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บทคดัย่อ 

การศกึษาการปรบัปรุงค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องดนิทรายแป้งเพื่อใชเ้ป็นชัน้กนัซมึ พบว่าเมื่อ

ผสมโซเดยีมเบนโทไนตใ์นปรมิาณรอ้ยละ 3 โดยน้ําหนกักบัตวัอยา่งดนิทรายแป้ง จะทาํใหไ้ดด้นิกนัซมึ

บดอดัทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ตํ่ากว่า 1×10-9 เมตรต่อวนิาท ีจากการทดสอบคุณสมบตัขิอง

ดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนตเ์พือ่ใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึในระยะยาว พบว่า (1) การแลกเปลีย่นไอออนทาํให้

ค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เพิม่ขึน้ แต่การทําใหด้นิมคีวามอิม่ตวั

กอ่นทีจ่ะเกดิการแลกเปลีย่นไอออนจะทาํใหด้นิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์สามารถรกัษาประสทิธภิาพ

ในการเป็นชัน้กนัซมึได ้(2) วฏัจกัรการเปียกและแหง้ร่วมกบัการแลกเปลีย่นไอออนจะทาํใหคุ้ณสมบตัิ

ของเบนโทไนต์เปลีย่นแปลงได้หากผ่านวฏัจกัรการเปียกและแหง้หลายรอบ แมว้่าน้ําทีม่าสมัผสักบั

เบนโทไนตแ์หง้จะมคีวามเขม้ขน้ของไอออนบวกตํ่า อาจทาํใหช้ัน้ดนิกนัซมึสญูเสยีประสทิธภิาพการใช้

งานในระยะยาวได ้ในประเทศเขตรอ้นชืน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงความชืน้ตามฤดูกาลอย่างชดัเจน ควร

ป้องกนัปญัหาดงักล่าวไดโ้ดยการทาํใหช้ัน้ดนิกนัซมึบดอดัมคีวามอิม่ตวัดว้ยน้ํากอ่นการเปิดใชง้าน  

 

ABSTRACT  

The aim of this study was to improve the hydraulic conductivity of silty sand used as a liner in 

waste containments. The required hydraulic conductivity of 1×10-9 m/s could be achieved 

when the silty sand was mixed with 3% of sodium bentonite. The longterm performance of the 

soil mixture was assessed taking into account the wet-dry cycle and ion exchange effects. It 

was found that (1) ion exchange was capable of increasing the hydraulic conductivity of the 

soil mixture. Saturation of the soil mixture, before exposing to ion exchange reactions, 

enhanced the ability of the soil mixture to maintain low hydraulic conductivity, (2) the effect of 

ion exchange on the soil mixture was enhanced by wet-dry cycles. The properties of soil 

mixture eventually changed even when exposed to low concentration of ion exchangeable 

solutions. Therefore, in tropical area which has distinguish seasons, soil mixture should be 

prehydrated before functioning in order to prevent the adverse effects on the soil liner. 
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1. บทนํา 

ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย โดยทัว่ไปแล้วจะมคี่า

สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องน้ําสงู (เฉลีย่ประมาณ 1×10-6 เมตรต่อวนิาท)ี ไม่สามารถนํามาใชเ้ป็น

ชัน้ดนิกนัซมึได ้อาจเป็นขอ้จาํกดัสาํหรบัทอ้งถิน่ในการลงทนุกอ่สรา้งระบบฝงักลบขยะมลูฝอยและกาก

ของเสยีได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ทีไ่ม่สามารถจดัหาดนิเหนียวธรรมชาตไิด้ ในบางกรณีการขนส่งดิน

เหนียวจากท้องถิ่นอื่นเขา้มามคี่าใช้จ่ายสูง วิธีการหนึ่งที่จะทําให้การก่อสร้างชัน้ดนิกนัซมึได้อย่าง

ประหยดัสามารถทาํไดโ้ดย การปรบัปรงุคณุภาพดนิในพืน้ทีน่ัน้ๆใหม้คีา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้อง

