
บทคัดยอ

       ปจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงบอยครั้ง โดยความเสียหายครอบคลุม        ปจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงบอยครั้ง โดยความเสียหายครอบคลุม 

ทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน ในงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหผลเปรียบเทียบลักษณะการพัง 

ทลายของคันดินในบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีต โดยแบบจําลองทางกายภาพและแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

ขั้นตอนการศึกษาแบงออกเปนสองสวนคือ การจําลองคันดินทางกายภาพและการจําลองคันดินทางคณิตศาสตร 

ซึ่งแบบจําลองทางกายภาพที่ใชทําการทดสอบมีขนาดความกวาง 5.20 m ยาว 10.70 m และสูง 1.20 m และพิจารณา 

การไหลแบบราบเรียบเทานั้น สวนการจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมทางชลศาสตร iRIC-Nay2D ซึ่งเปน 

การวิเคราะหการไหลแบบ 2 มิติ โดยนําขอมูลรูปตัดขวาง อัตราการไหลและขอมูลคุณสมบัติของดินของแบบจําลอง 

ทางกายภาพคันดินปอนเขาในโปรแกรม ซึ่งใชกริดเปนจํานวน 181,244 กริด (ความยาว 12.00 m × ความกวาง 5.17 m) 

ขนาดของกริด 0.060 ×  0.057 m และคํานวณโดยเลือกใชระเบียบวิธีเชิงจํานวนผลตางสืบเนื่อง (Finite difference 

method: FDM) ตามแบบวิธี CIP  (Cubic interpolation pseudoparticle)

       ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา การวิบัติของคันดินดวยแบบจําลองทางกายภาพ เกิดจากการไหลซึมผาน 

ของนํ้า สงผลใหเกิดการกัดเซาะดานหลังคันดินบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีตจนเกิดชองขาดขยายใหญขึ้น ทําให้ 

ชองทางการไหลของกระแสนํ้าเพิ่มขึ้น สงผลทําใหคันดินไมสามารถตานทานกระแสนํ้าที่ไหลผานและกัดเซาะได 

จนเกิดการพังทลายของคันดิน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจําลองดวยโปรแกรมทางชลศาสตร iRIC-Nay2D 

พบวา ลักษณะการวิบัติของคันดินมีความสอดคลองและคลายคลึงกันกับแบบจําลองทางกายภาพ โดยการทดสอบ 

แบบจําลองทางกายภาพพบวาคันดินมีขนาดชองขาดกวาง 86.6 cm ในขณะเดียวกันการจําลองโดยโปรแกรมแบบ 

จําลองพบวาคันดินมีขนาดชองขาดกวาง 84 cm
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บทนํา

       อุทกภัย เปนปรากฏการณที่เกิดจากระดับนํ้าในทะเล มหาสมุทร และแมนํ้าสูงมาก จนทวมทนลนฝง 

และตลิ่ง ไหลเขาทวมบานเรือน ดวยความรุนแรงของกระแสนํ้า สงผลใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งปจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงบอยครั้ง โดยมูลคาความ 

เสียหาย จํานวนมหาศาลโดยความเสียหายครอบคลุมทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน อาทิเชน ราษฎรเดือดรอนและเสียชีวิต 

อาคาร โรงแรม โรงเรียน พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย เปนตน

       จากเหตุการณมหาอุทกภัย เมื่อป พ.ศ.2554 ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอน สงผลใหเกิด 

ฝนตกหนักเปนระยะเวลานานและนํ้าปาไหลหลาก จนเกิดการเออลนเขาทวมพื้นที่ทั้งทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจ และสังคมเกิดความเสียหายอยางหนัก รวมถึงพื้นที่ อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณ์ 

ดังกลาว เนื่องจากปริมาณนํ้าที่มากกวาปกติ  ทําใหเขื่อนเกือบทุกเขื่อนมีการเก็บนํ้าเกินความจุ 100% โดยเฉพาะเขื่อน 

เจาพระยาที่ไมสามารถรับปริมาณนํ้าไดไหว จึงปลอยนํ้าไหลผานลงคลองระบายนํ้าชัยนาท-ปาสัก 2 ดวยความเร็วและ 

