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structure interfaces are modeled as two cases, including the full tension case and the no-tension case. The
former models no separation between the clay and the pile, but the latter allows separation to happen at all soilstructure interfaces. Limit load solutions of laterally loaded pile are presented in terms of normalized
parameters. Comparisons are also made between the present studies with past available solutions. For the cases
of vertical section, the failure envelope of combined lateral load and moment of lateral pile is also presented in
this paper.
Keywords : Numerical analysis, Plane strain, Finite element, Pile
1. บทนา
ในการออกแบบเสาเข็ม ของโครงสร้ างที่ มี ค วาม
ซับซ้อน เช่น การออกแบบโครงสร้างไกลชายฝั่งทะเล
หรื อโครงสร้ างขนาดใหญ่เช่ นสะพานหรื ออาคารสู ง
เสาเข็ ม ของโครงสร้ า งต่ า งๆเหล่ า นี้ ไม่ ส ามารถ
พิจารณาให้มีแค่แรงในแนวดิ่งกระทาต่อเสาเข็มเพียง
อย่างเดี ยว แต่ควรพิจารณารวมไปถึงแรงดันด้านข้าง
และโมเมนต์ดว้ ย เพื่อให้ค่าที่ ได้จากการคานวณมี ค่า
ใกล้เ คี ย งสภาพความเป็ นจริ ง ที่ สุ ด เพราะในสภาพ
ความเป็ นจริ งแรงที่ กระทาต่อโครงสร้างอาจมีท้ งั แรง
จากคลื่น แรงจากลม หรื ออาจจะรวมไปถึงแรงที่ เกิ ด
จากแผ่นดิ นไหว ซึ่ งอาจจะทาให้เกิ ดแรงดันด้านข้าง
และโมเมนต์ข้ ึนกับเสาเข็มที่รองรับโครงสร้างเหล่านี้
งานวิจยั นี้ นาเสนอเกี่ ยวกับแรงวิบตั ิของเสาเข็มรับ
แรงดันด้านข้างในดินเหนียวโดยมีผลการวิเคราะห์เป็ น
กราฟของตัวแปรไร้ มิติ ที่ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดันด้านข้างวิบตั ิ, ขนาดของเสาเข็ม, กาลังรับแรง
เฉื อ นและหน่ ว ยน้ าหนัก ของดิ น เหนี ย ว รวมไปถึ ง
กราฟขอบเขตการวิบตั ิ (Failure Envelope) ระหว่าง
แรงในแนวราบและโมเมนต์ โดยใช้วิ ธีไ ฟไนต์อิ ลิ
เมนต์ 2 มิติดว้ ยโปรแกรม Plaxis 2D

2.2 P-Y Curves
จาลองเสาเข็มเป็ นคานในดินที่มีลกั ษณะเป็ นสปริ ง
แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น แรงดันดินเป็ นฟังก์ชนั ของ
สปริ ง แบบไม่เชิ ง เส้นและการเคลื่ อนตัว ของเสาเข็ม
เช่นงานวิจยั ของ Padmavathi et al. (2008) [4], Zhang
(2011) [5] และ Huang (2011) [6] ซึ่ งงานวิจยั ทั้งหมด
เป็ นเสาเข็มในดินเหนี ยวแบบไม่ยึดรั้งที่หัวเสาเข็ม ผล
ของงานวิจยั ทั้งสามคือสมการ P-Y Curve แบบใหม่ที่
เป็ นฟังก์ชนั ของตัวแปรต่างๆตามสมมุติฐานของแต่ละ
งานวิจยั
2.3 Plastic Limit Analysis

2. การประมาณแรงวิบัตข
ิ องเสาเข็มรับแรงดัน

ด้ านข้ าง

การประมาณแรงวิ บั ติ ข องเสาเข็ ม รั บ แรงดั น
ด้านข้างมีดว้ ยกันหลายวิธี ดังนี้
2.1 Limit Equilibrium Method
เป็ นผลเฉลยแรกของเสาเข็มรับแรงดันด้านข้างโดย
สมมุติฐานลักษณะการวิบตั ิของเสาเข็มและใช้สมดุ ล

4

ของแรงและโมเมนต์ในการหาแรงดันด้านข้างสู งสุ ด
เช่นงานวิจยั ของ Blum (1932) [1] และ Broms (19641965) [2], [3] วิธีของ Blum(1932) [1] ใช้ได้เฉพาะ
เสาเข็มในดิ นทราย ส่ วนวิธีของ Broms (1964-1965)
[2], [3] ง่ายต่อการคานวณมากกว่า สามารถใช้ได้ท้ งั
ดิ นเหนี ยวและดิ น ทราย เสาเข็มมี ท้ งั เสาเข็ม สั้น และ
เสาเข็มยาว ที่หวั ของเสาเข็มมีท้ งั ยึดรั้งและไม่ยึดรั้ง ทา
ให้วิธีของ Broms (1964-1965) [2], [3] หลากหลาย
และเป็ นที่นิยมในการหาแรงวิบตั ิของเสาเข็มมากกว่า
วิธีอื่นๆ

