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Abstract 
 

This research project was to study and test the physical models with scale 1:6 of clay 
embankment using EPS foam at the bridge neck area. The objective of placing EPS foam was 
to reduce the vertical settlement. Therefore the efficient pattern of placing the EPS foam was 
important factor to reduce the vertical displacement and the lateral force. In this project, the 
pattern of placing EPS foam consisted of three case-studies such as Case 1 normal clay 
embankment, Case 2 placing strip EPS foam and Case 3 placing triangular EPS foam. The tri-
axial compression test (UU) was to determine the shear strength of the soil prototype and the 
soil model. The results of experiments were validated with the two-dimensional finite element 
model. This model was employed to analyze the important factor influenced on the vertical 
settlement in the bridge neck area. 

According to the study result, the appropriate pattern to reduce the vertical settlement 
in the bridge neck area was the case of placing EPS foam as strip. This pattern reduced 44.6% 
of vertical settlement and 42% of horizontal settlement when comparing with clay 
embankment without EPS foam. The result of two-dimensional finite element analysis found 
that the appropriate h/H ratio is less than 0.465 and the suitable length of EPS foam equals to 
the height of bride neck, H. 
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บทคดัย่อ 
 

โครงงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาและทดสอบแบบจ าลองกายภาพในมาตราส่วน 1:6 
ของคนัดินโดยใชโ้ฟมอีพีเอสบริเวณคอสะพานโดยวตัถุประสงค์ท่ีวางโฟมอีพีเอสเพื่อลดระยะ
การทรุดตวับริเวณคอสะพาน ดงันั้นรูปแบบการวางโฟมอีพีเอสท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นตวัแปร
ท่ีส าคญัในการลดการเคล่ือนตวัทางแนวด่ิงและแรงดนัดา้นขา้ง ในโครงงานวิจยัน้ีรูปแบบการ
วางโฟมอีพีเอสจะประกอบไปดว้ย 3 กรณีศึกษา ไดแ้ก่ กรณีที่ 1 คนัดินเหนียวปกติ กรณีที่ 2 
วางโฟมอีพีเอสแบบแนวยาว และกรณีที่ 3 วางโฟอีพีเอสแบบรูปสามเหล่ียม การทดสอบ
แรงอดัสามแกนกรณีไม่ระบายน ้ าจะใชใ้นการก าหนดก าลงัรับแรงเฉือนของดินตน้แบบและดิน
ท่ีใชใ้นการจ าลอง ผลการทดสอบแบบจ าลองทางกายภาพจะถูกน าไปปรับเทียบกบัแบบจ าลอง
ไฟไนตเ์อลิเมนตส์องมิติ แบบจ าลองน้ีจะถูกน าไปใชว้เิคราะห์ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ทรุดตวับริเวณคอสะพาน  

จากผลการศึกษาพบวา่รูปแบบท่ีเหมาะสมในการลดการทรุดตวับริเวณคอสะพาน
คือรูปแบบท่ีมีการวางโฟม EPS แบบแนวยาว รูปแบบน้ีจะช่วยลดระยะการทรุดตวัทางแนวด่ิง
ไดร้้อยละ 44.6  และลดการเคล่ือนท่ีทางแนวราบไดร้้อยละ 42  เม่ือเปรียบเทียบกบัคนัดินท่ี
ปราศจากโฟมอีพีเอส จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตส์องมิติพบวา่อตัราส่วน h/H 
ท่ีเหมาะสม จะนอ้ยกวา่ 0.465 และความยาวท่ีเหมาะสมของแผน่โฟมอีพีเอสจะเท่ากบัความสูง
ของคอสะพาน H  

 
ค าส าคญั : การทรุดตวั โฟมอีพีเอส การวเิคราะห์ไฟไนตเ์อลิเมนต ์




