่อสร้างบริ เวณกรุ งเทพมหานครและพื้นที่ในเขตปริ มณฑลซึ่งมีสภาพชั้นดินเป็ นดินเหนียวอ่อน จึงทา
ให้ตอ้ งเพิ่มความรอบคอบและความระมัดระวังในการก่อสร้างเป็ นพิเศษ ดังนั้นวิศวกรต้องออกแบบและก่อสร้างให้โครงสร้างกัน
ดิน มีความเหมาะสมกับพื้นที่การก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง ความประหยัด และความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบป้ องกันดิน
พังทลายในขณะและหลังการขุดดิน ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีในลักษณะเป็ นกาแพงค้ ายัน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบกาแพง
ยืดหยุน่ (Flexible Wall) ซึ่ งเหมาะสมกับงานก่อสร้างใต้ดินที่ไม่ลึกมาก เนื่ องจากมีราคาถูก ประหยัด แต่ดินจะเกิดการเคลื่อนตัวสูง
ส่งผลกับโครงสร้างข้างเคียง เช่น กาแพงเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile Wall) และระบบกาแพงแบบแข็ง (Rigid Wall) เช่น กาแพง
กันดิน (Retaining Wall) กาแพงเสาเข็ม (Pile Wall) และกาแพงไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)
การศึ กษาการเคลื่ อนตัวของกาแพงกันดิ นที่ เกิ ดจากงานขุดดิ น เพื่อก่ อสร้ างห้องใต้ดิน พบว่าการเลื อกระบบป้ องกันดิ น
พังทลายและวิธีการก่อสร้างที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละบริ เวณที่ ก่อสร้าง ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างเป็ นตัวแปร
ส าคัญ ที่ สุ ด ในการควบคุ ม การเคลื่ อ นตัว ของก าแพงกันดิ น ให้มี ก ารเคลื่ อ นตัว อยู่ในเกณฑ์ที่ย อมรั บได้ และลดผลกระทบต่อ
โครงสร้างข้างเคียง ประกอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกาแพง
กันดิน ให้การคานวณมีความถูกต้องแม่นยา สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น [2] ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมและความเสี ยหายที่เกิด
ขึ้นกับอาคาร 2 หลัง ที่ก่อสร้างชิดติดกัน และอยูใ่ กล้กาแพงกันดินที่เกิดจากการขุดดิน โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยูใ่ นรัศมีและระยะที่
ได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนตัวของดิน ความเสี ยหายของอาคารได้นามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์หาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น พบว่ากรณี
ที่ 2 อาคารปลูกสร้างติดกัน อาคารหลังที่ มีความแข็งแรงน้อยและอยู่ใกล้กาแพงกันดินได้รับอิทธิ พลของการเคลื่อนตัวที่ สูงกว่า
ผลกระทบและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นมีมากกว่า หากทั้ง 2 อาคารที่อยูช่ ิดติดกันมีความแข็งแรงใกล้เคียงกัน เมื่อมีการเคลื่อนตัวของ
ดิ น เกิ ด ขึ้ น พบว่า ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ตัว โครงสร้ า งหรื อ ตัว อาคารมี ค่ า น้อ ยกว่า [3] โดยในการศึ กษาวิเ คราะห์ ด้วยวิธี
ไฟไนท์อิลิเมนต์น้ ัน เป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมและใช้อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั วัสดุที่มีรูปร่ างและ
คุณสมบัติต่าง ๆได้ ด้วยการกาหนดคุณสมบัติที่ต่างกันในแต่ละอิลิเมนต์ เช่น คุณสมบัติของสภาพชั้นดินในแต่ละชั้น ขอบเขตการ
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เคลื่อนตัว แรงดันน้ า และความแรงกระทาต่าง ๆ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยงั สามารถที่จะกาหนดความ
แม่นยา ให้การคานวณอยูใ่ นขอบเขตที่ตอ้ งการ
การออกแบบระบบโครงสร้ างกันดิ น พบว่ามี ตวั แปรบางตัว มิ ได้ถูกนามาพิจารณาประกอบในขั้นตอนการคานวณและ
ออกแบบ ทาให้เงื่อนไขที่ใช้ในการออกแบบไม่สอดคล้องกับเงื่ อนไขที่ พบในสภาวะจริ ง ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
บริ เวณก่อสร้าง เช่น อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างเดิมก่อนรื้ อถอนภายในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ประเภทของยานพาหนะของประชาชน
ที่ใช้ในการสัญจรในพื้นที่ขา้ งเคียงบริ เวณก่อสร้าง หรื อลักษณะของอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่อยูข่ า้ งเคียงบริ เวณก่อสร้าง ตัวแปรที่
กล่าวมานั้นอาจส่ งผลต่อการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกันดิน ทาให้ค่าการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นจริ งในการก่อสร้างสู งเกินกว่าค่าการ
เคลื่อนตัวที่ได้จากการออกแบบ ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ค่าการเคลื่อนตัวที่ผิดพลาด ส่ งผลกระทบต่อบริ เวณก่อสร้าง
และส่งผลกระทบต่อความเสี ยหายของโครงสร้างอาคารที่อยูข่ า้ งเคียง จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นี้ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
และตัวแปรที่ ส่งผลให้โครงสร้างกันดิ นเกิ ดการเคลื่อนตัว ได้แก่ อิทธิ พลของน้ าหนักโครงสร้างหรื ออาคารข้างเคียง ระยะห่ าง
ระหว่างกาแพงกันดินและอาคารข้างเคียงที่เหมาะสม และลักษณะฐานรากของอาคารข้างเคียง เช่น ฐานรากแผ่และเสาเข็มสั้น เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาออกแบบและก่อสร้างต่อไป
2.

การเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืด
การเสี ยรู ปทุ กรู ปแบบของกาแพงเข็มพืด (Sheet Pile) จะเกิ ดขึ้ นพร้ อมกับการวิบตั ิ ของกาแพงเข็มพืดที่ มีลกั ษณะป่ องเข้า
(Inward Bulging) การเสี ยรู ปจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ค่าสติฟเนสของเข็มพืด การเสี ยรู ปของกาแพงเข็มพืด แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ
ดังนี้
1) การเคลื่อนตัว (Translation) มีการเคลื่อนตัวเกิ ดขึ้นโดยเฉพาะบริ เวณส่ วนล่างของกาแพงเข็มพืด สาเหตุจากปลายของ
กาแพงเข็มพืดหยัง่ ไม่ถึงชั้นดินแข็งทาให้มีการเคลื่อนตัวเกิดขึ้น
2) การหมุนของกาแพงเข็มพืดส่วนบน (Rotational at Top) การวิบตั ิเกิดขึ้นในลักษณะหมุน เนื่องจากกาแพงเข็มพืดวางอยูบ่ น
ชั้นดิ นแข็ง การเสี ยรู ปแบบนี้ รวมไปถึงการเสี ยรู ปในลักษณะคานยื่น (Cantilever Type) ซึ่ งจะพบในช่วงแรกของการขุดดิน และ
ส่วนมากเกิดขึ้นก่อนขั้นตอนการติดตั้ง Strut
3) การหมุนของกาแพงเข็มพืดส่วนล่าง (Rotational at Bottom) การเสี ยรู ปของกาแพงเข็มพืดเกิดจากการวิบตั ิแบบหมุนบริ เวณ
ส่วนล่างของกาแพงเข็มพืด โดยไม่มีการวิบตั ิในลักษณะเคลื่อนตัว (Translation) ร่ วมด้วย มีสาเหตุมาจาก การขุดดินและติดตั้งค้ ายัน
ใกล้เคียงกับระดับดินเดิมหลังกาแพงเข็มพืด และกาแพงเข็มพืดวางอยูบ่ นชั้นดินอ่อน
4) การหมุนจากกรณี ปลายเข็มทั้งสองด้านถูกยึด (Fixed) การเสี ยรู ปที่เกิดขึ้นที่ปลายของกาแพงเข็มพืดส่ วนบนและส่ วนล่าง
ในลักษณะหมุน โดยกาแพงเข็มพืดไม่มีการเคลื่อนตัว (Translation) เกิ ดขึ้น ส่ วนมากเกิ ดกับงานขุดที่ มีระดับค้ ายันใกล้เคียงกับ
ระดับดินเดิมหลังกาแพงเข็มพืด และมีกาแพงวางอยูบ่ นชั้นดินแข็ง
เนื่ อ งจากขั้นตอนการก่ อ สร้ า งก าแพงเข็ม พื ด ซึ่ ง ออกแบบให้ มี ล ัก ษณะเป็ นก าแพงกัน ดิ น ชั่ว คราว ที่ ติ ด ตั้ง ให้อ ยู่ชิดกับ
โครงสร้ างของอาคาร หรื อ บ้านเรื อนที่ ปลูกสร้ างมาก่ อนแล้ว สาเหตุมาจากที่ ดินซึ่ งมี ราคาแพง ทาให้เจ้าของงานหรื อเจ้าของ
โครงการส่ วนใหญ่ จาเป็ นที่จะต้องใช้พ้ืนที่โครงการให้เกิดประโยชน์และความคุม้ ค่ามากที่สุด ในทางทฤษฎีการคานวนออกแบบ
โครงสร้างกันดินจะมีเสถียรภาพเพียงพอ แต่บางครั้งกาแพงกันดินจะมีการเคลื่อนตัวสู งมากในความเป็ นจริ ง ทาให้เกิดการเคลื่อน
ตัวของดินในบริ เวณรอบ ๆ พื้นที่งานขุด และส่งผลให้เกิดการวิบตั ิของอาคารที่อยูข่ า้ งเคียงได้ ดังแสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 การเคลื่อนตัวของดินบริ เวณรอบโครงสร้างกันดิน [4]
การกาหนดระดับความระมัดระวัง จากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกันดิ น ประเมินโดยใช้ค่าการเคลื่อนตัวที่ คานวณจาก
ทฤษฎีในขั้นตอนการออกแบบ เทียบกับค่าการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกันดินหน้างาน [5] แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1) Alert Level คือระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วดั ได้จริ งมีค่ามากกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่วเิ คราะห์ได้ทางทฤษฎี ในระดับนี้