วิธีน้ ี มีพ้ืนฐานจาก Plastic Limit Theorems เพื่อหา
ผลเฉลยแบบจ ากัด ขอบเขตของแรงวิ บัติ ที่ ถู ก ต้อ ง
(Exact Failure Load) ให้อยู่ในช่วงของขอบเขตบน
(Upper Bound) และขอบเขตล่าง (Lower Bound)
ค่ า แรงวิ บัติ ที่ ถู ก ต้อ งคื อ ค่ า ขอบเขตล่ า งเท่ า กับ ค่ า
ขอบเขตบน อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ี ค่อนข้างยากสาหรั บ
การประยุกต์ใช้กับปั ญหาที่ ซับซ้อ น สาหรั บหน้าตัด
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แนวราบมีงานวิจยั ของ Randolph and Houlsby (1984)
[7] และ Martin and Randolph (2006) [8] โดย
Randolph and Houlsby (1984) [7] ได้ หาขอบเขตล่าง
และบนของแรงวิบตั ิดา้ นข้างของเสาเข็ม แต่ช่วงของ
ผลเฉลยระหว่างขอบบนและขอบล่างยังกว้างอยู่ ต่อมา
Martin and Randolph (2006) [8] ได้พฒั นาขอบเขต
บนใหม่ทาให้ช่วงของคาตอบแคบลง สาหรับหน้าตัด
แนวดิ่งมีงานวิจยั ของ Ukritchon (1998) [9] ซึ่ งใช้วิธี
Finite Element Limit Analysis ในการหาขอบเขตแรง
วิบตั ิของเสาเข็มทั้งขอบบนและขอบล่าง ซึ่ งพิจารณา
การวิบัติข้ ึ นในเสาเข็มด้วย ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็ม
และดินเป็ นแบบหยาบ (Rough) และลื่น (Smooth) ที่
หัวของเสาเข็มมีท้ งั แรงกระทาในแนวราบและโมเมนต์
2.4 Finite Element Method
วิธีน้ ี จะแบ่งรู ปร่ างของเสาเข็มและดินออกเป็ นชิ้น
ส่วนย่อยๆ (Element) ที่ต่อเนื่ องกัน โดยแต่ละชิ้นส่ วน
ถู ก ก าหนดด้ ว ยจุ ด ต่ อ (Node)
จากนั้ นสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนตัวของแต่ละ
ชิ้นส่วน รวมสมการย่อยของแต่ละชิ้นส่ วนเป็ นสมการ
หลัก กาหนดขอบเขตของปั ญหาและแก้สมการหาผล
เฉลย ตัวอย่างงานวิจยั เช่น Chaudhry (1994) [10] ซึ่ ง
จาลองเสาเข็มเป็ นแบบหน้าตัดแนวราบในดินเหนี ยว
ผลของงานวิจยั เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างแรงกระทา
และการเคลื่อนที่ของเสาเข็ม
วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์มีความแม่นยาและน่าเชื่อถือกว่า
วิธีอื่นๆ และยังสามารถจาลองปั ญ หาต่างๆที่ มีความ
ซับซ้อนมากกว่าปั ญหาพื้นฐานทัว่ ไป นอกเหนื อจากนี้
ยัง สามารถจาลองให้ชิ้ น ส่ ว นเชื่ อ มต่ อของผิว สัม ผัส
(Interface) ระหว่างเสาเข็มกับดินเกิดการเชื่อมต่อแบบ
แรงดึงสมบูรณ์ (Full Tension) หรื อการเชื่อมต่อแบบ
ไม่มีแรงดึง (No Tension) ได้