น้ําลดลง การปรบัปรงุคณุภาพดนิในทอ้งถิน่ใหม้คีา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องน้ําลดลงอยู่ในเกณฑ์

ทีก่าํหนดและปรบัปรงุใหม้คีณุสมบตัทิางวศิวกรรมทีเ่หมาะสมสาํหรบัการก่อสรา้ง จะช่วยแกป้ญัหาใน

การออกแบบก่อสรา้งระบบฝงักลบขยะมูลฝอยและระบบเกบ็กกักากของเสยีสาํหรบัทอ้งถิน่ได้  การ

เลอืกใชว้สัดุกนัซมึในทอ้งถิน่ทีห่าไดง้่าย และมคีุณสมบตัทิางวศิวกรรมเหมาะสมตามขอ้กาํหนดทาง

สิง่แวดลอ้มจะประหยดัคา่กอ่สรา้งไดม้าก  

 

การปรบัปรุงคุณภาพของดนิในธรรมชาตใิหม้คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมในการเป็นชัน้กนัซมึหมายความ

รวมถึง การปรบัปรุงค่าสมัประสิทธิก์ารซึมผ่านได้ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของวัสดุนัน้ด้วย เช่น 

ความสามารถในการรบัน้ําหนัก ความสามารถในการรบัแรงเฉือน การตา้นทานการหดตวัแตกรา้วใน

เนื้อวัสดุเมื่อสูญเสียความชื้น เป็นต้น วิธีการปรบัปรุงดินส่วนใหญ่ทําได้โดยการเติมวสัดุหรือสาร

บางอย่างเขา้ไป เพื่อใหด้นิมคีุณสมบตัติามทีต่อ้งการ ตวัอย่างของวสัดุทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงคุณสมบตัิ

ของดิน ได้แก่ เบนโทไนต์ ปูนซิเมนต์ เส้นใยไฟเบอร์ เป็นต้น การที่จะเติมวสัดุชนิดใด ขึ้นอยู่กบั

วตัถุประสงคห์ลกัในการปรบัปรงุดนินัน้ๆ วธิกีารผสม สดัสว่นในการผสมและการเตรยีมวสัดุสาํหรบัดนิ

และวสัดุผสมแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัไป จงึตอ้งมกีารทดสอบและกาํหนดคุณสมบตัขิองวสัดุนัน้ๆ ทุก

ครัง้ก่อนนําไปใชง้าน บทความนี้นําเสนอผลการศกึษาการปรบัปรุงคุณสมบตัขิองดนิทรายแป้งดว้ย

โซเดยีมเบนโทไนต์ เพื่อใหม้คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องน้ําตํ่าลงและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมใน

การก่อสรา้งเป็นชัน้กนัซมึได ้และพจิารณาปจัจยัทีม่ผีลต่อค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องดนิทราย

แป้งผสมเบนโทไนต์ในระยะยาว โดยพจิารณาถงึอทิธพิลของการแลกเปลีย่นไอออนและวฏัจกัรการ

เปียกและแหง้ทีม่ต่ีอเบนโทไนตท์ีใ่ชใ้นการปรบัปรงุดนิ 

 

2. คณุสมบติัของชัน้กนัซึม 

 

2.1 คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องชัน้กนัซมึ  

ชัน้กนัซมึจะตอ้งมคีุณสมบตัทิีส่าํคญัคอื มคี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องน้ําทีต่ํ่ามาก ชัน้ดนิเหนียว

กนัซึมมกัจะก่อสร้างจากดินเหนียวธรรมชาต ิโดยการบดอดัให้ดินมคีวามหนาแน่นสูงขึ้นและมคี่า

สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องน้ําตํ่า ขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าในการก่อสรา้งชัน้ดนิเหนียวกนัซมึสาํหรบัระบบ
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ฝงักลบของเสยีทัว่ไปมกักาํหนดใหม้คีา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องน้ําตํ่ากว่า 1×10-9 เมตรต่อวนิาท ี

และมคีวามหนาไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร (กรมควบคุมมลพษิ, 2541 และ USEPA, 1993) หรอืในบาง

