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บทคัดย่ อ
โครงงานนีจะศึกษาถึงการป้ องกันนําท่วมด้วย
คันกันนําชัวคราว โดยจะศึกษาถึงรู ปแบบและลักษณะ
คันกันนํากระสอบทรายทีสร้างขึนเพือป้ องกันนําท่วม
รอบกรุ งเทพและปริ มณฑล ศึกษาถึงวิธีการก่อสร้างและ
รู ปแบบลักษณะการพิบตั ิทีเกิดขึน เพือนํามาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและปั ญหา ว่าทําไมคันกันนําบางแห่งถึงพิบตั ิ บาง
แห่งไม่พิบตั ิ และเปรี ยบเทียบหาข้อมูลเพือการนํามา
สรุ ปว่า คันกันนําทีดีควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
จากการสํารวจจึงสรุ ปได้วา่ รู ปแบบของการ
พิบตั ิของคันกันนําชัวคราวนันมีอยู่ 5 แบบคือการล้นข้าม
การพลิกควํา การสไลด์ การซึ มผ่าน และการทรุ ดตัว
ทังนีรู ปแบบของการสร้างคันนําก็มีหลายแบบด้วยกัน
ได้แก่ คันกันนํากระสอบทราย คันดิน กําแพงรัว ถนน
ซึ งในโครงงานไม่สามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบไหนเป็ นคัน
กันนําทีดีทีสุ ด เนืองจากมีหลายปัจจัยเข้ามาเกียวข้องเช่น
สภาพภูมิประเทศ งบประมาณ และประสบการณ์ผู ้
ก่อสร้าง
และโครงงานนี ได้ร่วมมือกับโครงงานอีกสอง
กลุ่มคือโครงงานการศึกษาเพือออกแบบคันกันนําและ
โครงงานการศึกษาเพือรู ปแบบก่อสร้างคันกันนํา เพือทํา
การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยวิธี Finite Element Method โดย
โปรแกรม GeoStudio2004 โดยวิเคราะห์สาเหตุของการ
ซึ มนําของคันกันนํากระสอบทราย

Abstact
This project will study temporary dykes for
prevent flooding. Study patterns and construction
method about temporary dykes around the greater
Bangkok area. Study the feature of failure of temporary
dykes to analyze the causes and issues that why some of
the temporary dykes fail. Find and compare the data to
be summarized that how to build the good temporary
dykes.
The Survey concluded that, failure of
temporary dyke that are 5 form to overtop-flow,
overturning, sliding , seepage and foundation
setttlement.The pattern of temporary dyke are many
type, includeing sandbag, dike, wall and road. This
project can’t concluded the best temporary dyke
because there are many factors to determine such as
landscape, budget and experience.
And this project has work with “Study for
design and construction sandbag dykes” for in-depth
analysis using Finite Element Method by GeoStudio
2004. Analyzing the reason of water-seepage of
sandbag dykes.