3. วิธีการวิเคราะห์
งานวิจัยนี้ ใช้วิธีจาลองแบบไฟไนต์อิลิเมนต์ 2 มิ ติ
ด้วยโปรแกรม Plaxis 2D โดย Brinkgreve et al. (2002,
2007) [11], [12] ในการจาลองจะแบ่งแบบจาลอง
เสาเข็มรับแรงด้านข้างโดยพิจารณาออกเป็ นสองหน้า
ตัดคือ หน้าตัดแนวดิ่ง และหน้าตัดแนวราบ การจาลอง
หน้าตัดแนวดิ่งแสดงการประมาณของกาแพงฝังในดิน
ซึ่ ง รั บ แรงในแนวราบและโมเมนต์ที่ จุ ด บนสุ ด การ
จาลองหน้าตัดแนวราบแสดงการประมาณของเสาเข็ม
รู ปวงกลมหรื อท่อรับแรงด้านข้างที่จุดศูนย์กลาง ดังรู ป
ที่ 1-2 และ 4-5
3.1 แบบจำลองของดินเหนียว
การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์จาลองให้ดินเหนี ยว
เป็ นอิ ลิ เ มนต์ แ บบปริ มาตร (Volume Element)
คุณสมบัติมีค่าคงที่และเท่ากันทุกทิศทาง การวิบตั ิเป็ น
แบบมอร์-คูลอมบ์ อัตราส่วนโมดูลสั ของยังต่อกาลังรับ
แรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ าของดินเหนี ยว (E/su) = 500
กาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (su) มุมเสี ยดทาน
ภายใน () = 0 มุมขยายตัวเชิ งปริ มาตร () = 0
อัตราส่ วนของปั วซอง () = 0.495 ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติ
ทางกลศาสตร์ ของดินเหนี ยวแบบไม่ระบายน้ าหรื อไม่
มีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาตร และดินเหนี ยวมีหน่วย
น้ าหนัก (s)
3.2 แบบจำลองของเสำเข็ม
เสาเข็มเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ่ งมีค่าอัตราส่ วน
ของปั วซอง () = 0.21, โมดู ลสั ของยัง (E) =
2.545x107 kPa เสาเข็มมีหน่วยน้ าหนัก (c) กาหนดให้
เสาเข็มเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตร (Volume Element)
และวัส ดุ แ บบอิ ล าสติ ก เสาเข็ ม เป็ นแบบแข็ ง เกร็ ง
(Rigid) และไม่เกิ ดการวิบตั ิ ที่เสาเข็ม อาจกล่าวได้ว่า
เสาเข็มมีความแข็งแรงมากพอที่จะไม่เกิดการวิบตั ิใด ๆ
ก่อนที่ดินจะวิบตั ิ
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3.3 ชิ น้ ส่ วนเชื่ อมต่ อระหว่ ำงเสำเข็มและดินเหนียว

3.6 ตัวแปรที่ ศึกษำ

งานวิจัย นี้ ก าหนดให้ชิ้น ส่ ว นเชื่ อ มต่ อ (Interface)
ระหว่างเสาเข็มกับดิ นเหนี ยวเป็ นแบบหยาบ (Rough)
นัน่ คือ ci = csoil, i = soil, i = soil โดยผิวสัมผัส
ระหว่า งเสาเข็ม กับ ดิ น แบ่ ง เป็ น 2 กรณี คื อ เกิ ด การ
เชื่อมต่อแบบแรงดึงสมบูรณ์ (Full Tension) หรื อการ
เชื่ อ มต่ อ แบบไม่ มี แ รงดึ ง (No Tension) กรณี แ รก
จาลองสภาพไม่เกิดการแยกตัวระหว่างดินและเสาเข็ม
ส่วนกรณี สองจาลองสภาพการแยกตัวระหว่างดินและ
เสาเข็ม สาหรับหน้าตัดในแนวดิ่งกาหนดให้ผิวสัมผัส
อยู่รอบๆด้านข้างทั้งสองข้างและด้านล่างของเสาเข็ม
ส่ ว นหน้า ตัด แนวราบก าหนดให้ผิ ว สั ม ผัสอยู่ร อบๆ
หน้าตัดของเสาเข็ม

ตัวแปรป้ อนเข้าของการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์มี
ดังนี้
กาลังรั บแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (su), หน่ วย
น้ าหนักของดิน (s), หน่วยน้ าหนักของคอนกรี ต (c),
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) และความยาว (L) ของเสาเข็ม
โดยทั้งหมดมีตวั แปรไร้มิติมีดงั นี้
1. sL/su กาหนดให้อยูใ่ นช่วง 1 - 30
2. c/s กาหนดให้อยูใ่ นช่วง 1.2 - 1.6
3. L/D กาหนดให้อยูใ่ นช่วง 40 – 80
ผลเฉลยแบบตัวแปรไร้มิติที่ได้จากวิธีไฟไนต์อิลิ
เมนต์คือ
P/suD สาหรับหน้าตัดแนวราบ
H/suL, M/suL2 สาหรับหน้าตัดแนวดิ่ง
3.4 เงื่อนไขกำรเคลื่อนตัวและหน่ วยแรงที่ ขอบเขต
โดย P คือแรงแนวราบวิบตั ิของหน้าตัดแนวราบ
H และ M คือแรงแนวราบวิบตั ิและโมเมนต์วบิ ตั ิ
เงื่ อ นไขขอบเขตของแบบจ าลองเสาเข็ม รั บ แรง
ด้านข้างเป็ นลักษณะทัว่ ไปของการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิ ของหน้าตัดแนวดิ่ง
เมนต์ที่วิศวกรธรณี เทคนิ ค ใช้กัน การจาลองหน้าตัด
แนวดิ่ ง กาหนดให้ข อบล่า งของแบบจ าลองไม่มี การ
เคลื่ อ นที่ ท้ งั แนวราบ (แกน x) และแนวดิ่ ง (แกน y)
ขอบซ้ า ยและขอบขวาไม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ใ น
แนวราบ ส่ วนการจาลองหน้าตัดแนวราบกาหนดให้
ขอบบนและขอบล่างไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง
ขอบซ้ า ยและขอบขวาไม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ใ น
แนวราบ
3.5 โครงข่ ำยไฟไนต์ อิลิเมนต์
แบบจ าลองเป็ นแบบระนาบความเครี ย ด (Plane
Strain) ชิ้นส่ วนดิ นเป็ นชิ้นส่ วนรู ปสามเหลี่ยมแบบมี
15 จุดต่อ (Node) และหน่ วยแรงภายในชิ้นส่ วน 12
หน่วยแรง (Stress Points) การแบ่งโครงข่ายออกเป็ น
ชิ้นส่ วนย่อยใช้แบบละเอียดสู งสุ ด (Very Fine) ดังที่
แสดงในรู ปที่ 3 และ 6