กรณีกาํหนดใหม้คีวามหนาเพิม่ขึน้เป็นหลายเทา่ตวัหากใชเ้ป็นชัน้กนัซมึสาํหรบัของเสยีอนัตราย 

  

2.2  การปรบัปรงุดนิดว้ยเบนโทไนต ์ 

วธิกีารในการปรบัปรงุคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องดนิเพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึ ทาํไดโ้ดย

การผสมเบนโทไนต์ลงไปในดนินัน้ เบนโทไนต์เป็นดนิหนียวชนิดหนึ่งทีป่ระกอบด้วยแร่ดนิเหนียว

เรยีกว่า แร่มอนต์โมรลิโลไนต์ (Montmorillonite) ซึง่เป็นแร่ดนิเหนียวในกลุ่ม Smectite คุณสมบตัทิี่

สาํคญัของเบนโทไนตค์อื สามารถพองตวัเมือ่ดดูซบัน้ําและมคีา่พกิดัความขน้เหลวสงู ทาํใหเ้บนโทไนต์

มคี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ของน้ําทีต่ํ่ามากๆ รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงสรา้งของเบนโทไนต์และ

คณุสมบตัทิางวศิวกรรมทีส่าํคญัสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก Egloffstein (1995) 

 

การผสมเบนโทไนต์ลงไปในดนิทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องน้ําสูงจะเป็นการลดปรมิาตรของ

ชอ่งว่างทีอ่ยูร่ะหว่างเมด็ดนิซึง่เป็นเสน้ทางในการไหลซมึผา่นของน้ํา โดยเบนโทไนต์ซึง่มคีุณสมบตัใิน

การพองตวัได้ด ีเมื่อดูดซบัโมเลกุลของน้ําเขา้ไป จะพองตวัและเขา้ไปอุดตามช่องว่างต่างๆทีม่อียู่ใน

มวลดนิ ทาํใหด้นิผสมทีไ่ดม้คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องน้ําทีต่ํ่าลง นักวจิยัหลายท่าน (Chapuis, 

2002; Iizuka et al., 2003 and Stern & Shackelford, 1998) พบว่าทรายผสมเบนโทไนต์ในปรมิาณที่

เหมาะสม มคีุณสมบตัทิีใ่ชใ้นการเป็นชัน้กนัซมึได้ ปรมิาณเบนโทไนต์ทีผ่สมกบัดนิกําหนดใหเ้ป็น 

อตัราส่วนของน้ําหนักเบนโทไนต์แห้งต่อน้ําหนักดนิแห้ง เรยีกว่า อตัราส่วนผสมเบนโทไนต์ (Soil-

Bentonite Ratio) โดยหาได้จากน้ําหนักของเบนโทไนต์แห้งหารด้วยน้ําหนักของดินแห้ง ค่า

สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องดนิจะลดลงเมื่อปรมิาณการผสมเบนโทไนต์สงูขึน้ แต่ไม่ควรมปีรมิาณ

ของเบนโทไนต์ทีผ่สมมากจนเกนิไป เนื่องจากจะเป็นการสิ้นเปลอืงและทาํใหท้ํางานได้ยากขึน้ ดนิที่

ผสมจะมกีาํลงัตา้นทานแรงเฉือนของดนิลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะอิม่ตวัดว้ยน้ํา และอาจมปีญัหาเกีย่วกบั

การแตกรา้วหากมกีารสญูเสยีความชืน้เกดิขึน้  

 

2.3  คณุสมบตัขิองชัน้กนัซมึในระยะยาว  

ประเด็นปญัหาทีส่ําคญัในการใชง้านชัน้ดนิกนัซมึบดอดัที่ได้จากการปรบัปรุงดนิด้วยเบนโทไนต์คอื 

ความสามารถในการตา้นทานต่อการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัใินระยะยาว เนื่องจากเกดิการแลกเปลีย่น