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายต้องทาการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง
2) Alarm Level คือระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วดั ได้จริ งมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของค่าที่วเิ คราะห์ได้ทางทฤษฎี ในระดับ
นี้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งต้อ งปรึ กษาผูอ้ อกแบบเพื่ อความมั่นใจว่า ระบบการก่ อสร้ า งมี ความปลอดภัย และไม่ ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายกับ
โครงสร้างข้างเคียง
3) Action Level คือระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วดั ได้จริ งมีค่ามากกว่าร้อยละ 90 ของค่าที่วเิ คราะห์ได้ทางทฤษฎี ในระดับ
นี้ตอ้ งหยุดการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่ขา้ งเคียงอย่างละเอียด
3. พื้นทีท่ ที่ าการศึกษา
3.1 สภาพชั้นดิน
พื้นที่ที่ทาการศึกษาตั้งอยูบ่ นถนนสุ ขมุ วิท ซึ่ งเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางกรุ งเทพมหานคร เป็ นการก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย
ขนาดใหญ่ มีช้ นั จอดรถใต้ดิน 5 ชั้น ซึ่ งต้องขุดดินลึก 13 เมตร ข้อมูลจากการเจาะสารวจชั้นดินจนถึงระดับความลึก 25 เมตร ดัง
แสดงในรู ปที่ 2 โดยสามารถแบ่งชั้นดินเหนียวอ่อนเป็ น 4 ชั้น ประกอบด้วย
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รู ปที่ 2 ลักษณะชั้นดินของหลุมเจาะสารวจระดับความลึก 25 เมตร
ชั้นผิวดิน (Top Soil) มีความหนาจากระดับผิวดินประมาณ 2.00 เมตร จากนั้นเป็ นชั้นดินเหนียวอ่อน (Soft Clay) ที่ระดับ 2.00
เมตร ถึงระดับ 10.00 เมตร จากผิวดิน และเป็ นชั้นดินเหนียวปานกลาง (Medium Clay) ที่ระดับ 10.00 ถึงระดับประมาณ 14.00 เมตร
ส่วนชั้นสุดท้ายเป็ นชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) ที่ระดับตั้งแต่ 14.00 เมตร ถึงระดับสิ้นสุดการเจาะสารวจ
3.2 ระบบกาแพงเข็มพืด
ระบบป้ องกันดินพังทลายในโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบกาแพงเข็มพืด (Sheet Pile Wall) และ ระบบกาแพง
เสาเข็ม (Pile Wall) ดังแสดงในรู ปที่ 3 ซึ่งมีลาดับการดาเนินการก่อสร้าง 7 ขั้นตอนดังนี้
1) ก่อสร้าง Pile Wall และกด Sheet Pile รอบนอก
2) ขุดดินถึงระดับ -1.40 เมตร และติดตั้งค้ ายันที่ระดับ -0.825 เมตร
3) ขุดดินถึงระดับ -4.05 เมตร และติดตั้งค้ ายันที่ระดับ -3.475 เมตร และอัดแรงในค้ ายัน 10 t/m
4) ขุดดินถึงระดับ -4.30 เมตร
5) ขุดดินถึงระดับ -6.70 เมตร และติดตั้งค้ ายันที่ระดับ -6.125 เมตร และอัดแรงในค้ ายัน 10 t/m
6) ขุดดินถึงระดับ -8.70 เมตร และติดตั้งค้ ายันที่ระดับ -8.125 เมตร และอัดแรงในค้ ายัน 20 t/m
7) ขุดดินถึงระดับสุดท้าย -12.09 เมตร เท lean Concrete ชน Pile Wall และขุดเพื่อก่อสร้าง Pile Cap ทีละหลุม
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รู ปที่ 3 รู ปตัดระบบค้ ายัน กาแพงเข็มพืด (Sheet Pile Wall) และ กาแพงเสาเข็ม (Pile Wall)
4.