6

รู ปที่ 1 แบบจาลองเสาเข็มหน้าตัดแนวดิ่ง

รู ปที่ 2 แบบจาลองเสาเข็มหน้าตัดแนวดิ่งด้วย
โปรแกรม Plaxis
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4. ผลการวิเคราะห์
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ ของเสำเข็มหน้ ำตัดแนวดิ่ง

รู ปที่ 3 โครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ของแบบจาลอง
เสาเข็มหน้าตัดแนวดิ่ง

รู ปที่ 4 แบบจาลองเสาเข็มหน้าตัดแนวราบ

รู ปที่ 5 แบบจาลองเสาเข็มหน้าตัดแนวราบด้วย
โปรแกรม Plaxis

รู ปที่ 6 โครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ของแบบจาลอง
เสาเข็มหน้าตัดแนวราบ

ผลการวิเคราะห์ เสาเข็มหน้าตัดแนวดิ่ งด้วยวิธีไฟ
ไนต์อิลิเมนต์ท้ งั สองกรณี คือ No Tension และ Full
Tension แสดงให้เห็นว่าตัวแปรไร้มิติc/s = 1.2 - 1.6
และ L/D = 40 - 80 มีผลต่อแรงวิบตั ิของทั้งสองกรณี
น้อยมาก ดังนั้นตัวแปรไร้ มิติที่มีผลต่อแรงด้านข้างวิ
บิ ตจึ งเหลื อเพียงตัวเดี ยวคื อ sL/su แต่ในกรณี Full
Tension พบว่า sL/su ไม่มีผลต่อกรณี น้ ี จึ งทาให้ใน
กรณี ของ Full Tension ค่าแรงด้านข้างวิบตั ิคงที่ตลอด
ทุกค่าของ sL/su ใดๆ
4.1.1 เสำเข็มหน้ ำตัดแนวดิ่งที่ รับเฉพำะแรงในแนวรำบ
หรื อโมเมนต์ อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่งเพียงอย่ ำงเดียว
รู ปที่ 7-14 แสดงตัวอย่างผลการวิบตั ิของเสาเข็มใน
แนวดิ่ งจากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ รู ปที่ 7-10 คือรู ปของ
กรณี ที่เสาเข็มรับเฉพาะแรงในแนวราบเพียงแรงอย่าง
เดี ย ว และรู ป ที่ 11-14 คื อ รู ป ของกรณี ที่ เ สาเข็ ม รั บ
เ ฉ พ าะ โ ม เ ม น ต์ เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว ผ ล การ วิ บั ติ
ประกอบด้วย Deformed Mesh, Total Increment
Vector, Incremental Shear Strain Contour และ Plastic
Point เปรี ยบเทียบระหว่าง 3 กรณี คือ กรณี No Tension
ที่มี sL/su = 3 และ sL/su = 15 ส่ วนกรณี สุดท้ายคือ
กรณี Full Tension (sL/su ไม่มีผล)
จากการเปรี ยบเที ยบผลการวิบัติพบว่า เสาเข็มจะ
หมุนบริ เวณช่วงล่างสาหรับเสาเข็มที่รับเฉพาะแรงใน
แนวราบ และหมุนบริ เวณช่วงกลางสาหรั บเสาเข็มที่
รับเฉพาะโมเมนต์โดยปราศจากการไถลตัวของเสาเข็ม
บริ เวณใกล้ผิวดินด้านหน้าของเสาเข็มจะเกิดการยกตัว
ขึ้ นของดิ น ซึ่ งคล้า ยกั บ สภาพ Passive และบริ เวณ
ด้านหลังของเสาเข็มดินจะมีสภาพเป็ น Active
สาหรับกรณี No Tension จะเกิดการแยกตัวระหว่าง
เสาเข็ ม กับ ดิ น ที่ บ ริ เวณด้ า นหน้ า ของเสาเข็ ม หรื อ
Passive Zone และเมื่อค่า sL/su เพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้
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การแยกตัวลดน้อยลงและผลการวิบัติ คล้ายกับ กรณี
Full Tension มากขึ้น
รู ปที่ 13 Incremental Shear Strain Contour ของหน้า
ตัดแนวดิ่งที่รับเฉพาะโมเมนต์
รู ปที่ 7 Deformed Mesh ของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับ
เฉพาะแรงแนวราบ
รู ปที่ 14 Plastic Point ของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับเฉพาะ
โมเมนต์
รู ปที่ 8 Total Increment Vector ของหน้าตัดแนวดิ่งที่
รับเฉพาะแรงแนวราบ

