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บทคัดยอ
ชั้นกันซึมเปนสวนประกอบที่สําคัญในการออกแบบกอสรางหลุมฝงกลบขยะ เพื่อปองกันน้ําชะขยะไมใหไหลปนเปอนลงสูชั้น
ดินและแหลงน้ําใตดิน การกอสรางชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัดนั้น จะตองมีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานตามเกณฑมาตรฐาน คือมีคาต่ํากวา
1×10-7 เซนติเมตรตอวินาที การศึกษานี้ใชตัวอยางดินทรายปนทรายแปงจากแหลงฝงกลบขยะเทศบาลนครขอนแกน บานคําบอน
จังหวัดขอนแกน ผสมกับดินเบนทอไนตธรรมชาติในอัตราสวน 3%, 5% และ 7% โดยน้ําหนัก เพื่อทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การซึม
ผาน โดยใชวิธีการทดสอบแบบแรงดันน้ําแปรเปลี่ยน (Falling Head Method) ดินเบนทอไนตเปนดินที่ประกอบดวยแรดินเหนียวที่
นิยมนํามาใชในการทําชั้นกันซึม เนื่องจากมีคาความเปนพลาสติกสูง และมีความสามารถในการบวมตัวไดดี จากผลการศึกษาพบวา ดิน
ทรายปนทรายแปงผสมดินเบนทอไนตที่ 5% และ 7% โดยน้ําหนักขึ้นไปนั้น มีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่ง
เทากับ 3.75×10-8 และ 2.55×10-8 เซนติเมตรตอวินาที ตามลําดับ อยางไรก็ตามดินเหนียวชนิดอื่นก็สามารถนํามาใชในการทําชั้นกัน
ซึมไดอีกเชนกัน เพื่อเปนการชวยลดคาใชจายในการกอสราง

ABSTRACT
The liner is an important component of landfill facility. The liner can also prevent the leachate leaking to
contaminate in the soil layer and subsurface water reservoir. Construction of compacted clay liner, according to
the standard requirement the layer should have hydraulic conductivity less than 1×10-7 cm/s. Three mixtures
were employed, ie. The silty sand obtained from Khon Kaen municipal landfill was mixed with bentonite at 3%,
5% and 7% by weight. Then, the mixtures were determined for values of hydraulic conductivity by Permeameter
with Falling Head method. Bentonite is a clay mineral, which is mostly used in compacted clay liner construction
because it performs high plasticity and high swelling. The experimental results showed that the required hydraulic
conductivity of 1×10-7 cm/s could be achieved when the silty sand mixed with bentonite 5% and 7% by weight.
The hydraulic conductivity values are 3.75×10-8 and 2.55×10-8 cm/s, respectively. However, in order to reduce the
construction cost, natural clays can be used as well.
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คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์การซึมผาน ดินเบนทอไนต ชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัด
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บทนํา
ป จ จุ บั น ป ญ หาสิ่ ง แวด ล อมเป น ป ญหาที่ สํ า คั ญ
โดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ
ในสังคม ซึ่งนับวันจะมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นและการกําจัดขยะที่
ไมเปนไปตามหลักสุขาภิบาล กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยขยะสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงน้ําไดทั้งน้ําผิวดิน
และน้ําใตดิน เชน การเทกองขยะไวที่กลางแจงหรือการกําจัด
ขยะดวยการฝงกลบ (ธนิต, 2550) ปญหาทีเ่ กิดขึ้นคือการที่น้ําฝน
ไดชะลางและทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารหลากหลายชนิด ซึ่งบาง
ชนิดก็เปนสารพิษปะปนอยูในขยะ ถาสารพิษที่อยูในน้ําชะขยะ
(Leachate) ไหลซึมลงไปปนเปอนแหลงน้ําใตดิน ก็จะกอใหเกิด
อันตรายตอผูอุปโภคบริโภคน้ําใตดินนั้นได
การฝงกลบขยะที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองมี
การออกแบบและการกอสร างอยา งถูกตองตามหลักวิศวกรรม
โดยมีชั้นกันซึม (Liners) ซึ่งเปนสวนสําคัญของระบบฝงกลบขยะ
ดังแสดงในรูป ที่ 1 โดยทําหน าที่ปองกันไมใหมลพิษในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่เกิดจากของเสียกระจายหรือรั่วซึมออกไปปนเปอนตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งชั้นกันซึมจะมีคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน ที่ต่ํากวา
1×10 -7 เซนติเ มตรตอ วิน าที และมี ค วามหนาไมน อยกวา 60
เซนติเมตร (Xu et al., 2016) การเลือกใชวัสดุกันซึมจะตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมหลายดาน ดินเหนียวที่หาไดในทองถิ่นที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็สามารถนํามาใชเปนชั้นกั นซึมได ซึ่งดิน
เหนีย วนั้นตอ งมีคุ ณสมบั ติที่ สํา คัญ 2 ประการ คือต อ งมี คา
สัมประสิทธิ์การซึมผานคงที่ และตองมีความสามารถที่จะหนวง
การเคลื่อนที่ของสารละลายโลหะหนักได
การใชทรายผสมกับดินเบนทอไนต (Bentonite) เปน
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการทํ า ชั้ น กั น ซึ ม ดิ น เหนี ย วบดอั ด
(Compacted Clay Liner) (Li et al., 2017) เนื่องจากดิน
เ บ น ท อไ น ต เ ป น ดิ น ที่ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย แ ร ดิ น เ ห นี ย วช นิ ด
Montmorillonite ซึ่ง เป น แร ดิ น เหนี ย วในกลุ ม Smectite
โครงสรางประเภท 2:1 คือประกอบดวยแผนซิ ลิกา (Silica
Sheet) 2 แผน และแผนอะลูมินา (Alumina Sheet) 1 แผน
คุณสมบัติที่สําคัญคือ มีความเปนพลาสติก (Plasticity) และ
ความสามารถในการบวมตั ว (Swelling) สู งเมื่ อ ดู ด ซับ น้ํ า
(Gleason et al., 1997) ซึ่งการผสมดินเบนทอไนตลงไปในดินที่
มีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานสูง จะเปนการลดปริมาตรชองวางที่
อยูระหวางเม็ดดิน ทําใหมีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานต่ําลง
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การซึม
ผาน ในดินทรายปนทรายแปงผสมกับดินเบนทอไนตในอัตราสวน
แตกตางกัน สําหรับใชในการออกแบบการกอสรางชั้นกันซึมดิน
เหนียวบดอัด

