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บทนํา

 การพัฒนา หนวย/เหลา ช. ประการหน่ึง คือ การปรับปรุงพัฒนา ยุทโธปกรณและ สป. สาย ช. 

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชงาน ซ่ึงจะเปนหลักประกันใหภารกิจของหนวยประสพผลสําเร็จ 

การวิจัยพัฒนาตองดําเนินไปอยางมีหลักการ มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพื่อใหบุคคลอ่ืนๆ ที่สนใจ

สามารถนําไปขยายผลคิดพัฒนาตอยอดได ซ่ึงแตกตางจากส่ิงประดิษฐที่พัฒนาขึ้นจากการลองถูกลองผิด 

หรือไมมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ

 เน่ืองจากผูบงัคับบัญชาไดไปดูการปฏิบติังานของหนวยทหารในท่ีตางๆ ไดสังเกตเห็นปอมสนาม

ซ่ึงทําจากกระสอบมีอายุการใชงานไมมาก มีสภาพฉีกขาดเร็ว โดยเฉพาะในท่ีที่มีแสงแดดและความช้ืน 

จึงไดใหสวนท่ีเกี่ยวของพัฒนาคุณลักษณะกระสอบทรายใหมีอายุการใชงานยืนยาวข้ึน

กลาวทั่วไป

 กระสอบทราย คือ กระสอบท่ีจดัทําข้ึนใชในการบรรจุทราย โดยท่ัวไปมีขนาด ๓๕ x ๖๐ เซนติเมตร 

เม่ือบรรจุทรายแลวสามารถนําไปจัดเรียงเปนแนวเพื่อทําเปนปอมสนาม คันกั้นน้ํา หรืออื่นๆ ตามท่ีตองการ

 กระสอบทรายแบบเดิม คือ กระสอบทรายท่ีจัดทําข้ึนจากแผนเสนใยสังเคราะหสาน เย็บดวยดาย

 กระสอบทราย Geotextile คือ กระสอบทรายท่ีจัดทําข้ึนจาก Geotextile เย็บดวยดาย

 กระสอบทรายแบบเดิมถูกจัดทําข้ึนเพื่อการปฏิบัติการทางทหาร โดยใชเสริมแนวปอมสนาม

ปองกันอันตรายจากกระสุนปนเล็กและสะเก็ดระเบิด นอกจากน้ีในสถานการณนํ้าทวม กระสอบทราย

แบบเดิมน้ียังใชทําเปนคันกั้นน้ํา ปองกันน้ําไหลทวมเขาพื้นท่ีและเปนแนวทางเดินได

 แตเนือ่งจากกระสอบทรายแบบเดมิจัดทําจากแผนเสนใยสังเคราะหสาน ซ่ึงไมทนทานตอแสงแดด 

ความรอน ความช้ืน ความเค็ม และอื่นๆ ทําใหมีอายุการใชงานนอย ฉีกขาด โดยท่ีไมสามารถซอมแซมได

นอกจากน้ียงัไมสามารถใชกบังานท่ีตองรบัน้ําหนักกดมากๆ ได เน่ืองจากแผนเสนใยสังเคราะหสานไมสามารถ

รับแรงดึงไดมากนัก

 ซ่ึงจะเห็นไดวาเหตุที่กระสอบทรายแบบเดิมไมทนทาน หรือมีอายุการใชงานนอย เกิดจากสภาพ

แผนเสนใยสังเคราะหสานท่ีไมทนตอแสงแดดและความช้ืน จงึไดหาวสัดุทีมี่ความทนทานตอแสงแดด ความรอน

ความช้ืน ความเค็ม และอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหมีอายุการใชงานมาก ทดแทนแผนเสนใยสังเคราะหสาน นั่นคือ 

Geotextile และเน่ืองจาก Geotextile ถกูผลติข้ึนมาเพ่ืองานวิศวกรรมโยธาจึงมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงไดดี

เม่ือนาํมาผลิตเปนกระสอบทราย Geotextile จงึทําใหกระสอบทรายดังกลาวรับแรงดึงไดดี รบัแรงน้ําหนักกด



นิตยสารทหารชาง๗๘

ไดดี จึงสามารถนํากระสอบทราย Geotextile ไปใชงานไดหลากหลาย เชน ทําเปนแผนปูทางลอ ซอมถนน 

ซอมคอสะพาน และอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ กระสอบทราย Geotextile จึงเหมาะในการ