รู ปที่ 9 Incremental Shear Strain Contour ของหน้าตัด
แนวดิ่งที่รับเฉพาะแรงแนวราบ

รู ปที่ 10 Plastic Point ของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับเฉพาะ
แรงแนวราบ

ผลเฉลยแรงวิ บัติ ข องเสาเข็ ม รั บ เฉพาะแรงใน
แนวราบ (H/suL) แสดงในรู ปที่ 15 สาหรับเสาเข็มรับ
เฉพาะโมเมนต์ (M/suL2) แสดงในรู ปที่ 16 โดยเป็ นผล
เฉลยเสาเข็ ม หน้ า ตั ด แนวดิ่ งในสภาพระนาบ
ความเครี ยด จากผลการวิเคราะห์ พบว่าสาหรั บกรณี
Full Tension ตัวแปร sL/su ไม่มีผลต่อแรงวิบตั ิ ทาให้
แรงวิบตั ิ มีค่าคงที่ ส่ วนกรณี No Tension เมื่ อ sL/su
เพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้ แ รงวิ บัติ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆจนเข้า ใกล้
ค่าคงที่ของกรณี Full Tension
Ukritchon (1998) [9] ได้หาผลเฉลยของ H/suL และ
M/suL2 เอาไว้ดว้ ยวิธี Finite Element Limit Analysis
ทั้ง Upper Bound และ Lower Bound โดย Ukritchon
(1998) ได้ก าหนดให้ดิ น มี ห น่ว ยน า้ หนัก เป็ นศู น ย์
(sL/su = 0) จึงอาจกล่าวได้วา่ ผลเฉลยของ Ukritchon
(1998) เป็ นค่าที่ต่าที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้สาหรับกรณี No
Tension

รู ปที่ 11 Deformed Mesh ของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับ
เฉพาะโมเมนต์

รู ปที่ 12 Total Increment Vector ของหน้าตัดแนวดิ่งที่
รับเฉพาะโมเมนต์
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เสาเข็มไปในทิศทางที่สวนกัน (II) อยูใ่ นควอดรันต์ 2
และ 4 ดังรู ปที่ 17
กราฟขอบเขตการวิบัติระหว่างตัวแปรไร้ มิติของ
แรงในแนวราบ H/suL และตัวแปรไร้มิติของโมเมนต์
M/suL2 โดยมีสัดส่ วนโมเมนต์ต่อแรงในแนวราบคือ
M/HL ซึ่งมีค่าเท่ากับ tan() โดย  คือมุมใดๆเริ่ มจาก
แกนในแนวราบของควอดรันต์ 1 ดังรู ปที่ 18
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Upper Bound, Ukritchon (1998)
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รู ปที่ 15 ผลเฉลยแรงวิบตั ิของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับ
เฉพาะแรงในแนวราบ, H/suL

รู ปที่ 17 แผนภูมิสาหรับกราฟขอบเขตการวิบตั ิ
(Failure Envelope)

1.4
1.3

1.2

M/suL2

1.1
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Full tension, Present study

0.9

No tension, Present study

Upper Bound, Ukritchon (1998)
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รู ปที่ 18 อัตราส่วนโมเมนต์และแรงแนวราบที่กระทา
กับเสาเข็ม, M/HL

จากรู ปที่ 19 ถึ ง 22 แสดงตัวอย่างผลการวิบัติของ
เสาเข็ ม เปรี ยบเที ย บระหว่ า ง 3 กรณี คื อ กรณี No
รู ปที่ 16 ผลเฉลยแรงวิบตั ิของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับ
2
เฉพาะโมเมนต์, M/suL
Tension ที่ มี sL/su= 3 และ sL/su= 10 ส่ วนกรณี
สุดท้ายคือกรณี Full Tension (sL/suไม่มีผล)
4.1.2 เสำเข็มหน้ ำตัดแนวดิ่งที่ รับแรงแนวรำบและ
ลักษณะการวิบตั ิอยูร่ ะหว่างกรณี เสาเข็มที่รับเฉพาะ
โมเมนต์และเสาเข็มที่ รับเฉพาะแรงในแนวราบ ทั้งนี้
โมเมนต์ พร้ อมกัน
เพราะตัวอย่างมี สัดส่ ว นโมเมนต์ต่ อแรงในแนวราบ
ผลของการวิเคราะห์จะถูกนาเสนอในรู ปของกราฟ ของตัวอย่างมีค่าเท่ากันคือ M/HL = 1 ( = 45)
ขอบเขตการวิบตั ิ (Failure Envelope) โดยแบ่งเป็ น 2
กรณี กรณี แ รกคื อ แรงในแนวราบและโมเมนต์ดัน
เสาเข็มไปในทิ ศทางเดี ยวกัน (I) อยู่ใ นควอดรั นต์ 1
และ 3 กรณี ที่สองคือแรงในแนวราบและโมเมนต์ดนั
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รู ปที่ 19 Deformed Mesh ของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับ H
และ M