การวิเคราะห์ ด้วยวิธีไฟไนท์ อลิ เิ มนต์
พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืด ถูกนามาศึกษาและวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างแบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ดว้ ยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบ 2 มิติ (2D Finite Element Method) บนระนาบความเครี ยด (Plane Strain) กาหนดให้ 1
ชิ้นส่ วนรู ปสามเหลี่ยม (Triangular Element) ประกอบไปด้วย 15 จุดต่อ (Nodes) และกาหนดอิลิเมนต์ที่มีความละเอียดมาก (Very
Fine Mesh) เพื่อมาใช้ในวิเคราะห์ แบบจาลองกาแพงเข็มพืดมีขนาด 100 เมตร ในแนวแกน x และ 60 เมตร ในแนวแกน y ตามลาดับ
ซึ่งขนาดของแบบจาลองดังกล่าวมีขนาดเพียงพอ ทาให้ไม่ได้รับอิทธิพลจากขอบเขตของแบบจาลอง ดังแสดงในรู ปที่ 4 ข้อมูลที่ได้
จากการเจาะสารวจสภาพชั้นดิ นในบริ เวณก่อสร้ างนามาเป็ นค่าตัวแปรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พฤติ กรรมของกาแพงเข็มพืดใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 สภาพชั้นดินที่จาลองแบ่งเป็ น ชั้นผิวดิน (Top Soil) ชั้นดินเหนียวอ่อน (Soft Clay) ชั้น
ดินเหนี ยวแข็งปานกลาง (Medium Clay) และชั้นดินแข็ง (Stiff Clay) เสมือนจริ งตามข้อมูลที่ได้จากหลุมเจาะ เนื่ องจากดินเหนียว
อ่อนเป็ นชั้นดินที่คุณสมบัติในการรับน้ าหนักไม่ดี จึงทาให้ค่าการเคลื่อนตัวในชั้นดินดังกล่าวมีค่าสูง และข้อมูลจากการเจาะสารวจ
พบว่าดินเหนียวอ่อนมีความลึก 8 เมตร ดังนั้นเพื่อให้ผลการศึกษามีความละเอียดใกล้เคียงสภาพดินที่มีอยูใ่ นธรรมชาติมากที่สุด ชั้น
ดินเหนียวอ่อนในแบบจาลอง จึงถูกแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นดินเหนียวอ่อนชั้นที่ 1 (Soft Clay 1) มีความลึกตั้งแต่ระดับ 2.00-5.00
เมตร ชั้นดินเหนียวอ่อนชั้นที่ 2 (Soft Clay 2) มีความลึกตั้งแต่ระดับ 5.00-8.00 เมตร และ ชั้นดินเหนียวอ่อนชั้นที่ 3 (Soft Clay 3) มี
ความลึกตั้งแต่ระดับ 8.00-10.00 เมตร ตามลาดับ โดยระดับน้ าใต้ดินอยู่ที่ความลึก 1.5 เมตร จากผิวดิ น การวิเคราะห์ กาหนดให้
พฤติกรรมของดินอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการวิบตั ิของมอร์-คูลอมบ์ (Mohr-Coulomb Failure Criteria) โดยมีพฤติกรรมแบบไม่ระบายน้ า
(Undrained Condition) ขั้นตอนและลาดับการวิเคราะห์ในแบบจาลองได้กาหนดขึ้นตามขั้นตอนการก่อสร้างจริ ง
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รู ปที่ 4 แบบจาลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ 2 มิติ
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของดินที่ใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
Depth (m)
Type of Soil  (kN/m2) Su (kPa) Eu (kPa) 
0.0 - 2.0
Top Soil
18
40
20000 0.35
2.0 - 5.0
Soft Clay 1
16
12
1800
0.35
5.0 - 8.0
Soft Clay 2
16
15
2250
0.35
8.0 - 10.0
Soft Clay 3
16
16
2400
0.35
10.0 - 14.0
Medium Clay 17
37
18500 0.35
14.0 - 25.0
Stiff Clay
18
90
108000 0.35