1.บทนํา
จากวิกฤตินาท่
ํ วมใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ.2554 ทีผ่าน
มา นําได้ท่วมขังคลอบคลุมพืนทีหลายจังหวัดในประเทศ
ไทย ได้สร้างความความเสี ยหายมากมายทังทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ นิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่ง พืนทีการเกษตร การท่องเทียว
ได้กบั ความเสี ยหายเป็ นจํานวนหลายแสนล้านบาท ส่ วน
ทางด้านสังคม มีประชาชนจํานวนหนึงเสี ยชีวิต จํานวน
หนึงต้องอยูใ่ นบริ เวณนําท่วมขังเป็ นเวลานาน ทรัพย์สิน
เสี ยหายเป็ นจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็ตอ้ งเคลือนย้ายหา
ทีพักพิงชัวคราว เกิดภาวะข้าวของขาดแคลน ทําให้ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนเป็ นอย่างมาก
ในเหตุการณ์นาท่
ํ วมทีผ่านมา ทางภาครัฐบาล
และเอกชนได้เตรี ยมวิธีรับมือกับจํานวนนํามหาศาลที
ไหลลงมาจากตอนเหนือลงสู่อ่าวไทย โดยการสร้างทาง
ระบายนําลงสู่ทะเล ใช้เครื องสูบนําผันนําลงตามแม่นาํ
สายหลัก ส่ วนสถานทีสําคัญต่างๆเช่น นิคมอุตสาหกรรม
พืนทีการเกษตร พืนทีเศรษฐกิจ ก็ใช้คนั กันนําชัวคราว
กันนําไม่ให้เข้าไปท่วมและสร้างความเสี ยหายได้ แต่เมือ
นํามาถึงสถานทีเหล่านันแล้ว กลับกลายเป็ นว่าคันกันนํา
ไม่สามารถต้านนําได้และได้พิบตั ิลง ดังข่าวทีปรากฎให้
เห็นเช่น เมืองนครสวรรค์แตก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นําทะลักโรงงาน เกาะเมืองอยุธยาจมนํา ธรรมศาสตร์นาํ
ท่วมสูง เป็ นต้นแต่กม็ ีหลายแห่งทีคันกันนําต้านอยูไ่ ด้
เช่น วัดพนัญเชิง วัดพระธรรมกาย ฯลฯแสดงให้เห็นว่า
คันกันนําในแต่ละทีต้านนําได้ไม่เท่ากัน ดังนัน กลุ่มของ
กระผมจึงได้ทาํ การศึกษารู ปแบบ คันกันนําในทีต่างๆ หา
ความแตกต่างในแต่ละทีเพือนํามาเปรี ยบเทียบกัน หา
ลักษณะคันกันนําทีดีทีสุ ด เพือเป็ นข้อมูลไว้เผยแพร่ และ
นําไปใช้แก้วกิ ฤติการณ์นาท่
ํ วมทีจะเกิดขึนในอนาคต
ต่อไป
ทังนี กลุ่มของกระผมยังได้ร่วมมือกับกลุ่ม
โครงงานอืนอีก 2 กลุ่มได้แก่ โครงงานการศึกษาเพือ
ออกแบบต้นแบบระบบคันกันนําชัวคราว และโครงงาน
การศึกษาลักษณะและวิธีการก่อสร้างของ เพือก่อสร้าง
ต้นแบบระบบคันกันนําชัวคราว โดยกลุ่มของกระผมจะ

วิเคราะห์ตน้ แบบคันกันนําเดียวกันกับทีสองกลุ่มข้างต้น
ทําไว้ โดยโปรแกรม GeoStudio2004 อีกด้วย

2.วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาถึงรู ปแบบและลักษณะคันกันนําชัว
วิธีการก่อสร้างคันกันนํา รอบกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพือศึกษาถึงลักษณะการพิบตั ิของคันกันนําชัวคราว
พร้อมทังหาสาเหตุของการพิบตั ิ
3. เพือวิเคราะห์หาค่าความซึ มนําของกระสอบทรายทีใช้
สร้างคันกันนํา
4. เพือศึกษาการใช้โปรแกรม GeoStudio2004 ในการ
วิเคราะห์การไหลซึ มของนําและแรงดันนําใต้ดินที
กระทําต่อคันกันนําชัวคราว

3. ขอบเขตของโครงการ
1. ศึกษาลักษณะการพิบตั ิของคันกันนําในเชิงวิศวกรรม
เท่านัน ไม่นบั ปั จจัยอืนๆ เช่น การรื อถอนของกลุ่มคน
2. การหาค่าความซึ มนําของทรายและกระสอบทราย จะ
ใช้วธิ ี Constant Head เท่านัน
3. วิเคราะห์อตั ราการไหลซึ มและแรงดันนําใต้ดินที
กระทําต่อคันกันนํากระสอบทรายโดยคิดเสมือนว่า คัน
กันนํากระสอบทราย เป็ นเนือเดียวกันทังหมด

4. วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาปัญหา สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์
อุทกภัยในปี 2554
2. รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องเช่น รู ปแบบคันกันนํา
3. ลงพืนทีสํารวจคันกันนํา รู ปแบบ วิธีการก่อสร้างและ
ลักษณะการพิบตั ิ
4. สรุ ปรู ปแบบคันกันนําในทีต่างๆและลักษณะการพิบตั ิ
5. วิเคราะห์ตน้ แบบคันกันนําจากโครงงานออกแบบและ
วิธีก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม GeoStudio2004