Present Study

4

Full Tension, n

3

No Tension, n = 50

2

No Tension, n = 5

No Tension, n = 10

No Tension,n = 3

1

H/suL

รู ปที่ 20 Total Increment Vector ของหน้าตัดแนวดิ่งที่
รับ H และ M
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No Tension, n = 2
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Lower Bound by
Ukritchon (1998)

-3
-4
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รู ปที่ 21 Incremental Shear Strain Contour ของหน้า
ตัดแนวดิ่งที่รับ H และ M

รู ปที่ 22 Plastic Point ของหน้าตัดแนวดิ่งที่รับ H และ
M
กาหนดให้ตวั แปร n ในรู ปหมายถึง sL/su เส้นนอก
สุดคือเส้นขอบเขตการวิบตั ิในกรณี Full Tension ส่ วน
เส้นที่เหลือด้านในคือกรณี No Tension และเส้นด้าน
ในสุ ด 2 เส้น คื อ ผลเฉลยจากงานวิจัย ของ Ukritchon
(1998) [9] ที่ sL/su = 0
เส้นขอบเขตการวิบตั ิในรู ปที่ 23 ทุกเส้นมีลกั ษณะ
คล้ายวงรี ที่หมุนไปประมาณ 3/4 องศาจากแกนใน
แนวราบของควอดรั น ต์ 1 และเป็ นวงรี แ บบไม่
สมมาตร เพราะตรงปลายสุ ดขอบวงรี ท้ งั สองฝั่ งเป็ น
ลักษณะที่บิดเบี้ยวคล้ายปลายของใบพัดรู ปกังหัน วงรี
แต่ละวงจะมี ขนาดเพิ่มขึ้ นเมื่อค่า sL/su (n) เพิ่มขึ้ น
วงรี ที่ใหญ่ที่สุดคือวงรี ของกรณี Full Tension และวงที่
เล็กที่สุดคือกรณี No Tension ที่ sL/su = 0

10

รู ปที่ 23 ผลเฉลยกราฟขอบเขตการวิบตั ิของหน้าตัด
แนวดิ่งที่รับ H และ M
รู ปที่ 24 แสดงอัตราการเพิ่มขึ้ นของแรงเที ยบกับ
การเคลื่อนที่ โดยแกนในแนวดิ่ งแสดงถึงขั้นตอนการ
เพิ่มขึ้นของแรงดันด้านข้างในอัตราส่วนของแรงดันใน
ขณะนั้น (Pi) หารด้วยแรงวิบตั ิ (P) หรื อคิดเป็ นร้อยละ
การเพิ่มขึ้นของแรงด้านข้าง (Pi/P) x 100% ตั้งแต่
เริ่ มต้น (0%) ไปจนถึงสภาพวิบตั ิ (100%) ซึ่ งสัมพันธ์
กับอัตราส่ วนของการเคลื่อนตัวในขณะนั้น (ui) หาร
ด้วยการเคลื่ อนตัวที่ สถานะวิบัติ (u) โดยมีตวั แปรไร้
มิติคือ |ui/u|
รู ปที่ 25-27 แสดงการพัฒนาการวิบตั ิ (Progressive
Failure) จากสภาพเริ่ มต้น (0%) ถึงสภาพวิบตั ิ (100%)
ซึ่ งประกอบด้วย Total Increment Vector, Incremental
Shear Strain Contour และ Plastic Point ตัวอย่างที่
แสดงนี้ คือหน้าตัดเสาเข็มแนวดิ่ งที่ รับเฉพาะแรงดัน
ด้านข้างและมี sL/su = 10
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รู ปที่ 24 กราฟการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนแรงด้านข้าง
ของหน้าตัดเสาเข็มแนวดิ่ง

รู ปที่ 27 การเปลี่ยนแปลง Plastic Point ของหน้าตัด
แนวดิ่ง
รู ปที่ 28 แสดงกราฟขอบเขตการวิบตั ิ ของเสาเข็มที่
รั บ แรงในแนวราบและโมเมนต์ โดยแสดง Total
Increment Vector ของตาแหน่งต่างๆที่ = 0, 30, 75,
135, 152.5, 160 และ 175 ตัวอย่างที่ แสดงคือกราฟ
ขอบเขตการวิบตั ิของกรณี No Tension ที่มี sL/su = 10

รู ปที่ 25 การเปลี่ยนแปลง Total Increment Vector ของ
หน้าตัดแนวดิ่ง
รู ปที่ 28 Total Increment Vector ของตาแหน่งต่างๆ
บนกราฟขอบเขตการวิบตั ิ
4.2 ผลกำรวิเครำะห์ ของเสำเข็มหน้ ำตัดแนวรำบ