Material Model Material Type Interfaces

Mohr-Colomb

Undrained

0.7

5.

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
บริ เวณก่อสร้างมีการติดตั้ง Inclinometer เพื่อวัดค่าการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของกาแพงเข็มพืด (Sheet Pile Wall) ดังนั้น เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแปรที่แสดงคุณสมบัติของชั้นดินในแบบจาลองที่สร้างขึ้น ให้มีค่าใกล้เคียงกับคุณสมบัติของชั้นดิน
ในบริ เวณก่อสร้างก่อสร้าง การวิเคราะห์ยอ้ นกลับ (Back Analysis) จึงเป็ นขั้นตอนสาคัญ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้น
จริ งของกาแพงเข็มพืดในบริ เวณก่ อ สร้ าง และค่าการเคลื่ อนตัวที่ ได้จากแบบจาลอง โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ (Finite Element
Method) การสร้างแบบจาลองภายใต้เงื่อนไข มอร์ -คูลอมบ์ (Mohr-Coulomb) ซึ่ งประกอบด้วย Soil Strength Parameter ที่สาคัญ 5
ตัวแปร ได้แก่ ค่าหน่วยน้ าหนัก ( ), ค่าโมดูลสั ของดิน (Eu), อัตราส่ วนปั วซอง (), ค่าแรงยึดเหนี่ ยวของเม็ดดิน (c), และ ค่ามุม
เสี ยดทานภายใน (ϕ) อัตราส่ วน Eu/Su เพื่อใช้วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืด คือ Eu/Su = 150, 500, 1200 สาหรับดิน
เหนียวอ่อน ดินเหนียวแข็งปานกลาง และดินเหนียวแข็ง ตามลาดับ สอดคล้องกับอัตราส่วน Eu/Su ที่แนะนาโดย วันชัย (2539) [6]
รู ปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ยอ้ นกลับ (Black Analysis) เพื่อปรับเทียบค่าความถูกต้องของแบบจาลอง (Validate) ด้วยค่าการ
เคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดที่ตรวจวัดในบริ เวณก่อสร้างจากการติดตั้ง Inclinometer และค่าการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดที่ได้
จากการทานายด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ ในระดับความลึกต่าง ๆ ที่เวลา 120 วัน ภายหลังการติดตั้งกาแพงเข็มพืด จากกราฟค่าการ
Salisa Chaiyaput1 Pongsiri Sunath2 Sakawduen Thuengain 3 and Thanadol Kongsomboon4

21

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

Engineering Journal of Research and Development

Volume 29 Issue 3 July-September 2018

เคลื่อนที่ในแนวราบของกาแพงเข็มพืดที่ผิวดิน จนถึงระดับความลึก 4 เมตร ค่าการเคลื่อนตัวที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีค่า
มากกว่าการเคลื่อนตัวที่วดั ได้จริ งบริ เวณก่อสร้าง เนื่ องจากดินบริ เวณก่อสร้างอยูใ่ นสภาพอัดแน่นเกินปกติซ่ ึ งมีค่า OCR สู ง เพราะ
บริ เวณดังกล่าวเดิมเป็ นสถานที่ต้ งั ของอาคารพาณิ ชย์ และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดที่ระดับความ
ลึกตั้งแต่ 4 เมตร ลงไปถึงปลายของกาแพงเข็มพืด พบว่าค่าการเคลื่อนตัวที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ และ
ค่าการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดที่วดั ได้จาก Inclinometer มีค่าใกล้เคียงกัน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแบบจาลองกาแพงเข็มพืดที่
สร้างขึ้น และตัวแปรที่นามาจากข้อมูลการสารวจมีความน่าเชื่อถือ เนื่ องจากมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลการเคลื่อนตัวที่วดั ได้จากสภาพ
จริ งในบริ เวณก่อสร้าง ดังนั้นแบบจาลองและตัวแปรดังกล่าวสามารถนามาใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกาแพงเข็มพืดต่อไป

