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1. บทน า 
เม่ือคล่ืนสึนามิถล่มภูมิภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย เม่ือ

วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 สะพานจ านวนมากถูกพดัพาหลุดลอยไป ความเสียหายดงักล่าว
เกิดกบัสะพานถึง 81 แห่ง จาก 168 แห่งท่ีอยู่บนส่วนของชายฝ่ังดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือท่ียาว
ประมาณ 250 กิโลเมตร ในบทความน้ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอลกัษณะความเสียหายโดยทัว่ไปน้ีของ
สะพานเน่ืองจากคล่ืนสึนามิท่ีเกิดข้ึน และไดด้ าเนินการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการเพื่อประเมิน
แรงจากคล่ืนสึนามิท่ีกระท าต่อคานสะพาน รูปท่ี 1 แสดงต าแหน่งบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัตก 
 



 

 

 
เฉียงเหนือท่ีท าการส ารวจ มีความสูงคล่ืนสูงสุดท่ีระดบัประมาณ 20-30 เมตร ในส่วนของรูปท่ี 
2 ไดแ้สดงถึงแนวถนนและบริเวณท่ีถูกน ้าท่วมจากคล่ืนสึนามิ  

                                              
                                                                                 รูปท่ี 1 บริเวณท่ีท าการส ารวจ 
 

                                                           
                                                                         รูปท่ี 2 แนวถนนและบริเวณน ้าท่วม 



 

 

 
 รูปท่ี 3 แสดงผลการประเมินความสูงของคล่ืนตามชายฝ่ังด้านทิศเหนือ ทิศ

ตะวนัออกและทิศตะวนัตก โดยมีความสูงท่ีระดบัประมาณ 10 เมตร 20 เมตร และ 30 เมตร 
ตามล าดบั  

                                                                
                                                                     รูปท่ี 3 แสดงผลการประเมินความสูงของคล่ืน 

 ในรูปท่ี 4 จากขอ้มูลสะพาน 26 แห่ง จะเห็นว่าคล่ืนสึนามิมีผลท าให้เกิดความ
เสียหายต่อคานสะพานและการกดัเซาะของดินมากกวา่ตอม่อสะพาน โดยลกัษณะความเสียหาย
ของสะพานหมายเลข 15 และ 9 ไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั ลกัษณะความเสียหาย
ของสะพานหมายเลข 15 และ 9 เป็นความเสียหายต่อคานสะพาน โดยถูกน ้าพดัพาหลุดออกจาก
ตอม่อ และเกิดการกดัเซาะของดินบริเวณตอม่อ  

                                                               
                                                                     รูปท่ี 4 จะเห็นวา่ความเสียหายจากคล่ืนสึนามิ 



 

 

                                                                      
 รูปท่ี 5 แสดงบริเวณพื้นท่ีถูกกดัเซาะของสะพานหมายเลข 15 โดยน ้ าไดพ้ดัพาคาน

สะพานหลุดออกไปจากตอม่อ เหลือแต่แท่นรองรับและตอม่อ (Abutments and Piers) และเกิด
การกดัเซาะของดินเป็นบริเวณกวา้ง  

 

                                                                    
 

                                                              
 
                                                                     รูปท่ี 5 จะเห็นวา่ความเสียหายจากคล่ืนสึนามิ 
 
 
 



 

 

 
 รูปท่ี 6 แสดงความเสียหายท่ีเกิดกบัสะพานหมายเลข 9 ซ่ึงใชค้านสะพานเหล็ก 

โดยพบว่าแรงกระท าจากคล่ืนสึนามิไดพ้ดัพาคานสะพานหลุดลอยไปเป็นระยะกว่า 80 เมตร 
และเกิดการกดัเซาะของดินหลงัตอม่อลึกลงไปกวา่ 2 เมตร  

 

                                                               

                                                               
 
                                                                       รูปท่ี 6 จะเห็นวา่ความเสียหายจากคล่ืนสึนามิ 
 
 
 



 

 

