การศึกษาเพื่อก่ อสร้ างต้ นแบบระบบคันกัน้ นํา้ ชั่วคราว
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวง
และศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ กําลังเผชิญกับการ
เปลีย่ นแปลงมากมาย เช่น การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของประชากร การเปลีย่ นแปลงทาง
กายภาพเพื่อรองรับการเติบโตขึ ้นของเมือง ฯลฯ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่นําไปสูป่ ั ญหานํ ้า
ท่วมที่รุนแรงมากกว่าเดิม จากวิกฤติมหาอุทกภัยของ
ประเทศไทย พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาได้ สร้ างความเสียหาย
ทั ้งด้ านเศรษฐกิจและด้ านสังคม อุทกภัยครั ้งนี ้ ทาง
รัฐบาลและเอกชนทุกภาคส่วนได้ ร่วมมือกันแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าโดยวิธีที่ใช้ กนั มากคือการสร้ างคันกั ้นนํ ้า
ชัว่ คราว ทั ้งแบบคันดินกั ้นนํ ้า กําแพงคอนกรีต แต่ที่นิยม
ที่สดุ คือ คันกั ้นนํ ้ากระสอบทราย เพราะสะดวกในการ
ขนส่ง ประหยัด เข้ าถึงพื ้นที่จํากัด และสามารถใช้ เป็ น
คันกั ้นนํ ้าได้ จริง

ขอบเขตของโครงงาน
โครง

งานศึกษาเพื่อสร้ างแบบจําลองต้ นแบบ

ระบบคันกั ้นนํ ้า มีขอบเขตโครงงานดังต่อไปนี ้
1. ใช้ กบั กระสอบทรายวางซ้ อนกัน โดยมีรูปแบบการจัด
วางกระสอบสําเร็จรูป
2. ทรายที่ใช้ เป็ นทรายหยาบ มีค่าความถ่วงจําเพาะ
ประมาณ 2.65
3. ต้ นแบบคันกั ้นนํ ้านี ้ออกแบบสําหรับใช้ ในพื ้นที่ที่มี
ระดับนํ ้าไม่เกิน 2 เมตร
4. การวิเคราะห์แรงต้ าน จะไม่คิดแรงต้ านทานจากการ
คํ ้ายัน
5. หาแรงเสียดทานระหว่างกระสอบ
6.หากําลังรับนํ ้าหนักแบกทานของกระสอบ
7.หาอัตราการไหลซึมของนํ ้าผ่านคันกั ้นนํ ้า
8. ในการวิเคราะห์คนั กระสอบทรายกั ้นนํ ้า จะคิดว่าเป็ น
เนื ้อเดียวกัน เช่นเดียวกับการวิเคราะห์กําแพงดินกั ้นนํ ้า

3. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเข้ าถึงได้ ทกุ ชุมชน ใน

ขัน้ ตอนและวิธีดําเนินการศึกษา
1.ศึกษาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร
บทความทางวิชาการ เว็บไซต์ และเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ
2.เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลอง
3.ดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดเรียงและการสร้ าง
แบบจําลองต้ นแบบคันกั ้นนํ ้า
4.วิเคราะห์ผลการทดลอง
5.สรุปผลการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจัดทําเป็ นรูปเล่ม

การก่อสร้ างระบบคันกั ้นนํ ้า

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

4.เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานในการก่อสร้ างคันกั ้นนํ ้า

1.ได้ รูปแบบการก่อสร้ าง จัดเรียงคันกระสอบทรายกั ้น

วัตถุประสงค์ โครงงาน
การศึกษาเพื่อสร้ างแบบจําลองต้ นแบบระบบ
คันกั ้นนํ ้าชัว่ คราว มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนํ ้าและผลกระทบของนํ ้าต่อ
รูปแบบคันกั ้นนํ ้า
2. เพื่อสร้ างแบบจําลองต้ นแบบระบบคันกั ้นนํ ้าชัว่ คราว
เพื่อใช้ ในการป้องกันนํ ้าท่วม

นํ ้าที่เหมาะสมและปลอดภัย
2.เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อนําไปก่อสร้ างคันกั ้นนํ ้าชัว่ คราว
3.สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการไหลซึมของ
นํ ้า