รู ปที่ 5 การเคลื่อนตัวทางด้านข้างของกาแพงเข็มพืดที่ระดับความลึกต่าง ๆ (120 วัน)
6.

เงื่อนไขในการวิเคราะห์
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกันดินที่ได้รับอิทธิ พลจากน้ าหนักของอาคารข้างเคียง มีตวั แปรที่มี
อิทธิพล ดังนี้
1) ระยะห่าง (Spacing) ระหว่างกาแพงเข็มพืด และโครงสร้างอาคารข้างเคียง อ้างอิงจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆของอาคาร ข้อ 49 [7] ดังนี้
“ข้อ 49 การก่อสร้างอาคารในบริ เวณด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถว”
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(1) ถ้าห้องแถวหรื อตึกแถวนั้นมีจานวนรวมกันได้ต้ งั แต่สิบคูหา หรื อมีความยาวรวมกันได้ต้ งั แต่ 40 เมตรขึ้นไป และอาคารที่
สร้างขึ้นเป็ นห้องแถวหรื อตึกแถว ห้องแถวหรื อตึกแถวที่สร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรื อตึกแถวเดิมไม่นอ้ ยกว่า
4 เมตร แต่ถา้ เป็ นอาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรื อตึกแถวเดิมไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
(2) ถ้าห้องแถว หรื อตึกแถวนั้นมีจานวนไม่ถึงสิ บคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร อาคารที่สร้างขึ้นจะต้องห่างจาก
ผนังด้านข้างของห้องแถว หรื อตึกแถวนั้นไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร”
2) น้ าหนักของโครงสร้ างหรื ออาคารข้างเคียง (Distributed Load) ตั้งแต่ 1000 กิ โลกรั มต่อตารางเมตร ในการวิเคราะห์
น้ าหนักรวมของอาคารตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไปจนถึง 2 ชั้น กรณี อาคารที่สูง 3 ชั้น ขึ้นไป การออกแบบจะเป็ นลักษณะฐานรากเสาเข็มซึ่งมี
ความยาว และวางบนชั้นดินแข็ง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างกันดิน
3) ความยาวของเสาเข็มของโครงสร้างข้างเคียง (Pile’s Depth) ตั้งแต่ 0-10 เมตร ซึ่ งเป็ นความหนาของชั้นดิ นเหนี ยวอ่อน
กรุ งเทพ
ค่าของตัวแปรและเงื่อนไขที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของเสาเข็มพืด ที่ได้รับอิทธิ พลจากโครงสร้างหรื ออาคาร
ข้างเคียง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตัวแปร
ระยะห่าง (Spacing)
น้ าหนักของโครงสร้างอาคารข้างเคียง (Distributed Load)
ความยาวของเสาเข็มของโครงสร้างข้างเคียง (Pile’s Depth)

ค่าของตัวแปร
0 – 5 ม.
0 – 3000 กก./ตร.ม.
0 – 10 ม.

7.