5. ผลการดําเนินการ
5.1 กรณีศึกษาคันกันนํารอบกรุ งเทพและปริมณฑล
กรณี ศึกษาคันกันนํารอบกรุ งเทพและปริ มณฑล ได้
ทําการสํารวจคันกันนําทังหมด 5 ทีได้แก่ได้แก่ วัดพ
นัญเชิง จ.พระนครศรี อยุธยา , วัดพระธรรมกาย จ.
ปทุมธานี ,สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.), ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี และ สุ ขมุ วิท 50
กรุ งเทพมหานครฯ
ก. วัดพนัญเชิงจ.พระนครศรี อยุธยา
คันกันนําทีวัดพนัญเชิงใช้ มีอยูห่ ลายรู ปแบบ ขึนอยู่
สถานการณ์และลักษณะพืนทีนันๆ โดยแบ่งใหญ่ๆได้
เป็ น 3 แบบคือคันกระสอบทราย และคันดินเหนียวและ
รัวโปร่ งเสริ มกระสอบทราย(ดังแสดงในรู ปที 1)

รูปที 1 แสดงคันกันนําวัดพนัญเชิง
(ทีมา www.thairath.com)

การเรี ยงกระสอบทรายของวัดพนัญเชิงจะใช้
แรงงานเป็ นพระ เณร แล้วชาวบ้านทีเข้าใจการเรี ยงเพราะ
หลายคนมีประสบการณ์และความเข้าใจการกรอก
กระสอบทรายและการเรี ยงเป็ นอย่างดี จึงช่วยให้กาํ แพง
กันนํามีประสิ ทธิภาพ และทีสําคัญวัดพนัญเชิงได้มีการ
ติดตามสถานการณ์นาตลอดเวลาตั
ํ
งแต่เริ มท่วมภาคเหนือ
และวางแผนป้ องกันโดยเสริ มแนวกระสอบทรายให้
แข็งแรงตลอดเวลา
การก่อสร้างทางวัดพนัญเชิงทําการก่อสร้าง
กําแพงกันนําด้วยกระสอบทรายทีบรรจุทรายขีเป็ ดเป็ น
หลักบรรจุทรายประมาณ 40% ของถุง ไม่มดั ปากถุงแต่
พับปากถุงไว้เล็กน้อยเท่านัน จากนันเรี ยงสลับฟันปลา
ให้แน่น(ดังแสดงในรู ปที 2)

รู ปที 2 แสดงรู ปแบบการเรียงกระสอบทรายวัดพนัญเชิง

สรุ ปคือคันกันนําวัดพนัญเชิงไม่พิบตั ิ
ข. วัดพระธรรมกายจ.ปทุมธานี
วัดพระธรรมกาย มีคลองสาม ตัดผ่านกลางวัด เพือ
ป้ องกันนําเอ่อล้นมาจากคลอง ทางวัดจึงได้สร้างคันดิน
เหนียวเสริ มกระสอบทรายกันนําตรงส่ วนนี
ปัญหาทีเกิดขึนได้แก่ ทรายมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ,
กระสอบทรายฝังติดถนนถูกกัดเซาะ
เนืองจากแรงคลืนนําทีเกิดจากยานพาหนะ, มีนาไหลเข้
ํ
า
ผ่านทางท่อระบายนํา
ดังนันการแก้ไขปั ญหาและการซ่อมแซมคือปิ ด
ท่อระบายนําด้วยการนํากระสอบทรายมาวางทับไว้และมี
การตรวจเช็คคันกันนําและระดับนําทุกๆ 2 ชัวโมง หาก
พบจุดทีกระสอบทรายพังก็จะนํากระสอบทรายอันใหม่
มาเสริ มทันที
สรุ ปคือคันกันนําวัดพระธรรมกายไม่พิบตั ิ
ค. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.)
คันกันนําที ใช้คือคันดินเหนียวเสริ มกระสอบทราย
(ดังแสดงในภาพที 3) ในส่ วนนี มีนาท่
ํ วมถึง 3 เมตร
ด้วยกันแต่คนั ดินทีสร้างไว้มีความสูงเพียง 2 เมตร จึงเกิด
การพิบตั ิของคันกันนําโดยการล้นข้าม

รู ปที 3 แสดงคันดินเสริมกระสอบทรายของสวทช.