วิธีดาํ เนินการศึกษา

การทดสอบแรงเสียดทานระหว่ างกระสอบ
อุปกรณ์ ในการทดสอบ

ขอบเขตในการศึกษา
1. ใช้ กบั กระสอบทรายวางซ้ อนกัน โดยมีรูปแบบการจัด
วางกระสอบสําเร็จรูป
2. ทรายที่ใช้ เป็ นทรายหยาบ มีค่าความถ่วงจําเพาะ
ประมาณ 2.65 T/m3
3. ต้ นแบบคันกั ้นนํ ้านี ้ออกแบบสําหรับใช้ ในพื ้นที่ที่มี
ระดับนํ ้าไม่เกิน 2 เมตร
4. การวิเคราะห์แรงต้ าน จะไม่คิดแรงต้ านทานจากการ
คํ ้ายัน

1.กระสอบทรายขนาด 48 cm. x 80 cm.
2.ทรายหยาบ
3.เครื่องมือวัดแรงดึง
4.แผ่นนํ ้าหนัก
5.โต๊ ะทดลอง
วิธีการดําเนินการ
1.แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 แบบ คือการทดสอบหา
แรงเสียดทานของกระสอบเปี ยกและกระสอบแห้ ง
2.จัดเตรียมอุปกรณ์สาํ หรับทดสอบ

5. หาแรงเสียดทานระหว่างกระสอบ
6. หากําลังรับนํ ้าหนักแบบทางของกระสอบ
7.หาอัตราการไหลซึมของนํ ้าผ่านคันกั ้นนํ ้า
8. ในการวิเคราะห์คนั กั ้นนํ ้ากระสอบทราย จะคิดว่าเป็ น
เนื ้อเดียวกัน เช่นเดียวกับการวิเคราะห์กําแพงดินกั ้นนํ ้า
วิธีการดําเนินการศึกษา
ขัน้ ตอนการออกแบบต้ นแบบคันกัน้ นํา้ ชั่วคราว

3.ติดตั ้งกระสอบทรายเปล่าบนโต๊ ะทดสอบ
4.ทําการวัดแรงดึงโดยใช้ เครื่องมือวัดแรงดึง ดึงกระสอบ
ทรายเปล่าโดยที่มีแผ่นนํ ้าหนักวางกดทับ
5.ทําการทดสอบซํ ้าโดยการเพิ่มนํ ้าหนักกดทับ
6.บันทึกผลการทดสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ทดสอบ

ลงพื ้นที่ศึกษาต้ นแบบและวิธีการสร้ างคันกระสอบทรายกันนํ
้ ้า

ทดสอบคุณสมบัติของ
กระสอบทราย แรงเสียดทาน

รู ปแบบจาก

การรับนํ ้าหนักแบกทาน

กลุม่ ออกแบบ

สร้ างแบบจําลองคันกันนํ
้ ้า
จัดเรี ยงกระสอบทราย 1 แถว, จัดเรี ยงกระสอบทราย 2 แถว
จัดเรี ยงกระสอบทราย 2 แถวและมีทรายขันกลาง
้
หาอัตราการไหลซึมผ่านกระสอบทราย
สรุ ปรู ปแบบและวิธีการสร้ างคันกระสอบทรายที่ดีที่สดุ

ภาพขั ้นตอนพิจราณาการดําเนินการโครงงานการศึกษา

ภาพที่ 12 การหาแรงเสียดทานระหว่างกระสอบ
การทดสอบการรั บนํา้ หนักแบกทานของกระสอบ
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1.กระสอบทรายขนาด 48 cm. x 80 cm.
2.เครื่องกดทดสอบนํ ้าหนัก
3.ทรายหยาบ
4.แผ่นเหล็กขนาด 30cm. x 30 cm.

วิธีการดําเนินการ

วิธีการดําเนินการ

1.แบ่งการทดสอบเป็ น 2 แบบ คือการทดสอบการรับ

1.ทําการเตรียมกระสอบโดยการบรรจุทรายใส่กระสอบ

นํ ้าหนักแบกทานของกระสอบเปี ยกและกระสอบแห้ ง

ประมาณหนึง่ ในสามส่วนของความยาวกระสอบ

2.จัดเตรียมอุปกรณ์สาํ หรับทดสอบ

2.ทําการทดสอบโดยจัดวางแนวกระสอบทรายชั ้นที่หนึง่

3.บรรจุทรายใส่กระสอบประมาณหนึง่ ในสามของ

โดยจัดวางแต่ละกระสอบวางกระสอบทับกันประมาณ

กระสอบและมัดปากกระสอบ

10 ซม. แล้ วทําการบดทับกระสอบทรายให้ แน่น

4.ในไปเข้ าเครื่องกดทดสอบนํ ้าหนักแบกทาน

3.ทําการจัดเรียงกระสอบในชั ้นถัดๆตามรูปแบบและ

5.บันทึกผลการทดสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการ

ความสูงตามที่ออกแบบไว้

ทดสอบ

-เรียงกระสอบทรายแถวเดียว
-เรียงกระสอบทรายสองแถว
-เรียงกระสอบทราย2แถวและมีทรายขั ้นกลาง
4.ทําการวัดอัตราไหลซึมของนํ ้าผ่านกระสอบโดยการวัด
ปริมาณนํ ้ากับเวลาและ stability ที่ความ สูงต่างๆ
5.บันทึกผลการทดสอบและสรุปผล