ทําเปนคันก้ันน้ํา ซอมแซมส่ิงกอสรางท่ีไดรับความเสียหาย นอกจากนี้เม่ือตองฟนฟูพื้นที่ ดวยคุณสมบัติ

ดานวิศวกรรมโยธาท่ีเหมาะสม กส็ามารถสรางส่ิงกอสรางถาวรทบัลงไปบนส่ิงกอสรางท่ีสรางจากกระสอบทราย

Geotextile ได โดยไมตองร้ือออก 

วัตถุประสงค

 ผูวิจัยจึงไดวิจัยพัฒนากระสอบทราย Geotextile ทดแทนกระสอบทรายแบบเดิม ไดกําหนด

วัตถุประสงคของงานวิจัยพัฒนา ดังน้ี

 ๑. เพื่อจัดทํากระสอบทราย Geotextile ซ่ึงมีอายุการใชงานและความหลากหลายในการใชงาน

มากกวากระสอบทรายแบบเดิม

 ๒. เพื่อทดสอบคุณสมบัติของกระสอบทราย Geotextile

 ๓. เพือ่ศึกษาการใชกระสอบทราย Geotextile สําหรับการปฏิบติัการทางทหาร และการปฏิบติัการ

ทางทหารท่ีมิใชสงคราม เชน การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ความเปนไปไดของโครงการ

 ในการวิจัยพัฒนากระสอบทราย Geotextile มีความเปนไปได ดังน้ี

 ๑. บคุลากรทางการวิจยั มีบคุลากรท่ีศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีความรูในการใช Geotextile

 ๒. วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี Geotextile มีการประยกุตใชแพรหลายในงานดานวิศวกรรมโยธา 

และมีการวัดคาทางดานวิศวกรรมศาสตรตางๆ สามารถคํานวณออกแบบการประยุกตใชงานในลักษณะ

ตางๆ ได

 ๓. วัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก ปจจุบัน Geotextile มีราคาถูก สามารถจัดหาไดงาย 

และการทดสอบสามารถทําไดโดยใชขีดความสามารถของหนวย

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยพัฒนานี้ไมไดตองการทดแทนกระสอบทรายแบบเดิมดวยกระสอบทราย Geotextile 

สําหรับการปฏิบัติการทางทหารเทาน้ัน แตยังขยายผลในการนํากระสอบทราย Geotextile ซ่ึงมีคุณสมบัติ

รบัแรงดึงไดดี ไปประยุกตใชในงานวิศวกรรม เชน การชวยเหลอืและบรรเทาสาธารณภัย จงึไดกาํหนดขอบเขต

ของการวิจัยพัฒนาไวดังน้ี

 ๑. การวจิยัและพฒันาน้ี เพือ่ตองการทดแทนกระสอบทรายแบบเดิมดวยกระสอบทราย  Geotextile

ซ่ึงมีคุณสมบัติดีกวา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางทหาร

 ๒. การวจิยัและพฒันาน้ี เพือ่ตองการทดแทนกระสอบทรายแบบเดิมดวยกระสอบทราย  Geotextile

ซ่ึงมีคุณสมบัติดีกวา เพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 ๑. กระสอบทราย Geotextile สามารถใชทดแทนกระสอบทรายแบบเดิม เนื่องจากมีอายุ

การใชงานมากกวา และสามารถใชงานไดหลากหลาย

 ๒. กระสอบทราย Geotextile เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางทหาร

 ๓. กระสอบทราย Geotextile เพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการชวยเหลือและ

บรรเทาสาธารณภัย

หนวยที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

 เน่ืองจากในปหนึง่ๆ มีความตองการกระสอบทรายจํานวนมาก เพือ่ใชในการปฏิบติัการทางทหาร 

และการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงหากกระสอบทราย Geotextile มีคุณภาพที่ดี และมีราคาท่ีสามารถ

ทดแทนกระสอบทรายแบบเดิมได จะทําใหการใชกระสอบทราย Geotextile มีความแพรหลาย ซ่ึงคาดวาจะมี

หนวยที่นําผลการวิจัยพัฒนาไปใชประโยชน ดังน้ี

 ๑. กช. ซ่ึงเปนหนวยที่จัดหาและแจกจาย สป. ประเภทน้ี สามารถนํากระสอบทราย Geotextile 

ไปผลิตใชทดแทนกระสอบทรายแบบเดิม และแจกจายใหหนวยตางๆ

 ๒. หนวยปฏิบัติการทางทหาร นํากระสอบทราย Geotextile ไปใชทดแทนกระสอบทราย

แบบเดิม ซ่ึงมีอายุการใชงานนอย

 ๓. หนวยปฏิบัติชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย นํากระสอบทราย Geotextile ไปใชทดแทน