ผลการวิเคราะห์
การทานายค่าการเคลื่อนตัวของกาแพงเข็มพืดจากแบบจาลองไฟไนท์อิลิเมนต์ พบว่ากรณี ไม่พิจารณาน้ าหนักของโครงสร้าง
หรื ออาคารข้างเคียง มีค่าความปลอดภัย (Factor of Safety) ประมาณ 1.5 ซึ่งการวิเคราะห์อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขสภาพชั้นดินไม่ถูกรบกวน
ดังนั้นการคานวณจึงไม่คานึงถึงค่า OCR ของผิวดิน (Top Soil) รู ปที่ 6, 7 และ 8 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความปลอดภัย
(Factor of Safety) และความยาวเสาเข็มของอาคารข้างเคียง (Pile’s Depth) ที่ระยะห่าง (Spacing) ต่าง ๆ โดยกาหนดน้ าหนักของ
อาคารข้างเคียง (Distributed Load) เท่ากับ 1000, 2000 และ 3000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ และจากกราฟสามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้คือ
1) กรณี อาคารข้างเคียงมีน้ าหนัก 1000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืด ควรมีระยะตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ในทุกความยาวเสาเข็ม
2) กรณี อาคารข้างเคียงมีน้ าหนัก 2000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืด ควรมีระยะตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป และวางอยูบ่ นเสาเข็มที่มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร
- ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืดตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป และวางอยูบ่ นเสาเข็มที่มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร
- ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืดตั้งแต่ 5 เมตร ขึ้นไป สามารถใช้ได้กบั ความยาวของเสาเข็มในทุกกรณี
3) กรณี น้ าหนักของอาคารข้างเคียง 3000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
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- ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืดควรมีระยะตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และวางอยูบ่ นเสาเข็มที่มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร
- ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืดตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป และวางอยูบ่ นเสาเข็มที่มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร

รู ปที่ 6 ค่าความปลอดภัยจากอิทธิพลของน้ าหนักอาคารข้างเคียง 1000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

รู ปที่ 7 ค่าความปลอดภัยจากอิทธิพลของน้ าหนักอาคารข้างเคียง 2000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

รู ปที่ 8 ค่าความปลอดภัยจากอิทธิพลของน้ าหนักอาคารข้างเคียง 3000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
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จากกราฟพบว่าเมื่อเข็มมีความยาวเพิ่มมากขึ้น และ ระยะห่ างระหว่างโครงสร้างกันดินกับอาคารข้างเคียงมีค่าเพิ่มมากขึ้น ค่า
ความปลอดภัย (Factor of Safety) จะมี ค่าเพิ่มขึ้นด้วยในทุกกรณี หากเป็ นกรณี ที่ พิจารณาน้ าหนักของอาคารข้างเคี ยง จะพบว่า
น้ าหนักของอาคารข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความปลอดภัย (Factor of Safety) มีค่าลดลง
8.

สรุป
การศึ กษาการเคลื่ อนตัวของโครงสร้ างกันดิ น จากอิ ทธิ พลของระยะห่ า งจากต าแหน่ ง ก าแพงเข็ม พืด ถึ งอาคารข้า งเคี ย ง
(Spacing) น้ าหนักของอาคารข้างเคียง (Distributed Load) และความยาวของเสาเข็มของอาคารข้างเคียง (Pile’s Depth) พบว่า ค่า
ความปลอดภัย (Factor of Safety) จะสู งขึ้น ทั้งนี้ หากอาคารข้างเคียงมีน้ าหนักน้อย เสาเข็มของอาคารข้างเคียงมีความยาว และ
ระยะห่างจากกาแพงเข็มพืดถึงอาคารข้างเคียงมีเพียงพอ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) กาแพงเข็มพืดและโครงสร้างข้างเคียง ควรมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
2) กรณี ที่น้ าหนักของอาคารข้างเคียง (Distributed Load) น้อยกว่า 1000 กิ โลกรัมต่อตารางเมตร กาแพงเข็มพืดและอาคาร
ข้างเคียงควรมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร โดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงความยาวเสาเข็มของอาคารข้างเคียง (Pile’s Depth)
3) กรณี ที่ น้ าหนักของอาคารข้างเคี ยง (Distributed Load) ตั้งแต่ 1000 กิ โลกรั มต่อตารางเมตรขึ้ นไป กาแพงเข็มพืดและ
โครงสร้างข้างเคียงควรมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร และอาคารหรื อโครงสร้างข้างเคียงต้องวางอยูบ่ นฐานรากเสาเข็มที่
มีความลึก (Pile’s Depth) มากกว่า 8 เมตร และกรณี ระยะห่ างระหว่างกาแพงเข็มพืดและโครงสร้างข้างเคียงมีระยะห่ าง
มากกว่า 4 เมตร อาคารหรื อโครงสร้างข้างเคียงต้องวางอยูบ่ นเสาเข็มที่มีความลึก (Pile’s Depth) มากกว่า 6 เมตร
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