ไอออน และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัจิากอทิธพิลของวฏัจกัรเปียกและแหง้ การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศตามฤดูกาล ทาํใหช้ัน้ดนิกนัซมึมกีารเปลีย่นแปลงความชืน้ตลอดเวลา เนื่องจากเบน

โทไนต์มคีุณสมบตัใินการดูดซบัความชื้นและสามารถพองตวัได้มาก ทําใหด้นิทีถู่กปรบัปรุงคุณภาพ

ดว้ยเบนโทไนตม์โีอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาในการใชง้านได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่หากดนิผสมเบนโทไนต์อยู่

ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากทีก่าํหนดไว ้อาจทาํใหเ้กดิการสญูเสยีความชืน้ออกจากมวลดนิ 

เมื่อโมเลกุลของน้ําทีถู่กดูดซบัไว้ในเบนโทไนต์สญูเสยีไป จะเกดิการหดตวัของมวลดนิ หากปรมิาณ

การหดตวัสงูอาจเกดิการแตกรา้วในชัน้ดนิกนัซมึบดอดัได ้อยา่งไรกต็าม เมือ่เกดิฝนตกหรอืมคีวามชืน้
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ในดนิสงู เบนโทไนต์ควรจะดูดซบัน้ําไวไ้ดม้ากเช่นเดมิ และดนิผสมเบนโทไนต์ควรจะมปีระสทิธภิาพ

เป็นชัน้กนัซึมได้ดงัเดิม หากน้ําทีม่าสมัผสักบัเบนโทไนต์มไีอออนบวกละลายอยู่ ไอออนเหล่านัน้

สามารถแลกเปลีย่นกบัไอออนบวกทีเ่กาะตดิอยูใ่นอนุภาคเบนโทไนต ์อาจทาํใหเ้บนโทไนตม์คีณุสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไป และทาํใหม้คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดส้งูขึน้ ไอออนทีม่กัเป็นปญัหาคอื ไอออนทีม่ี

ประจุบวกสงูๆ เชน่ แคลเซยีมไอออน (Ca2+) แมกเนเซยีมไอออน (Mg2+) จะทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

ไอออนกบัโซเดยีมไอออน (Na+) ซึง่มปีระจุตํ่ากว่า เป็นตน้ 

 

3. วสัดแุละวิธีการทดสอบ 

 

3.1  ดนิตวัอยา่งและเบนโทไนต ์ 

ดนิตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็นดนิทีไ่ดจ้ากแหล่งดนิขดุในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ดนิตวัอย่างทีไ่ด้

มลีกัษณะเป็นดินตวัแทนของดินปนทรายที่พบได้ทัว่ไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการ

วเิคราะห์การกระจายขนาดของเม็ดดินและการทดสอบคุณสมบตัพิื้นฐานทางวิศวกรรมของดนิทีใ่ช ้

พบว่าดนิตวัอย่างเป็นดนิกลุ่ม SM (ดนิทรายปนทรายแป้ง) เบนโทไนต์ทีใ่ชเ้ป็นโซเดยีมเบนโทไนต์

ธรรมชาตชินิดผง มปีรมิาณของแรม่อนตโ์มรลิโลไนตป์ระมาณรอ้ยละ 57 มคีา่ความชืน้ปกตขิณะขนส่ง

เท่ากบั รอ้ยละ 10.4 พกิดัความขน้เหลวเท่ากบั 396 พกิดัพลาสตกิเท่ากบั 56 และมคี่าดชันีการพอง

ตวัเทา่กบั 35 มลิลลิติรต่อ 2 กรมั  

 

3.2  การเตรยีมดนิตวัอยา่ง  

วธิกีารเตรยีมดนิตวัอย่างดนิทรายแป้งผสมกบัโซเดยีมเบนโทไนต์ทีต่อ้งการใหม้คี่าความชืน้แตกต่าง

กนั สามารถเตรยีมไดโ้ดยการนําน้ําทีป่ราศจากไอออน (De-ionized Water) ในปรมิาณทีก่าํหนดไวม้า

ผสมกับดินตัวอย่าง เพื่อให้ได้ค่าความชื้นตามที่ต้องการ จากนัน้ทําการจัดเก็บดินตัวอย่างใน