รูปที่ 1 สวนประกอบทีส่ ําคัญของหลุมฝงกลบขยะ (ดัดแปลงจาก โกวิทย, 2544)
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วัสดุและวิธีการดําเนินการศึกษา
ดินตัวอยางและดินเบนทอไนต
ดินตัวอยางที่ใชในการทดสอบเปนดินจากแหลงฝงกลบ
ขยะเทศบาลนครขอนแกน บ า นคํา บอน อํ าเภอเมือ ง จั งหวัด
ขอนแก น และดิ น เบนทอไนต ที่ ใ ช ท ดสอบนั้ น เป น ประเภท
แคลเซี ย มเบนทอไนต ธ รรมชาติ นํ า มาจากอํ า เภอชั ย บาดาล
จังหวัดลพบุรี
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินตัวอยางที่ใช
นั้น ทําการทดสอบภายใตมาตรฐาน ASTM (Kalinski, 2006)
ประกอบดว ย ค า ความถ ว งจํ า เพาะของเม็ ด ดิ น (Specific
ตารางที่ 1
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Gravity) (ASTM D854) คาขีดความขนเหลวของดิน (Atterberg
Limit) (ASTM D4318) ไดแก คาขีดจํากัดเหลว (Liquid Limit)
คาขีดจํากัดพลาสติก (Plastic Limit) และการจัดจําแนกดิน
(ASTM D2487)
การทดสอบดูลักษณะพื้นผิวของดินตัวอยางและดินเบน
ทอไนต ทํ า การทดสอบโดยวิ ธี Scanning
Electron
Microscope (SEM) และการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ
ดินเบนทอไนต โดยใชวิธีการทดสอบ X-Ray Fluorescence
(XRF) ดังแสดงผลในตารางที่ 1 (Nunamkam et al., 2017)

องคประกอบทางเคมีของดินเบนทอไนต

Oxide Formula
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
TiO2
CaO
K2O
P2O5