ภาพที่ 13 การทดสอบการรับนํ ้าหนักแบกทานของ
กระสอบ
การทดสอบหาอัตราการไหลของนํา้ ผ่ านคันกันนํา้
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1.กระสอบทรายขนาด 48 cm. x 80 cm. x 5 cm.
2.กระสอบทรายบวมนํ ้าขนาด 35 cm. x 70 cm x 20
cm
3.ทรายหยาบ
4.นํ ้า
5.เครื่องสูบนํ ้าขนาด 220 w.
6.สายวัดและตลับเมตร
7.ผ้ าใบพลาสติก
8.โครงเหล็กขนาด 2.0m.x4.0m.x1.2m.

ภาพที่ 14 การหาอัตราการไหลของนํ ้าผ่านคันกั ้นนํ ้า

ผลการศึกษา

สรุปผลการศึกษา

การทดสอบแรงเสียดทานระหว่ างกระสอบ

กระสอบทราย

- จากการทดสอบหา ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงกระทํา

-เป็ นกระสอบทรายที่ไม่ทบึ นํ ้า(กระสอบที่ไม่มีพลาสติก

แนวราบและแรงกดตั ้งฉาก แรงเสียดทานระหว่าง

รองใน)ควรมีช่องให้ อากาศออกได้

กระสอบทรายแห้ งค่าแรงเสียดทานเท่ากับ 0.5

-เป็ นกระสอบชนิดกัน รังสี Ultraviolet สามารถเพิ่ม

- จากการทดสอบหา ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงกระทํา

ระยะเวลาในการใช้ งานได้ ประมาณ 3 เดือน

แนวราบและแรงกดตั ้งฉาก แรงเสียดทานระหว่าง

ทราย
-เป็ นทรายหยาบ ไม่ควรเป็ นทรายปนดินหรือดินเพราะ

กระสอบทรายเปี ยกค่าแรงเสียดทานเท่ากับ 0.465
การทดสอบการรั บนํา้ หนักแบบกทานของกระสอบ
ทราย