ปริมาณที่มากเปนเวลานานสงผลใหประตูระบายนํ้าบางโฉมศรี ตานแรงนํ้าไมไหว เปนเหตุใหนํ้ากัดเซาะคอสะพาน 

ฝงใต ทําใหคันดินและประตูระบายนํ้าบางโฉมศรีพังทลายลง ดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 สงผลให้ 

นํ้าไหลบาเขาพื้นที่ใกลเคียงและกินบริเวณกวาง สรางความเดือดรอนใหเกษตรกรและชาวบานอยางหนัก บานเรือน 

และนาขาวในจังหวัดสิงหบุรีและลพบุรีตองจมอยูใตนํ้า นํ้าทวม 

รูปที่ 1 ลักษณะการพังทลายของคันดิน ประตูระบายนํ้าบางโฉมศรี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 (ที่มา: http://www.posttoday.com)

       ดวยเหตุผลขางตนทางผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการพังทลาย 

ของคันดินเหนียวบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีต  โดยการนําแบบจําลองทางกายภาพและแบบจําลองทางชลศาสตร์ 

iRIC ซึ่งเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรชนิดสองมิติมาประยุกตใชในการจําลองสถานการณ เพื่อวิเคราะหพฤติกรรม 

การพังทลายของคันดินเหนียว  ตลอดจนนําผลการวิเคราะหพฤติกรรมการพังทลายของคันดินเหนียวมาเปรียบเทียบ 

กับลักษณะการพังทลายจริงของแบบจําลองทางกายภาพ  เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันปญหาการพังทลายของ 

คันดินเหนียวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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โปรแกรมแบบจําลอง iRIC[1][3][8]
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1 สมการพื้นฐาน

       สมการพื้นฐานที่ถูกนํามาใชในโปรแกรมแบบจําลอง iRIC จะประกอบดวยสมการการไหลตอเนื่อง 

และสมการโมเมนตัม ซึ่งในระบบพิกัดแบบฉากเขียนไดเปน

                                                                                                                  (1)

                                                                         (2)

                                                                           (3)

 

โดยที่กําหนดให h เปนความลึก u, v เปนความเร็วเฉลี่ยในแนวดิ่ง, x, y เปน ความเคนเฉือนในแนวแกน กับ , 

เปนความหนาแนน ของนํ้า, เปน คาเสาระดับ , เปน ระดับของทองนํ้า, เปน ความหนืดจลน,  เปน เวลา และ  

เปนแนวแกนของระบบพิกัดแบบฉากตามทิศทางการไหลกับทิศทางตั้งฉากตามลําดับ พจนของความเคนเฉือน  

และความหนืดจลนสามารถคํานวณไดจาก                                                                                                                                               

                                             (4a,b)

                                                                                                                                                   (5)

โดยที่  Cd เปน คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, เปน คาคงที่ของ Karman (มีคาเทากับ 0.4) และ u* เปน 

ความเร็วเฉือน ซึ่งสามารถหาไดจากความสัมพันธของ

                                                                                                                                                (6)

2 การประยุกตใชโปรแกรมแบบจําลอง iRIC

       ในการประยุกตใชโปรแกรมแบบจําลอง iRIC เริ่มจากการเตรียมขอมูลขนาดและคาระดับความสูงของ 

แบบจําลองทางกายภาพ  เพื่อใชในการตีกริดลงในโปรแกรมแบบจําลอง iRIC  ซึ่งใชกริดเปนจํานวน 181, 244 กริด 

(ความยาว 12.00 m × ความกวาง 5.17 m) ขนาดของกริด 0.060 × 0.057 m จากนั้นปอนขอมูลคาระดับความสูงของ 

แบบจําลองทางกายภาพลงไปในกริดและตั้งคาตางๆ เชน คาอัตราการไหล ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใชอัตราการไหลที่ 0.0414 

m3/s หรือ 4.14 l/s  คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ (Manning) เทากับ 0.018 และขนาดของเวลา (Time step) กําหนด 