Mass (%)
58.668
15.261
14.722
5.456
2.777
1.846
0.529
0.480

การเตรียมตัวอยางดิน
การเตรียมตัวอยางดินทําไดโดยนําดินตัวอยางและดิน
เบนทอไนต ตากใหแหง และรอนผานตะแกรงเบอร 4 (4.75
มิลลิเมตร) กอนนําดินตัวอยางไปผสมกัน
การผสมดินตัวอยางกับดินเบนทอไนตนั้น ในการศึกษา
นี้จะทําการผสม 3 แบบ คือ ดินตัวอยางผสมกับดินเบนทอไนต
3%, 5% และ 7% โดยน้ําหนัก
การทดสอบการบดอัด
การบดอัดดิน (Compaction Test) เปนการทดสอบ
เพื่ อ หาค า ความชื้ น ที่ ให ค า หน วยน้ํ า หนั ก ดิ นแห ง สู งสุ ด
(Maximum Dry Unit Weight) (ทวีศักดิ์และนท, 2553) และใช
สําหรับการเตรียมดินตัวอยางเพื่อทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การ
ซึมผานตอไป ในการศึกษานี้จะใชวธิ กี ารบดอัดแบบมาตรฐาน
การทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน (Standard
Proctor Test) ทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D698 โดย
บดอั ดดิน ในกระบอกบดอั ด มาตรฐาน ที่ มีเ สนผ า นศู นยก ลาง

Oxide Formula
SrO
SO3
MnO2
Ta2O5
ZrO2
ZnO
PdO
NiO

Mass (%)
0.057
0.049
0.044
0.033
0.031
0.025
0.013
0.011

10.15 เซนติเมตร และมีความสูง 11.65 เซนติ เมตร ใชคอน
มาตรฐานที่มีน้ําหนัก 5.5 ปอนด บดอัดดินทั้งหมด 3 ชั้น แตละ
ชั้นบดอัดจํานวน 25 ครั้ง
การทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน
การทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน (Hydraulic
Conductivity) จะใชวิธีการทดสอบแบบระดับน้ําแปรเปลี่ยน
(Falling Head Method) ดังแสดงในรูปที่ 2 เนื่องจากดิน
ตั วอยา งที่ ใ ช แ ละดิ น เบนทอไนตมี ข นาดเม็ ดดิ น ที่ ล ะเอี ย ด ซึ่ ง
ตัวอยางดินบดอัดที่นํามาทดสอบจะใชปริมาณความชื้นมากกวา
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมที่ไดจากการทดสอบการบดอัดดิ น
แบบมาตรฐานนั้น 2% และกอนเริ่มการทดสอบตองนําตัวอยาง
ดินผสมดินเบนทอไนตที่บดอัดแลวไปทําใหอิ่มตัวดวยน้ํา เพื่อให
ความชื้นกระจายทั่วมวลดิน
การทดสอบนี้ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผานใหคา
ต่ํากวา 1×10-7 เซนติเมตรตอวิน าที ซึ่งเป นคามาตรฐานที่ใชใน
การทําชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัด (Compacted Clay Liner)
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รูปที่ 2 ภาพจําลองการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผานแบบระดับน้ําแปรเปลีย่ น (Falling Head Method)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
คุณสมบัติทางกายภาพและองคประกอบทางเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพของดินตัวอยางและดินเบนทอ
ไนต แสดงในตารางที่ 2 จากการจัดจํา แนกดินตามวิธีการของ
Unified Soil Classification System (USCS) ไดวา ดินตัวอยาง
เปนดินกลุม SM (Silty Sand) หรือ ดินทรายปนทรายแปง
คาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน ปริมาณความชื้น คาขีดจํากัด
ตารางที่ 2

เหลว และดัชนีพลาสติกของดินเบนทอไนตมีคาสูงกวาดินทราย
ปนทรายแปง
จากรูปที่ 3 แสดงถึงลักษณะพื้นผิวของเม็ดดินตัวอยาง
ทั้งสอง ผานกําลังขยาย 3000 และ 5000 เทา พบวา ดินเบนทอไนตซึ่งเปนแรดินเหนียว (Clay Mineral) ชนิด Montmorillonite มีพื้นผิวลักษณะโครงสรางเป นแผน เรียงซอนกันเปนชั้น
อยางเห็นไดชัด

คุณสมบัติทางกายภาพของดินตัวอยางและดินเบนทอไนต

คุณสมบัติกายภาพ
ปริมาณความชื้น (%)
ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน
คาขีดจํากัดเหลว (%)
ดัชนีพลาสติก (%)
ชนิดดิน (USCS)