กระสอบทรายแบบเดิมซ่ึงมีอายุการใชงานนอยและใชงานไดจํากัด

แนวความคิดในการขยายผล

 ปจจุบัน มีการใชกระสอบทรายจํานวนมาก แตเน่ืองจากอายุการใชงานนอยและใชงานไดจํากัด 

หากนํากระสอบทราย Geotextile ไปใชทดแทนจะทําใหมีอายุการใชงานนานข้ึน และใชงานไดหลากหลาย 

ดังน้ันจึงขยายผลดวยการนําไปผลิตทดแทนกระสอบทรายแบบเดิมตอไป

ผลการทดสอบในข้ันตน

 Geotextile มีใชในการกอสรางมานานแลว โดยใชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดิน มีคุณสมบัติ

รบัแรงดึงไดดี  เม่ือไมถกูแดดถูกฝนจะมีอายกุารใชงานนานมากกวา ๓๐ ป แตหากถูกแดดโดยตรงเชนในกรณี

ทะเลทรายจะมีอายุการใชงาน ๒ ป แตในพื้นท่ีประเทศไทยท่ีมีรมเงา จะมีอายุการใชงาน ๖ - ๗ ป แตทั้งน้ี

หากปลูกหญาปด หรือใชดินกลบปดจะมีอายุการใชงานนานมากกวา ๓๐ ป นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติอุมน้ํา

ไดดี ทําใหเหมาะท่ีจะเปนโครงสรางปดก้ันน้ําได

 ในกรณีนีไ้ดนาํ Geotextile ชนดิ TS 50 ซ่ึงมีคณุสมบัติรบัแรงดึงได   ๑,๕๐๐ กโิลกรัม/หนากวาง ๑ เมตร

นํามาทําเป นกระสอบทราย  ขนาดปกติ  ขนาด  ๓๕  x ๖๐  เซนติเมตร  และขนาดใหญขนาด
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๖๐  x  ๑๐๐  เซนติ เมตร  ทั้ ง น้ี ได พิจารณาเห็นว  า  Geotext i le

มีคุณสมบัติรับแรงดึงไดดีอยู แลว จึงสามารถบรรจุทรายไดมาก 

แตอยางไรก็ตามกระสอบขนาดใหญมีความยากในการจัดเรียงและ

ปรบัแตง จงึไดเลอืกใชเฉพาะขนาดปกติ ไดทาํการเย็บดวยเชอืกและดวยเอน็

ซ่ึงการเย็บดวยเอ็นจะรับแรงดึงไดดี ทําใหกระสอบทราย Geotextile 

 เม่ือนํากระสอบทรายแบบเดิม 

และกระสอบทราย Geotextile ไปทําการ

ทดลองบดทับดวยรถบรรทุกขนาดหนัก 

พบวากระสอบทรายแบบเดิมทนทาน

ตอการบดทับไดนอย แผนเสนใยสังเคราะห

สานจะฉีกขาด ในขณะท่ีกระสอบทราย Geotextile จะทนตอการบดทับไดดี ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต

เปนแผนปูทางลอ ซอมแซมถนนเรงดวนได นับเปนขอดีประการสําคัญที่จะทําใหการใชกระสอบทราย 

Geotextile มีความแพรหลายคลายกับอุปกรณสารพัดประโยชน

 การทดลองยิงดวยกระสุน ปลย. ขนาด 

๕.๕๖ มิลลิเมตร พบวากระสุนเจาะทะลุทะลวง

กระสอบทราย Geotextile ไดเพียง ประมาณ 

๑๐ เซนติเมตร ซ่ึงนอยกวาความกวางของ

กระสอบทราย แตอยางไรก็ตามกระสุนอาจจะ

มีโอกาสทะลุตรงแนวต อระหว างช้ันของ

กระสอบทรายได ซ่ึงปกติแลวกระสอบทรายท่ีทาํเปนปอมสนามตองทําเปน

๒ ชัน้ โดยจัดวางกระสอบทรายไมใหรอยตอตรงกัน เพือ่ปองกันกระสุนทะลุผาน

รับน้ําหนักไดสอดคลองกับคุณสมบัติของ Geotextile แตคอนขางยุงยากในการเย็บมากกวาการเย็บดวยดาย