ถุงพลาสตกิทีปิ่ดมดิชดิเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมงเพื่อใหเ้บนโทไนต์ดูดซบัความชื้นและเป็นการ

ปรบัสภาพใหม้วลดนิมคีวามชืน้ทีส่มํ่าเสมอ กอ่นนําดนิตวัอยา่งไปทาํการบดอดัและทดสอบต่อไป 

 

3.3  การทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได ้

การทดสอบค่าสมัประสิทธิก์ารซึมผ่านได้ใช้เครื่องมือทดสอบแบบผนังยืดหยุ่น (Flexible Wall 

Permeameter) ตามมาตรฐาน ASTM D 5084 โดยใชต้วัอย่างขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 100 มลิลเิมตร 

ทีไ่ดจ้ากการบดอดัดว้ยกระบอกบดอดัขนาดมาตรฐาน ใชว้ธิกีารทดสอบแบบแรงดนัคงที ่เครือ่งมอืทีใ่ช้

ในการทดสอบอา่นคา่แรงดนัไดล้ะเอยีดถงึระดบั 1 กโิลปาสคาล และอ่านค่าปรมิาตรไดล้ะเอยีดถงึ 0.1 

ลูกบาศก์เซนตเิมตร เพื่อใหต้วัอย่างมคีวามอิม่ตวัอย่างเพยีงพอและตามขอ้จํากดัของเครื่องมอืจงึใช้

แรงดนัดนิดา้นขา้งในการทดสอบที ่550 กโิลปาสคาล แรงดนัประสทิธผิล 20 - 35 กโิลปาสคาล และ

ทดสอบทีค่่าความลาดทางชลศาสตร ์(Hydraulic Gradient) ประมาณ 13 สาํหรบัตวัอย่างสงู 116.4 

มลิลเิมตร (ไม่เกนิ 30 ตาม ASTM D 5084) และกาํหนดใหม้ทีศิทางการไหลของน้ําผ่านตวัอย่างจาก

ดา้นล่างขึน้ดา้นบน  
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3.4  การทดสอบอทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ 

การทดสอบอทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ทีม่ต่ีอค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้เพื่อตรวจสอบ

ประสทิธภิาพของวสัดุกนัซมึในระยะยาว ใชว้ธิกีารทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 5084 ดงักล่าวไปแลว้

ขา้งต้น และทดสอบด้วยน้ําทีป่ราศจากไอออน แต่มกีารเตรยีมตวัอย่างเพิม่เติมก่อนทําการทดสอบ 

สาํหรบัตวัอย่างทีเ่ริม่ด้วยการสูญเสยีความชืน้หรอืแหง้ จะทาํการบดอดัดนิตวัอย่างโดยใชค้วามชืน้ที่

เหมาะสม (Optimum Moisture Content) ด้วยวธิกีารบดอดัแบบมาตรฐาน จากนัน้จงึนําตวัอย่าง

ออกมาตัง้ไวใ้นหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อใหเ้กดิการสญูเสยีความชืน้ ก่อนทีจ่ะนําดนิตวัอย่างไปทดสอบค่า

สมัประสทิธิก์ารซึมผ่านได้ หากต้องทดสอบซํ้า จะนําดินตวัอย่างทดสอบเสร็จแล้วออกมาจากเซล

ทดสอบ และตัง้ไว้ในหอ้งปฏบิตักิารอกีครัง้ เพื่อใหเ้กดิการสญูเสยีความชืน้เป็นวฏัจกัรการเปียกและ

แหง้กอ่นนําดนิตวัอยา่งไปทดสอบซํ้าๆ อกี 

 

3.5  การทดสอบอทิธพิลของการแลกเปลีย่นไอออน 

ในการใชง้านในภาคสนามวสัดุกนัซมึมโีอกาสสมัผสักบัแร่ธาตุและไอออนทีอ่ยู่ในน้ําตามธรรมชาตแิละ