เมื่อแห้ งจะเกิดช่องว่างจากการแข็งตัวของดิน

- จากการทดสอบการกดกระสอบทรายโดยเพิ่มโหลด

-ประมาณ 1/4 ของถุงเพื่อให้ ทรายเคลือ่ นตัวอยู่ภายใน

สมํ่าเสมอ พื ้นที่สมั ผัส 50 cm x 28 cm กระสอบ

ถุงได้ ง่าย ซึง่ จะทําให้ ทรายไหลไปอุดช่องว่างๆต่างได้ ดี

สามารถรับแรงแบกทานได้ 2.7 T/ กระสอบ

หากใส่ทรายมากเกินไป หรือ ผูกถุงในระดับที่ตํ่าเกินไป

การทดสอบหาอัตราการไหลของนํา้ ผ่ านคันกันนํา้

จะยึดหรือบังคับจนทรายเคลือ่ นที่ไปมาไม่ได้ ทําให้ ไม่

ความสัมพันธ์ ระหว่างความสูงนํ ้า (Delta H) และอัตรา

สามารถเคลือ่ นไปอุดช่องว่างได้ จึงมีโอกาสเกิดการ

การไหลต่อ 1 เมตร

รั่วซึมได้ ง่าย

- จากการทดสอบแนวกระสอบทราย1 แถว มี

** กระสอบทราย 50 กระสอบใช้ ทราย 1 m3

ความสัมพันธ์ ดังสมการ y = 6.3868x + 12.856 cm

**พื ้นที่ 1 m2 / แถว ใช้ กระสอบทราย 75 กระสอบ

- จากการทดสอบแนวกระสอบทราย 2 แถวมี ความ

ขัน้ ตอนการวาง

สัมพันธ์ กนั ดังสมการ

1.ปรับดินฐานรากให้ แน่นก่อนหรือถ้ าเป็ นดินอ่อนควรขุด

y = 8.0473x + 13.825 cm

ปริ มาณทราย

-จากการทดสอบใช้ ทรายเป็ นแกนกลาง มีความสัมพันธ์

ร่องเพื่อความมัน่ คง

กันดังสมการ

2.การวางกระสอบทราย เมื่อวางแต่ละถุงแต่ละแนวให้

y = 85.088x + 6.6808 cm

x = เป็ นอัตราการไหล /ความกว้ าง 1m (x 10-4) m3/s

ขึ ้นไปเหยียบคล้ ายการบดอัดเพื่อให้ เกิดความแน่น เพื่อ

y = เป็ นความสูงของกระสอบทราย cm

ลดช่องว่างให้ นํ ้ารั่วซึมน้ อยที่สดุ และ ช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงให้ แก่ถงุ ทรายควรจะวางให้ ขนานกับทิศ
ทางการไหลของกระแสนํ ้าเพื่อลดแรงกระแทกของนํ ้า
ความสูง
ความสูงของกําแพงถุงทรายก็ควรจะสูงกว่าระดับนํ ้าที่
คาดคะเนประมาณ 1 ฟุต เพื่อกันคลืน่ จากนํ ้า

y = 6.38x + 12.85 (1แถว)

y = 8.04x + 13.825 (2แถว)

y = 85.08x + 6.68 (ทรายคั่นกลาง)

รู ปแบบการวาง
-รูปแบบการวาง 1 แถว รูปแบบการวางกระสอบทราย
ดังรูปจํากัดความสูงประมาณ 60 cm และเตรียมเครื่อง
สูบนํ ้าตามอัตราการไหล/ต่อความกว้ าง 1 m ตาม
สมการ y = 6.3868x + 12.856 cm
-รูปแบบการวาง 2 แถว รูปแบบการวางกระสอบทราย
ดังรูปจํากัดความสูง จํากัดความสูงประมาณ 100 cm
และเตรียมเครื่องสูบนํ ้าตามอัตราการไหล /ต่อความ
กว้ าง 1 m ตามสมการ y = 8.0473x + 13.825 cm
-รูปแบบการวางโดยมีทรายเป็ นแกนกลางวางกระสอบ
ทราย 2 แถว และเตรียมเครื่องสูบนํ ้าตามอัตราการไหล /
ความกว้ าง 1 ตามสมการ y = 8.5088x + 6.6808 cm
x = เป็ นอัตราการไหล /ความกว้ าง 1m (x 10-4) m3/s
y = เป็ นความสูงของกระสอบทราย cm
ลักษณะการวาง

การวางกระสอบทราย 2 แถวเมื่อวางแถวที่ 1เสร็จ แถวที่
2 ให้ เหลือ่ มกับแถวที1่ ประมาณ 5 cm ทําเช่น นี ้ไปทุก
ชั ้นจนได้ ระดับความสูงที่ต้องการ

การวางกระสอบทราย 3 แถวขึ ้นไปเมื่อวางแถวที1่
และแถวที่ 2 เสร็จะวางแถวที่ 3 ทับแถวที่ 1และแถว
ที่ 2 ให้ เหลือ่ มกับแถวที1่ และ 2 ประมาณ 5 cm

การวางกระสอบทรายโดยแกนกลางเป็ นดินเหนี่ยวหรือ
ทรายผสมดินเหนียวในอัตรส่วน 10 : 3 โดยนํ ้าหนัก
ขนาดกว้ าง 20 cm ตลอดความสูง บดอัดทุกชั ้น จะช่วย
ลดการไหลซึมทั ้งด้ านข้ างและด้ านหน้ าได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
ในการวางกระสอบทรายจุดที่เป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ ของ
แนวกระสอบทรายคือบริเวณด้ านข้ างที่สมั ผัสกับวัสดุที่
ให้ ตวั สามารถป้องกันโดยวิธีต่างๆดังนี ้
- ควรมีถงุ ทรายสํารองไว้
- บดอัดให้ แน่นเป็ นพิเศษ
-ใช้ ดินเหนียวบดอัดระหว่างจัดเรียกกระสอบ
-ทําแนวป้องกันนํ ้าอีกชั ้นเพื่อให้ เกิดการรั่วซึมน้ อยลง
-ถ้ ามีเวลาในการเตรียมการในกรณีที่ก่อกําแพงสูงควรมี
คํ ้ายันด้ านหลังเพื่อความมัน่ คงแข็งแรง
-ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระสอบอยู่สมํ่าเสมอ
เพื่อเปลีย่ นปรับปรุงแนวกระสอบทราย
-ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบนํ ้าและควรมีเครื่องสูบนํ ้า
สํารองไว้ เพื่อสลับการใช้ งาน
จัดทําโดย
นายธนพงศ์ ไชยบุญ
นายจิรวัฒน์ แก้ วใจ
นายปริญญวัชร สมใจหมาย
นายสุภทรชัย จงมีเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์