ค. ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
คันกันนําทีปากเกร็ ด จ.นนทบุรีใช้มีอยู่ 2 รู ปแบบ
ได้แก่ คันกันนํากระสอบทราย(ดังแสดงในรู ปที 4) และ
รัวเสริ มกระสอบทราย(ดังแสดงในรู ปที 5)

รู ปที 6 แสดงคันกันนํากระสอบทรายทีสุ ขุมวิท 50

รูปที 4 แสดงคันกันนํากระสอบทรายทีปากเกร็ด

รูปที 5 แสดงกําแพงเสริมด้ วยกระสอบทราย

รู ปแบบการสร้างคันกระสอบทรายจะเรี ยง
กระสอบทรายสลับเป็ นรู ปฟันปลา และใช้ความหนาคัน
เพียง 2 กระสอบทรายเท่านัน ส่ วนรัวเสริ มกระสอบ
ทรายจะใช้กระสอบทรายเป็ นคํายันคํากําแพงไว้
ส่ วนลักษณะการพิบตั ิมีอยู่ 2 รู ปแบบคือการล้น
ข้ามและแรงดันนําดันคันกําแพงแตก
ง. สุ ขมุ วิท 50 กรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบของคันกันนําทีใช้คือ คันกันนํากระสอบ
ทรายวางบนฐานคอนกรี ต และมีคายั
ํ นไม้เสริ มเป็ น
ระยะๆ มีการเรี ยงกระสอบเป็ นลักษณะเกล็ดปลา(ดัง
แสดงในรู ปที 6)
ปัญหาทีพบคือ กระสอบทรายมีการเปื อยและขาด
ทําให้นาซึ
ํ มผ่านได้ทาํ ให้เกิดลักษณะการพิบตั ิคือการถูก
แรงดันนําดันจนคันกันนําพัง

จากกรณี ศึกษาคันกันนํารอบกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลทัง 4 ที พบว่า คันกันนําส่ วนใหญ่สร้าง
โดยอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ของผูส้ ร้าง ไม่ได้
สร้างโดยมีการออกแบบและการคํานวณโดยวิศวกร ทํา
ให้คนั กันนําแต่ละทีรับแรงดันนําได้ไม่เท่ากัน อีกทังบาง
ทีก็ไม่มีการควบคุมระหว่างก่อสร้างคันกันนํา ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ทําให้คนั กันนํานันไม่สามารถต้านทานนํา
ไว้ได้ และพิบตั ิลงในทีสุ ด
5.2 การหาค่ าความซึมนําของกระสอบทราย
กระสอบทรายนันเป็ นวัสดุทีไม่เป็ นเนือ
เดียวกัน ดังนันผูท้ าํ โครงงานจึงได้ทาํ การทดลองการหา
ค่าความซึ มนําของกระสอบทรายโดยวิธี Constant Head
และบรรจุโมลทดสอบ(ดังแสดงในรู ปที 7)

รู ปที 7แสดงการบรรจุวสั ดุเพือหาค่ าความซึมนํากระสอบทราย

ได้ค่าความซึ มนําของกระสอบทราย =7.29 x 10-6 cm/s

5.3 การใช้ โปรแกรม GeoSutio 2004 วิเคราะห์ คันกันนํา
ในทีนีโครงงานเราจะนําต้นแบบคันกันนําจาก
โครงงานการศึกษาเพือออกแบบคันกันนําและโครงงาน
การศึกษาเพือรู ปแบบก่อสร้างคันกันนํา
(ดังแสดงในรู ปที 8)
คันกระสอบทรายนันเรี ยงกัน 8 ชันสูง 40cm
และเรี ยงเป็ น 2 แถวมีระดับเหนือนํา 30 cm ระดับท้าย
นํา 5 cm มีอตั ราการไหลเท่ากับ 6.956 × 10-5 m3/s

ข. Sliding
สาเหตุ : เกิดจากแรงดันนําด้านข้างมีมากกว่า
แรงต้านทานของคันกันนํา ทําให้คนั กันนําพังและนํา
ไหลทะลักเข้ามาได้ (ดังแสดงในรู ปที 10)