รู ปที่ 26 การเปลี่ยนแปลง Incremental Shear Strain
Contour ของหน้าตัดแนวดิ่ง

จากการวิเคราะห์เสาเข็มแนวราบด้วยวิธีไฟไนต์อิลิ
เมนต์ ได้กาหนดให้ค่าหน่ วยน้ าหนักของเสาเข็มและ
ดิ นเหนี ยวเท่ากับศูนย์ทาให้ตวั แปรไร้มิติc/s และ
sL/su ไม่มีผลต่อเสาเข็มหน้าตัดนี้ นอกจากนั้นการ
วิเคราะห์เป็ นแบบความเครี ยดบนระนาบ เสาเข็มจึงมี
ความยาวเป็ นอนันต์ ทาให้ตวั แปรไร้มิติของแรงวิบตั ิ
P/suD ไม่พิจารณาผลความยาวของเสาเข็ม (L/D) ผล
เฉลยจากการวิเคราะห์คือ
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4.2.1 กรณี Full Tension ได้ค่า P/suD = 11.94

4.2.2 กรณี No Tension ได้ค่า P/suD = 11.91
จากผลเฉลยพบว่าทั้งสองกรณี มีค่าใกล้เคียงกันมาก
จึ ง อาจจะสรุ ป ได้ว่า สภาพการเชื่ อ มต่ อ แบบแรงดึ ง
ระหว่างเสาเข็มและดินเหนี ยว (ทั้งสภาพ Full Tension
และ No Tension) ไม่มีผลต่อเสาเข็มหน้าตัดแนวราบ

รู ปที่ 31 Incremental Shear Strain Contour ของหน้า
ตัดแนวราบ

เมื่ อ น าผลเฉลยไปเปรี ยบเที ย บกับ งานวิ จัย ของ
Randolph and Houlsby (1984) [7] และ Martin and
Randolph (2006) [8] จากวิธี Limit Analysis พบว่ามีค่า
ใกล้เคียงกันมากโดย Randolph and Houlsby (1984)
รู ปที่ 32 Plastic Point ของหน้าตัดแนวราบ
[7] ได้ใช้วิธี Lower Bound หาค่า P/suD ไว้เท่ากับ
รู ปที่ 33 แกนในแนวดิ่ งแสดงร้ อยละการเพิ่ มขึ้ น
11.94 และ Martin and Randolph (2006) [8] ได้ใช้วิธี
ของแรงด้านข้าง (Pi/P) x 100% หรื ออัตราส่ วนของ
Upper Bound หาค่า P/suD ไว้เท่ากับ 11.94 เช่นกัน
แรงขณะนั้น (Pi) ต่อด้วยแรงวิบตั ิ (P) ตั้งแต่เริ่ มต้น
จากรู ป ที่ 29-32 แสดงตัว อย่า งผลการวิ บัติ ข อง (0%) ไปจนถึ ง สภาพวิ บัติ (100%) ซึ่ งสั ม พัน ธ์ กับ
เสาเข็มแนวราบจากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ ผลการวิบัติ อัตราส่ วนของการเคลื่อนตัวในขณะนั้น (u ) หารด้วย
i
ประกอบด้วย Deformed Mesh, Total Increment การเคลื่อนตัวที่สถานะวิบตั ิ (u) โดยมีตวั แปรไร้มิติคือ
Vector, Incremental Shear Strain Contour และ Plastic |u /u|
i
Point เปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กรณี คือ No Tension และ
รู ป ที่ 34-36 แสดงการพัฒ นาการวิ บัติ จ ากสภาพ
Full Tension จากรู ปพบว่าผลของทั้งสองกรณี ไม่ เริ่ มต้น (0%) ถึงสภาพวิบัติ (100%) ซึ่ งประกอบด้วย
ต่างกันยกเว้น Plastic Point ที่ต่างกันนิดหน่อย
Total Increment Vector, Incremental Shear Strain
Contour และ Plastic Point ตัว อย่า งที่ แ สดงนี้ คื อ
เสาเข็มในแนวราบกรณี Full Tension อย่างไรก็ตามผล
ของกรณี Full Tension และ ผลของ กรณี No Tension
มีความคล้ายคลึงกัน
รู ปที่ 29 Deformed Mesh ของหน้าตัดแนวราบ

รู ปที่ 30 Total Increment Vector ของหน้าตัดแนวราบ
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รู ปที่ 33 กราฟการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนแรงด้านข้าง
ของหน้าตัดเสาเข็มแนวราบ