 การทําปอมสนาม ไดนํากระสอบทราย Geotextile มาทดลองใหกําลังพลกอสรางเปนปอมสนาม  

ซ่ึงสามารถกอสรางไดในเวลาใกลเคียงกัน และไมตองปรับเปล่ียนความรูในการกอสราง



นิตยสารทหารชาง ๘๑

 ผลการทดสอบในข้ันตนเปนท่ีนาพึงพอใจ ทําใหเชื่อมั่นวาสามารถนํามาใชงานใน ทบ. เพื่อเสริม

ขีดความสามารถการปฏิบัติการดานการชางท้ังในการรบ และการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แตอยางไร

ก็ตามจะตองทําการทดสอบอยางละเอียดตอไป โดยเฉพาะในดานการทนตอแสงแดดและความช้ืน

 แตอยางไรก็ตาม ปกติ Geotextile จะมีอายุการใชงานมากกวา ๓๐ ปในสภาพท่ีไมโดนแสงแดด  

แตหากโดนแสงแดดจาเชนกลางทะเลทราย Geotextile จะมีอายุการใชงาน ประมาณ ๑ ป แตทั้งน้ีมีวิธีการ

มากมายในการหลีกเล่ียงแสงแดด เชน ใชใบไมคลุมหรือใชดินพอก เปนตน เพียงเทาน้ีจะทําให Geotextile 

มีอายุใชงานยาวนาน

 สวนสีของ Geotextile สามารถผลิตไดหลายสีตามท่ีตองการ โดยปกติมีสีขาว ซ่ึงหากตองการพนสี 

หรือทาสีทับเพื่อการพรางก็สามารถทําได

 ดวยคุณสมบัติ Geotextile ที่สามารถรับแรงดึงไดสูง จึงนํามาประยุกตใชงานอ่ืนๆ อาทิ

 ๑. แนวปองกันน้ําทวม

 ๒. ซอมถนน

 ๓. แผนปูทางลอ

 ๔. ในสถานการณภัยพิบัติ สามารถใชซอมถนน/คอสะพานเรงดวนได

 ๕. หลังจากซอมแลวสามารถพัฒนาเปนส่ิงกอสรางถาวร

 ๖. นํามาทําเปนเชือกลากยานพาหนะ

 ๗. นํามาทําเปลสงผูปวย

 ดังน้ันการวิจัยพัฒนาอีกสวนหนึ่ง คือ การนํากระสอบทราย Geotextile ไปจัดทําใหอยูในรูปแบบ

ตางๆ เชน เปล หรือแผนเชอืก ซ่ึงเม่ือตองการนํามาใชงานก็ตัดตามรอย ก็จะเปนกระสอบทราย Geotextile 

ที่ใชงานปกติ ทั้งน้ีเพื่อเปนการใชประโยชนสูงสุด ลดการนําส่ิงของไปปฏิบัติงานในสนามใหนอยลง

บทสงทาย

 ผูวจิยัและพฒันา คือ พ.ท.ดร.รุง  ประชาธนานุกจิ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

จากโรงเรียนนายร อยพระจุลจอมเกล า  สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

สาขาวิศวกรรมโยธาจาก The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาเฉพาะทาง

ดานวิศวกรรมมวลดิน มีความรูความเขาใจในพฤติกรรมมวลดนิ และการปรับปรงุคุณภาพดินเพือ่ใหมีลกัษณะ

ทางวิศวกรรมท่ีตองการ ซ่ึงสวนหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช Geotextile

 ขอขอบคุณ พล.ท.ปฐมพงศ  ประถมภัฏ จก.กช. ที่ไดใหความกรุณาแนะนํางานวิจัยพัฒนานี้

กับผูวิจัย โดยการช้ีใหเห็นถึงปญหา พรอมกระตุนความคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ ซ่ึงตลอด

ระยะเวลาทานไดทุมเทพฒันา หนวย/เหลา ช. อยางตอเนือ่ง เปนแบบอยาง และเปนกาํลงัใจใหสวนเกีย่วของ

เดินหนา นําไปปฏิบัติตออยางเปนรูปธรรม และขอความสุขท้ังกายใจ จงมีแดทานท้ังหลาย และทานผูอาน

ทุกประการ สวัสดีครับ