รู ปที 10 แสดงการพิบตั ิเนืองจากแรงดันนําด้ านข้ างมีมากกว่ าแรง
ต้ านทานของคันกันนํา
รูปที 8 แสดงต้ นแบบคันกันนํา

เมือวิเคราะห์คนั กันนํานีในโปรแกรม
GeoStudio2004 โดยคิดค่าความซึ มนําของกระสอบทราย
เท่ากับ 7.29 x 10-6 cm/s ซึ งหามาจากทดลอง Constant
Head

ค. Overturning
สาเหตุ : เกิดจากแรงดันนําด้านข้างและแรงดัน
นําใต้ดินกระทําต่อคันกันนํา ทําให้คนั กันนําล้มลง
(ดังแสดงในรู ปที 11)

6.สรุปผลการศึกษา
6.1 ลักษณะการพิบตั ิของคันกันนํา
จากการศึกษาพบว่า การพิบตั ิของคันกันนํากระสอบ
ทรายสามารถแบ่งเป็ น 4 กรณี ดงั นี
ก. Overtop flow
สาเหตุ : เกิดจากการทีระดับนําสูงกว่าความสูง
ของกระสอบทราย ทําให้นาล้
ํ นข้ามกระสอบทรายได้
(ดังแสดงในรู ปที 9)

รูปที 9 แสดงการพิบตั ิเนืองจากระดับนําสู งกว่ ากระสอบทราย

รู ปที 11 แสดงการพิบตั ิเนืองจากแรงดันนําด้ านข้ างและแรงดันนํา
ใต้ ดนิ กระทําต่ อคันกันนํา

ง. Piping seepage
สาเหตุ : เกิดจากความสูงต่างของระดับนํา
ภายในและภายนอกคันกันนํา ทําให้เกิดการไหลของนํา
ผ่านดินใต้คนั กันนําและตามช่องว่างของกระสอบทราย
(ดังแสดงในรู ปที 12)

รู ปที 12 แสดงการพิบตั ิเนืองจากการไหลของนําผ่ านดินใต้ คนั กัน
นํา

จ. Foundation settlement
สาเหตุ : เกิดจากดินฐานรากใต้คนั กันนําทรุ ด
ตัว ทําให้คนั กันนําทรุ ดตัวตามและพังตามลง
(ดังแสดงในรู ปที 13)

6.4คันกันนําส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการออกแบบโดยการ
คํานวณทางวิศวกรรม ทําให้บางแห่งเกิดการพิบตั ิ และ
บางแห่งไม่เกิดการพิบตั ิ

7.ข้ อเสนอแนะ
การลงพืนทีสํารวจคันกันนําควรติดต่อผูท้ ีอยู่
ในพืนทีก่อนไปสํารวจ เพือสอบถามข้อมูลของผูท้ ีอยูใ่ น
เหตุการณ์
รูปที 13 แสดงการพิบตั ิเนืองจากดินฐานรากใต้ คนั กันนําทรุ ดตัว

6.2 กระสอบทรายมีค่าอัตราการไหลซึ มทีน้อยกว่าทราย
6.3 สาเหตุที Qfieldมากกว่า Qprogramมาก เนืองจากในสนาม
เกิดการรัวซึ มของนําผ่านกระสอบทรายมากกว่าการไหล
ซึ ม
เนืองจากในการวิเคราะห์อตั ราการไหลด้วย
โปรแกรม Geo studio(ดังแสดงในรู ปที 14) จะ
กําหนดให้วสั ดุเป็ นเนือเดียวกัน (ทราย) แต่จากกลุ่มการ
ทดลองจริ ง การเรี ยงกระสอบทรายจะทําให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างกระสอบทรายขึน และกระสอบทรายมีความทึบ
นํามากกว่าช่องว่างระหว่างกระสอบทราย ทําให้เกิดการ
รัวซึ มของนําผ่านกระสอบทรายมากกว่าการไหลซึ ม

รูปที 14 แสดงการวิเคราะห์ อตั ราการไหลด้ วยโปรแกรม
GeoStudio2004

ได้ค่าอัตราการไหลผ่านคันกระสอบทรายเท่ากับ 3.579 x
10-9 m3/s

8.เอกสารอ้ างอิง
• www.thairath.com; รู ปที 1 แสดงคันกันนํา
วัดพนัญเชิง