ใหเปน 0.01 s. ทั้งนี้วิธีที่ใชในการคํานวณไดเลือกใชระเบียบวิธีเชิงจํานวนผลตางสืบเนื่อง (Finite difference method: 

FDM) ตามแบบวิธี CIP (Cubic interpolation pseudoparticle) และเลือกใชวิธีการคํานวณการไหลแบบปนปวน เปน Zero 

Equation Model
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แบบจําลองทางกายภาพ[6]

       การศึกษาการวิบัติของคันดินบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีตโดยการประยุกตใชแบบจําลองทาง 

กายภาพสําหรับงานวิจัยนี้ ไดสรางแบบจําลองคันดินโดยสามารถแสดงรูปแบบและรายละเอียดของแบบจําลองไดดัง 

รูปที่ 5-6 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาบริเวณที่เกิดรอยแยกบริเวณระหวางคันดินกับโครงสรางคอนกรีต โดยวัสดุ 

ดินถมดานขางจะเปนดินธรรมชาติ ซึ่งดินไดนํามาทดสอบเปนดินประเภท SW-SC หรือ ดินเหนียวปนตะกอนทราย 

โดยบดอัดที่ความหนาแนน 14.7 kPa เนื่องจากขอจํากัดเรื่องการจําลองการไหลของนํ้า ดังนั้นการทดสอบจะพิจารณา 

เพียงการเพิ่มระดับนํ้าอยางชาๆ และจะมีระดับนํ้าสูงสุดที่บริเวณคันดินดานบนเทานั้น

 

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบและขนาดของแบบจําลองทางกายภาพ

 

รูปที่ 6 แสดงรูปดานบนและดานขางของแปลงทดสอบคันดิน
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1   การปรับเทียบความสูงของระดับนํ้าใน Piezometer กับบอทดสอบ

                      การจําลองครั้งนี้ไดทําการติดตั้งสายยางสอดไวในทอเพื่อตรวจสอบระดับในบอขณะทําการทดลอง โดย 

อุปกรณดังกลาวจะติดตั้งดังตําแหนงที่แสดงในรูปที่ 6 (TOP VIEW) ดังนั้นจึงไดทําการปรับเทียบคาความสูงของระดับ 

นํ้าใน Piezometer กับบอทดสอบ ซึ่งไดความสัมพันธของคาระดับความสูงของนํ้าใน Piezometer และระดับนํ้าในบอ 

ทดสอบ ดังแสดงในสมการ (7) และ (8) และไดคาระดับความสูงดังในตารางที่ 7

                                                                                                         (7)

                                                                                                       (8)

ตารางที่ 7 คาระดับความสูงของนํ้าใน Piezometer และระดับนํ้าในบอทดสอบ

2   ผลการปรับเทียบปรับเทียบความสูง V-notch และอัตราการไหล

       การกําหนดอัตราการไหลของนํ้าที่ใชในแปลงทดสอบ ไดมีการติดตั้งอุปกรณที่เรียกวา  V-Notch 

Sharp-Crested Weir และทําการปรับเทียบ โดยสามารถแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการไหล ( ) 

และระดับความสูงของนํ้าที่ V-notch ( ) ดังรูปที่ 7  

จากรูปดังกลาวสามารถกําหนดความสัมพันธระหวางอัตราการไหล และระดับความสูงของนํ้าที่ V-notch 

ไดดังสมการที่ (9) คือ

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหล (Q) และระดับความสูงของนํ้าที่ V-notch (H)
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ผลการวิเคราะห

1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการวิบัติของคันดินโดยแบบจําลองทางกายภาพ

       จากการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคันดินเหนียวบริเวณรอยตอระหวางโครงสรางคอนกรีต พบวา 

เมื่อทําการทดสอบโดยการปลอยนํ้าที่อัตราการไหลสมํ่าเสมอที่ 4.14 l/s (V-notch = 8 cm) คันดินบริเวณดังกลาวมี 

การทรุดตัวในแนวดิ่งและเกิดชองแตกขนาดเล็กตรงรอยตอโครงสรางประตูระบายนํ้า ทําใหมีปริมาณนํ้าไหลซึมออก 

ทางชองแตกเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 8 (ระยะที่ 1-2) กระแสนํ้าที่ไหลผานไดเกิดการพัดพาและซะลางหนาดินออกไป 

ชองแตกไดขยายกวางออกไป ดังแสดงในรูปที่ 8  (ระยะที่ 3) เปนเหตุใหกระแสนํ้าไหลแรงขึ้น เนื่องจากเกิดชองทาง 

ไหลเพิ่ม สงผลใหคันดินขาดเสถียรภาพและไมสามารถตานการไหลของนํ้าได จึงเกิดการพังทลายบริเวณรอยตอ 

โครงสรางคอนกรีต และชองขาดของคันดินไดขยายใหญขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 8 (ระยะที่ 4)

 

 

                               

 

รูปที่ 8 ลักษณะการวิบัติของคันดิน

              ลักษณะการวิบัติของคันดิน จากรูปที่ 9 จะเห็นไดวา คันดินเกิดชองขาดและมีการกัดเซาะแผขยายออก 

จากรอยตอโครงสรางคอนกรีตเรื่อยๆ เมื่อชองขาดขยายใหญขึ้น ชองทางการไหลของนํ้าก็จะเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันกับ 

คันดินที่ประตูระบายนํ้าบางโฉมศรีที่เกิดชองขาดขยายออกไปถึง 84 m เมื่อเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2554

รูปที่ 9 ลักษณะการเกิดชองขาดของคันดิน

       ทั้งนี้ ในการทดสอบไดทําการติดตั้ง Dial gauge ทั้งหมด 9 ตําแหนงดังแสดงในรูปที่ 10 เพื่อวัดการ 

เคลื่อนตัวในแนวดิ่งของคันดิน จากรูปที่  10 ไดแสดงความสัมพันธของการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งระหวางคันดินกับ 

ระยะเวลาเมื่อนํ้าเริ่มไหลลนคันดิน จะเห็นไดวา ชวงเวลา 20 นาทีที่นํ้าไหลผาน คันดินเริ่มการทรุดตัวลงเล็กนอย และ 

เมื่อชวงเวลาที่ 30 นาที คันดินเกิดการวิบัติจนเกิดชองขาด โดยเกิดตรงตําแหนง D2, D3, D5, D6 และ D9 ดังรูปที่ 11
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รูปที่ 10 ลักษณะตําแหนงการติดตั้ง Dial gauge ทั้งหมด 9 ตัว

รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งระหวางคันดินกับระยะเวลาเมื่อนํ้าเริ่มไหลลนคันดิน

       เมื่อพิจาณาระดับนํ้าบริเวณดานหนาและดานหลังคันดิน เมื่อนํ้าไหลลนคันดิน จากรูปที่ 12 แสดงให 

เห็นวา เมื่อคันดินเกิดการทรุดตัวระดับนํ้าดานหนาคันดินจะลดลง และระดับนํ้าดานหลังคันดินเพิ่งขึ้นเพียงเล็กนอย

รูปที่ 12 ความสัมพันธระหวางระดับนํ้าบริเวณดานหนาคันดินและดานหลังคันดินเมื่อนํ้าไหลลนคันดิน
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       การไหลผานของกระแสนํ้าไดกัดเซาะและพัดพาหนาดินของคันดิน ทําใหคันดินเกิดชองขาด เมื่อพิจารณา 

จากรูปที่ 13 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรดินที่ถูกกัดเซาะเทียบกับระยะเวลาที่นํ้าไหลผาคันดิน จะเห็นได 

วา ที่ชวงเวลา 30 นาที กระแสนํ้าไดเริ่มกัดเซาะคันดินและพัดพาหนาดินของคันดิน ทําใหเกิดชองขาดขยายใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อระยะเวลาผานไป และจากความสัมพันธดังกลาว เมื่อนํามาหาความสัมพันธระหวางอัตราการกัดเซาะ 

เทียบกับระยะเวลา (รูปที่ 14) โดยสามารถแสดงความสัมพันธดังสมการที่ (10) คือ

             รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรดินที่ถูกกัด                  รูปที่ 14  แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการกัดเซาะ

                          เซาะกับระยะเวลา                                                                                เทียบกับระยะเวลา

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการวิบัติของคันดินโดยโปรแกรมแบบจําลอง iRIC

 

         

                                 (ก) กอนคันดินเหนียวพังทลาย  T= 0 min             (ข) หลังคันดินเหนียวพังทลาย T= 85 min

รูปที่ 16 เปรียบเทียบชวงเวลากอนและหลังการพังทลายของคันดินจากแบบจําลองทางกายภาพ
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(ก) กอนคันดินเหนียวพังทลาย  T= 0 min             (ข) หลังคันดินเหนียวพังทลาย T= 85 min

รูปที่ 17 เปรียบเทียบชวงเวลากอนและหลังการพังทลายของคันดินเหนียวดวยโปรแกรมแบบจำลอง iRIC

              ในการประยุกตใชโปรแกรมแบบจำลอง iRIC เพื่อศึกษาและวิเคราะหลักษณะการพังทลายของคันดิน 

บริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดจำลองพฤติกรรมทางชลศาสตรของคันดินเหนียว โดยทำ 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบจำลองทางกายภาพและนำขอมูลมาปอนเขาในโปรแกรมแบบจำลอง ซึ่งจากผลการ 

จำลองพฤติกรรมทางชลศาสตรของคันดินดวยโปรแกรมแบบจำลอง iRIC พบวา ในชวงเวลาที่ 85 min คันดินเหนียว 

บริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีตถูกกัดเซาะดวยกระแสน้ำและพังทลายลง ซึ่งมีความกวางของคันดินเหนียวเมื่อถูก 

กัดเซาะมีขนาด 86.6 cm โดยพิจารณาไดจากรูปที่ 16-17 เปรียบเทียบชวงเวลากอนและหลังการพังทลายของคันดิน 

จากแบบจำลองทางกายภาพและโปรแกรมแบบจำลอง iRIC ซึ่งพฤติกรรมการพังทลายของคันดินเหนียว เริ่มจาก 

ชวงเวลาที่ชวงเวลาที่ 10 min ทิศทางการไหลของน้ำเขาใกลคันดินเหนียวและโครงสรางคอนกรีต ที่คาระดับความสูง 0.40 m 

และในชวงเวลาที่ 20 min  ทิศทางการไหลของน้ำไดผานคันดินเหนียวบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีต ซึ่งแสดง 

ใหเห็นถึงปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นจนเกิดการเออลนเขาทวมในบริเวณพื้นที่ดังกลาว สงผลทำใหคันดินถูกกัดเซาะ 

เปนบริเวณกวางถึง 5 cm  และขยายพื้นที่ความกวางจากการกัดเซาะ 23 cm ในชวงเวลา 30 min ซึ่งความกวางสูงสุด 

ของการกัดเซาะ จะอยูที่ 84 cm ในชวงเวลาที่ 85 min ผลจากกระแสน้ำที่กัดเซาะคันดินจนพังทลาย กระแสน้ำที่ไหล 

ผานเปนผลทำใหเกิดการพัดพาหนาดินจนเกิดการทับถมของดินในบริเวณใกลเคียง

       จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมทางชลศาสตรของคันดินดวยโปรแกรมแบบจำลอง iRIC เมื่อนำมา 

เปรียบเทียบกับแบบจำลองทางกายภาพของคันดินเหนียวบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีต พบวาลักษณะการพัง 

ทลายของคันดินของทั้ง 2 แบบจำลอง มีลักษณะคลายคลึงกันมาก จากรูปที่ 17 ผลการเปรียบเทียบระหวางแบบจำลอง 

ทางกายภาพและโปรแกรมแบบจำลอง iRIC จะพบวาในชวงเวลาที่ 10 min มีการเปลี่ยนแปลงคาระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น 

ตามชวงเวลา จนเออลนเขาทวมคันดิน ในชวงเวลาที่ 20 min กระแสน้ำที่ไหลผานไดกัดเซาะคันดินในชวงรอยตอ 