 
2. การศึกษาเชิงทดลอง 

ผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาโดยการทดสอบเพื่อประเมินหาค่าแรงในแนวราบและแรงยก 
(รูปท่ี 7) จากนั้นจะไดน้ าเสนอสมการเพื่อใชป้ระมาณค่าแรงท่ีมากระท า โดยระบบท่ีใชใ้นการ
ทดสอบประกอบดว้ย รางน ้ ายาว 41 เมตร กวา้ง 80 เซนติเมตร ลึก 125 เซนติเมตร ดา้นหน่ึง
ของรางสร้างจากกระจกโปร่งใสเพื่อใชใ้นการสังเกตพฤติกรรม (รูปท่ี 8) แบบจ าลองของคาน
สะพานเป็นย่อ 1/50 รูปร่างเหมือนสะพานในอินโดนีเซียท่ีเกิดความเสียหายจากคล่ืนสึนามิ
ในช่วงภยัพิบติั มีความยาว 40 เซนติเมตริกวา้ง 19 เซนติเมตร และสูง 3.4 เซนติเมตร (ขนาด
จริงของสะพานท่ีเสียหาย ยาว 19.1 เมตร กวา้ง 10.2 เมตร และสูง 1.7 เมตร) ลาดพื้นมีความลาด
เอียง 1/20 จ านวน 2 ระดบัถูกสร้างข้ึนเพื่อจะเลียนแบบสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในทอ้งทะเล อุปกรณ์
ท าคล่ืนรูปซายน์ท่ีปลายด้านหน่ึงของรางน ้ าเป็นแผ่นเคล่ือนท่ีซ่ึงควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 
สามารถท าคล่ืนไดท้ั้งแบบท่ีมีการแตกตวัและไม่แตกตวั ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

                                                                    
                                        รูปท่ี 7 ลกัษณะของแรงกระท าและแรงตา้นจากผลของคล่ืนสึนามิต่อโครงสร้าง 

 

                                                            
                                                        รูปท่ี 8 ระบบรางน ้าท่ีใชใ้นการทดสอบแรงกระท าจากคล่ืน 



 

 

                                                    
 

                                                        
                                             รูปท่ี 9 การสร้างคล่ืนรูปซายนท์ั้งแบบท่ีมีการแตกตวัและไม่แตกตวั 
 

แบบจ าลองคานถูกยึดไวท่ี้ส่วนบนของถงัพร้อมกบัช้ินส่วนสร้างสมดุล ค่าแรง
กระท าจากคล่ืนจะถูกวดัผ่านตวัจบัยดึ โดยมีการสร้างเปลือกห่อหุม้ช้ินส่วนสร้างสมดุลและตวั
จบัยดึเพื่อหลีกเล่ียงความเปียกช้ืนโดยคล่ืน ดงัแสดงในรูป 10  ในการศึกษาน้ีไดท้  าการทดสอบ
ทั้งแบบคล่ืนท่ีมีการแตกตวัและไม่แตกตวั โดยใชค้วามหนาสะพาน 4.8 cm ความหนาของพื้น
ทอ้งทะเล 35 cm ระดบัน ้าสูง 5 และ 15 cm และความสูงของคล่ืน 
 
ท่ีใส่เขา้ระบบคือ 7 และ 20 cm ซ่ึงท าใหเ้กิดคล่ืนท่ีกระท ากบัตวัแบบจ าลองคานใน 3 กรณี คือ 
ในกรณีท่ี 1 คล่ืนท่ีมีการแตกตวัสูง 10 cm กรณีท่ี 2 คล่ืนท่ีไม่มีการแตกตวัสูง 11 cm และกรณีท่ี 
3 คล่ืนท่ีมีการแตกตวัสูง 25 cm ดงัแสดงในรูป 11   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                
                                         รูปท่ี 10 การเตรียมแบบจ าลองคานสะพานเพื่อตรวจวดัแรงจากคล่ืนสึนามิ 
 
 

                                                 
 
                                                     รูปท่ี 11 รูปแบบคล่ืนท่ีใชท้ดสอบและกรณีศึกษาต่างๆ 
 



 

 

 
3. ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา สามารถเห็นลกัษณะการกระทบของคล่ืนต่อคานสะพานจ าลอง
ดังแสดงในรูปท่ี 12 ในการทดลองกรณีท่ี 1 คล่ืนแตกตัวก่อนท่ีจะถึงคานในรูปแบบท่ีมี
ฟองอากาศในน ้า ความสูงของคล่ืนค่อยๆ เพิ่มข้ึนและเกิดการสาดกระทบขนาดใหญ่เม่ือชนกบั
คาน ในการทดลองกรณีท่ี 2 รูปคล่ืนไม่เกิดการแตกตวัแมห้ลงัจากท่ีชนกบัคานและรูปแบบ
ยงัคงสภาพเดิมแมผ้า่นคานไปแลว้ ส าหรับการทดลองกรณีท่ี 3 รูปแบบคล่ืนประกอบดว้ยคล่ืน
แตกในคร่ึงบนและมวลน ้ าติดต่อกนัในคร่ึงล่าง การสาดกระทบเกิดท่ีบนระนาบดา้นบนของ
คาน มวลน ้ากระท ากบัคานในลกัษณะมว้นตวัในทิศทางตามเขม็นาฬิกาจากมุมซา้ยล่าง 