รู ปที่ 34 การเปลี่ยนแปลง Total Increment Vector ของ
หน้าตัดแนวราบ

รู ปที่ 35 การเปลี่ยนแปลง Incremental Shear Strain
Contour ของหน้าตัดแนวราบ

รู ปที่ 36 การเปลี่ยนแปลง Plastic Point ของหน้าตัด
แนวราบ
5. สรุป
งานวิ จัย นี้ น าเสนอการวิ เ คราะห์ เ สาเข็ ม รั บ แรง
ด้ า นข้ า งด้ ว ยวิ ธี ไฟไน ต์ อิ ลิ เ มนต์ ส องมิ ติ แบ บ
ความเครี ยดบนระนาบ โดยแบ่งเสาเข็มรับแรงด้านข้าง
ออกเป็ นสองหน้าตัด คือ หน้าตัดแนวดิ่ ง และหน้าตัด
แนวราบ การจาลองหน้าตัดแนวดิ่งแสดงการประมาณ
ของกาแพงฝั งในดิ นซึ่ งรับแรงด้านข้างและโมเมนต์ที่
จุ ด บนสุ ด การจ าลองหน้ า ตัด แนวราบแสดงการ
ประมาณของเสาเข็มรู ปวงกลมหรื อท่อรับแรงด้านข้าง
ที่ จุดศู นย์กลาง ชิ้ นส่ วนเชื่ อมต่อ (Interface) ระหว่าง
ดิ น และโครงสร้ า งถู ก จ าลองเป็ นสองแบบคื อ การ
เชื่อมต่อแบบแรงดึงสมบูรณ์ (Full Tension) และ การ
เชื่ อมต่อแบบไม่มีแรงดึ ง (No Tension) ผลเฉลยแรง
วิบตั ิของเสาเข็มรับแรงด้านข้างถูกนาเสนอในรู ปของ
ตัวแปรไร้มิติของแรง กาลังรับแรงเฉื อนของดินเหนี ยว
และขนาดของเสาเข็ม รวมไปถึ งการเปรี ยบเที ยบผล
ของงานวิจัยนี้ และผลการศึ กษาในอดี ต สาหรั บกรณี
หน้ า ตัด แนวดิ่ ง เส้ น ขอบเขตการวิ บัติ (Failure
Envelope) ระหว่ า งแรงด้ า นข้า งและโมเมนต์ ข อง
เสาเข็ม รั บ แรงด้า นข้า งถู ก น าเสนอในงานวิจัย ชิ้ น นี้
เช่นกัน
ผลการวิเ คราะห์ ข องเสาเข็ ม หน้าตัด แนวดิ่ ง แบ่ ง
ออกเป็ นเสาเข็มที่ รั บเฉพาะแรงในแนวราบหรื อ รั บ
เฉพาะโมเมนต์ และเสาเข็มที่ รับรวมทั้งสองแรง จาก
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ผลที่ได้พบว่าตัวแปรไร้มิติc/s ในช่วง 1.2-1.6 และ
L/D ในช่ วง 40-80 มี ผลต่ อแรงดันด้านข้างวิบัติน้อ ย
มาก ทาให้เหลือตัวแปรไร้มิติที่มีผลต่อแรงดันด้านข้าง
เพียงตัวเดียวคือ sL/su แต่ในกรณี Full Tension พบว่า
sL/su ไม่ มี ผ ลต่ อ กรณี น้ ี จึ ง ท าให้ ใ นกรณี ข อง Full
Tension มีค่าแรงด้านข้างวิบตั ิคงที่ ตลอด sL/su ใดๆ
นอกเหนื อจากนี้ ในกรณี No Tension พบว่าเมื่ อค่า
sL/su เพิ่มขึ้ นจะมี ผลทาให้ค่าแรงวิบัติของเสาเข็ม
H/suL และ M/suL2 เพิ่มขึ้นและยังทาให้เส้นวงรี ของ
ขอบเขตการวิ บัติ ใ นเสาเข็ ม แบบรวมทั้ง สองแรงมี
ขนาดใหญ่ ข้ ึ น ด้ว ย อนึ่ ง เนื่ อ งจากผลเฉลยหน้า ตัด
แนวดิ่งมีความสอดคล้องกันระหว่างกราฟขอบเขตการ
วิบัติ ของบนความนี้ กับกราฟขอบเขตการวิบัติ ข อง
Ukritchon (1998) [9] จึงยืนยันได้วา่ ผลเฉลยของหน้า
ตัดแนวดิ่งในบทความนี้ถูกต้อง
ผลการวิเคราะห์ของเสาเข็มหน้าตัดแนวราบพบว่า
ทั้งกรณี Full Tension และกรณี No Tension มีค่า
ใกล้เคียงกันมาก จึงอาจจะสรุ ปได้วา่ กรณี ท้ งั สองไม่มี
ผลต่ อ เสาเข็ ม หน้ า ตัด แนวราบ เมื่ อ น าผลเฉลยไป
เปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ของ Randolph and Houlsby
(1984) [7] และ Martin and Randolph (2006) [8] จาก
วิธี Limit analysis พบว่าผลการศึกษาในบทความนี้ มี
ค่าใกล้เคียงกันผลเฉลยของ Randolph and Houlsby
(1984) [7] และ Martin and Randolph (2006) [8] ซึ่ ง
เป็ นผลเฉลยถูกต้อง จึ งเป็ นการยืนยันว่าผลเฉลยของ
หน้าตัดแนวราบในบทความนี้ถูกต้องเช่นกัน
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