ดินตัวอยาง
10.45
2.59
24.91
9.28
SM

ดินเบนทอไนต
52.56
2.74
105
63
CH
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รูปที่ 3 ภาพถาย SEM (A) ดินทรายปนทรายแปง กําลังขยาย 3000 เทา (B) ดินทรายปนทรายแปง กําลังขยาย 5000 เทา
(C) ดินเบนทอไนต กําลังขยาย 3000 เทา (D) ดินเบนทอไนต กําลังขยาย 5000 เทา
ผลการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน
การทดสอบการบดอัดดินนั้น เปนการทดสอบเพื่อจะ
ผลนําไปใชในการเตรี ยมตัวอยางการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์
การซึมผานตอไป ผลการทดสอบแสดงตามตารางที่ 3
จากผลการทดสอบพบวา คาความหนาแนนแหงสูงสุด
อยู ใ นช ว ง 8.14-9.28 กิ โ ลนิ ว ตั น ต อ ลู ก บาศก เ มตร และค า
ความชื้นที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content) อยู
ตารางที่ 3

ในชว ง 13.10-17.58 % ซึ่ งสั งเกตไดวา มี การเปลี่ย นแปลงค า
ความหนาแนนแหงสูงสุด และคาความชื้นที่เหมาะสมตามปริมาณ
ดินเบนทอไนตที่ผสมเขาไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โกวิทย
(2544) และในการเตรียมตัวอยางดินที่ใชปริมาณความชื้นในการ
บดอัดสูงกวาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมประมาณ 2% ก็เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการใชงานจริงและยังเปนการทําใหตัวอยาง
อยูในสภาพอิ่มตัวดวยน้ํามากขึ้น

ผลการทดสอบการบดอัดดินโดยวิธีการมาตรฐาน (Standard Proctor Test)
ตัวอยางดินผสม

ดินทรายผสมดินเบนทอไนต 3%
ดินทรายผสมดินเบนทอไนต 5%
ดินทรายผสมดินเบนทอไนต 7%

หนวยน้ําหนักดินแหงสูงสุด (kN/m2)
(Maximum Dry Unit Weight)
9.28
8.32
8.14

คาสัมประสิทธิก์ ารซึมผาน
ความสัม พั น ธร ะหวา งคา สัม ประสิทธิ์การซึม ผ า นกับ
เวลาที่ทําการทดลองของตัวอยางดินผสมทั้ง 3 แบบ แสดงไวใน
รูปที่ 4-6 โดยในชวงแรกของการทดลองพบวาคาสัมประสิทธิ์การ
ซึมผานมีคาสูงและจะลดลงจนเขาสูคาคงที่คาหนึ่ง เนื่องจากการ

ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (%)
(Optimum Moisture Content)
13.10
14.68
17.58

ไหลของน้ําชวงแรกยังไมเขาสูสภาวะสมดุล (นันทนิตย และคณะ,
2549) โดยคาสัมประสิทธิ์การซึมผานของดินทรายปนทรายแปง
ผสมดินเบนทอไนต 3%, 5% และ 7% เทากับ 1.88×10-7,
3.75×10-8 และ 2.55×10-8 เซนติเมตรตอวินาที ตามลํ าดับ
สําหรับดินทรายปนทรายแปงผสมดินเบนทอไนต 3% นั้น มีคา
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สัมประสิทธิ์การซึมผานสูงกวาคามาตรฐาน (1×10-7 เซนติเมตร
ต อวินาที ) สวนดิ นทรายปนทรายแปงผสมดินเบนทอไนต 5%

Research

และ 7% มีคาสัมประสิ ทธิ์การซึมผานผานเกณฑมาตรฐานของ
การทําชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัด

Hydraulic conductivity (cm/s)
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Liner requirement, K<1×10-7 cm/s
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รูปที่ 4 ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์การซึมผานกับเวลาของดินทรายปนทรายแปงผสมดินเบนทอไนต 3%

Hydraulic conductivity (cm/s)
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รูปที่ 5 ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์การซึมผานกับเวลาของดินทรายปนทรายแปงผสมดินเบนทอไนต 5%

งานวิจัย
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Hydraulic conductivity (cm/s)
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รูปที่ 6 ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์การซึมผานกับเวลาของดินทรายปนทรายแปงผสมดินเบนทอไนต 7%

สรุปผลการศึกษา
การผสมดินเบนทอไนตกับดินทรายปนทรายแปง ที่มีคา
สัมประสิทธิ์การซึมผานสูง เพื่อทําใหคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน
ต่ําลง และอยูในเกณฑมาตรฐานของการทําชั้นกันซึม จะตองใช
ดินเบนทอไนตผสมในปริมาณ 5% โดยน้ําหนัก ขึ้นไป อยางไรก็
ตามการทําชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัด ยังตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผล
ตอคาสัมประสิทธิ์การซึมผานในระยะยาวอีกดวย
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