 

                  
                                              รูปท่ี 12 ลกัษณะการกระทบของคล่ืนต่อคานสะพานจ าลอง 



 

 

                                                        
ในรูปท่ี 13 และ14 ไดแ้สดงตวัอยา่งผลของแรงในแนวราบและแนวด่ิงท่ีกระท าต่อ

คานจ าลองในการทดลองกรณีท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าในกรณีท่ี 1 จะเกิดแรงกระท า
ในแนวราบสูงสุดมากกว่าแรงยกตวั แต่ในกรณีท่ี 2 จะเกิดแรงยกตวัสูงสุดมากกว่าแรงกระท า
ในแนวราบ 

 

                                                               
                                                       รูปท่ี 13 แรงกระท าและความสูงคล่ืน (การทดลองกรณีท่ี 1) 
 

                                                           
                                                       รูปท่ี 14 แรงกระท าและความสูงคล่ืน (การทดลองกรณีท่ี 2) 
 
 
 



 

 

 
เม่ือน าผลการศึกษาทั้งหมดมาเขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความสูงสะพานต่อ

ความสูงคล่ืนและหน่วยแรงในแนวราบ (รูปท่ี 15) และความสัมพนัธ์ระหว่างความสูงสะพาน
ต่อความสูงคล่ืนและหน่วยแรงในแนวด่ิง ดงัแสดงในรูปท่ี 16 จะพบวา่แรงคล่ืนจากการทดลอง
ในกรณีท่ี 1 ท าใหเ้กิดแรงดนัน ้าสถิตสูงท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแรงยกจากคล่ืน ผลลพัธ์ช้ีใหเ้ห็น
ว่าแรงยกในกรณีท่ี 2 ครอบคลุมทั้งสองกรณีท่ีเหลือดว้ย จากขอ้มูลน้ีสามารถเขียนสมการเชิง
เส้นดงัต่อไปน้ี 

 
  

                                                   
                                                   
 
 

                                       
 
 

                     การเปล่ียนแปลงของสมการขา้งตน้และการยา้ย qx และ qz ไปท่ีดา้นซ้าย จะได้
สมการต่อไปน้ี  

 
 

                                                
                                                
 
 
 



 

 

 
สมการท่ี (3) แสดงให้เห็นถึงการกระจายของหน่วยแรงคล่ืนจากแรงคล่ืนใน

แนวนอน และสมการ (4) แสดงการกระจายของหน่วยแรงคล่ืนในแนวตั้งท่ีแปลงเป็นแรงยก 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ความสูงของคล่ืนและต าแหน่งคาน หากทราบทั้งสองค่าน้ีจะสามารถ
ค านวณหาหน่วยแรงคล่ืนได ้

 
 

                                                       
 
                              รูปท่ี 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสูงสะพานต่อความสูงคล่ืนและหน่วยแรงในแนวราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                       
                              
                                รูปท่ี 16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสูงสะพานต่อความสูงคล่ืนและหน่วยแรงในแนวด่ิง 
 
 
 

ผูเ้ขียนไดเ้สนอสมการต่อไปน้ีเป็นสมการเพื่อหาค่าแรงในแนวราบและแรงยกท่ี
กระท ากบัคานสะพาน โดยสมการท่ี (5) เป็นสมการส าหรับการประเมินแรงในแนวนอน QX 
ส่วนสมการท่ี (6) เป็นสมการส าหรับการประเมินแรงยก QZ  

 
 

                                                                                                       

                                                   
 
 
 



 

 

 

                                                           
                                                       รูปท่ี 17 แผนภาพแสดงแรงกระท าในแนวนอนและแนวด่ิง 
 

4. สรุป 
ผูเ้ขียนไดเ้สนอสมการส าหรับใชป้ระมาณแรงท่ีเกิดจากคล่ืนสึนามิท่ีกระท าต่อคาน

สะพานทั้งแรงในแนวราบและแรงยก โดยประเมินจากการกระจายของหน่วยแรงคล่ืนทั้งใน
แนวราบและแนวด่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษาทดลองใน 3 กรณี ดงัท่ีกล่าวมา 

 
 