โครงสรางคอนกรีตทำใหเกิดชองขาดที่มีขนาด 7 cm และความกวางไดขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชวงเวลาที่ 85 min 

ความกวางของกัดเซาะไดขยายใหญมีขนาดสูงสุดถึง 84 cm
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รูปที่ 18 เปรียบเทียบระหวางแบบจำลองทางกายภาพและโปรแกรมแบบจำลอง iRIC
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รูปที่ 19 ความสัมพันธของขนาดความกวางของชองขาดคันดินระหวางแบบจำลองทางกายภาพ

และโปรแกรมแบบจำลอง iRIC

              จากการจำลองพฤติกรรมการพังทลายของคันดินเหนียวทั้ง 2 แบบจำลอง เมื่อนำผลการเปรียบเทียบ 

ความกวางของชองกัดเซาะระหวางแบบจำลองทางกายภาพและโปรแกรมแบบจำลอง iRIC  จากรูปที่ 19 พบวา 

ความสัมพันธของขนาดความกวางของชองขาดของคันดินทั้ง 2 แบบจำลองมีความสอดคลองและคลายคลึงกันมาก 

โดยความสัมพันธดังกลาวมีคา  R2 เขาใกล 1  ดังนั้นการจำลองพฤติกรรมทางชลศาสตรของโปรแกรมแบบจำลอง 

iRIC-Nays2D จึงมีความแมนยำสูง

บทสรุป

                                   จากผลการศึกษาการพังทลายของคันดินเหนียวบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีต โดยการประยุกตใช 

โดยการจำลองทางกายภาพและการจำลองทางคณิตศาสตร ที่อัตราการไหล 4.14 l/s  

สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้

       1.  ลักษณะการวิบัติของคันดินบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีตของแบบจำลองทางกายภาพเกิดจาก 

การไหลซึมผานของน้ำ สงผลใหเกิดการกัดเซาะดานหลังคันดินบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีตจนเกิดชองขาดขยาย 

ใหญขึ้น ทำใหชองทางการไหลของกระแสน้ำเพิ่มขึ้น สงผลทำใหคันดินไมสามารถตานทานกระแสน้ำที่ไหลผานและ 

กัดเซาะได จนเกิดการพังทลายของคันดิน

              2.  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจำลองดวยโปรแกรมทางชลศาสตร iRIC-Nay2D พบวา ลักษณะการวิบัติ 

ของคันดินมีความสอดคลองและคลายคลึงกันกับแบบจำลองทางกายภาพ โดยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ 

พบวาคันดินมีขนาดชองขาดกวาง 86.6 cm ในขณะเดียวกันการจำลองโดยโปรแกรมแบบจำลองพบวาคันดินมีขนาด 

ชองขาดกวาง 84 cm
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        ดังนั้นการศึกษาการพังทลายของคันดินบริเวณรอยตอโครงสรางคอนกรีตดวยแบบจำลองทางกายภาพ 

และโปรแกรมแบบจำลอง iRIC จึงมีความสอดคลองและคลายคลึงกัน ซึ่งเปรียบเทียบไดจากความกวางของชองกัด 

เซาะของทั้ง 2 แบบจำลอง ที่มีคาความกวางเพิ่มสูงขึ้น ตามระยะเวลาของกระแสน้ำที่ไหลผาน ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ 

ดังกลาวควรรีบอุดรูที่น้ำไหลเขาดวยวัสดุที่หาไดกอน เชน ถุงทราย แผนพลาสติก โดยสังเกตจากบริเวณเกิดน้ำวน 

จากนั้นเติมวัสดุที่บริเวณทางออกของน้ำดวยทรายหรือกรวดที่ระบายน้ำไดดีแตมีน้ำหนักมาก พรอมทั้งลดระดับน้ำ 

ในอางตอจนถึงระดับที่ปลอดภัย อาจดำเนินการรวมกับการอัดฉีดน้ำปูน เมื่อการไหลมีอัตราลดลง และดำเนินการ 

ซอมแซมในขณะที่ระดับน้ำอยูที่ระดับปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
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