น้ําทีอ่ยู่ในช่องว่างระหว่างเมด็ดนิ นักวจิยัหลายท่าน (Lin and Benson, 2000; Petrov et al., 1997; 

Ruhl and Daniel, 1997; Shackelford et al., 2000) ใชส้ารละลายแคลเซยีมคลอไรด์ (CaCl2) เป็น

ตวัแทนของน้ําทีม่แีร่ธาตุทีท่ําใหเ้กดิการแลกเปลีย่นไอออน ซึง่จะให ้Ca2+ เป็นแคทไอออนประจุ 2+ 

การทดสอบนี้ใชส้ารละลายแคลเซยีมคลอไรด์ทีม่คีวามเขม้ขน้ 0.0125 โมลต่อลติร และความเขม้ขน้ 

0.125 โมลต่อลิตร  สารละลายที่มีความเข้มข้นตํ่าใช้เป็นตัวแทนของน้ําในช่องว่างของดินตาม

ธรรมชาตทิัว่ๆ ไป และสารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้สูงใชแ้สดงถงึผลของการแลกเปลีย่นไอออนทีม่ต่ีอ

คณุสมบตัขิองตวัอยา่งดนิทีท่ดสอบ การทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดโ้ดยพจิารณาอทิธพิลของ

การแลกเปลีย่นไอออนทาํไดโ้ดยการเปลีย่นน้ําทีไ่หลซมึผา่น จากน้ําทีป่ราศจากไอออนเป็นสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด์ ทัง้นี้ สามารถทดสอบด้วยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์โดยตรง หรือเป็นการ

ทดสอบทีต่่อเนื่องจากการทดสอบดว้ยน้ําทีป่ราศจากไอออน ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการทดสอบ  

 

4. ผลการศึกษาและการวิเคราะห ์

 

4.1  อตัราสว่นผสมเบนโทไนต ์ 

การทดสอบหาอตัราส่วนผสมเบนโทไนต์ทีใ่ชเ้ป็นการทดสอบเพื่อใหท้ราบปรมิาณในการผสมเบนโท

ไนตก์บัดนิทรายแป้งทีต่อ้งการปรบัปรงุคณุภาพ เพื่อใหไ้ดค้่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดต้ามทีต่อ้งการ 

(ตํ่ากว่า 1×10-9 เมตรต่อวนิาท)ี ภาพที ่1 แสดงผลการทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ของดนิ

ทรายแป้ง และดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์ทีม่อีตัราส่วนผสมเบนโทไนต์ตัง้แต่รอ้ยละ 2 ถงึรอ้ยละ 8 

เนื่องจากค่าความชืน้ทีเ่หมาะสม (OMC) สาํหรบัอตัราส่วนเบนโทไนต์ต่างๆ มคี่าใกลเ้คยีงกนั จงึบด

อดัตวัอยา่งโดยใชค้า่ความชืน้ทีเ่หมาะสมเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 12.5 จะเหน็ไดว้่าคา่สมัประสทิธิก์ารซมึ

ผา่นไดข้องดนิทรายแป้งลดลงมากกว่า 1000 เทา่ (จาก 10-7 เมตรต่อวนิาท ีเป็นตํ่ากว่า 10-10 เมตรต่อ

วนิาท)ี เบนโทไนตท์ีผ่สมลงไปในดนิทรายแป้งจะเขา้ไปแทรกอยูต่ามชอ่งว่างในมวลดนิ และจะเกดิการ
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พองตวัหลงัจากดูดซบัน้ําหรอืความชื้น ทําใหช้่องว่างระหว่างเมด็ดนิลดลงและลดเสน้ทางในการไหล

ซมึผ่านของน้ํา จะเหน็ได้ชดัเจนว่าค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดจ้ะลดลงตามปรมิาณการผสมเบนโท

ไนตท์ีเ่พิม่ขึน้ การผสมเบนโนตป์รมิาณเลก็น้อย (รอ้ยละ 2 ถงึรอ้ยละ 3) จะทาํใหค้า่สมัประสทิธิก์ารซมึ

ผ่านไดล้ดลงอย่างมาก และอตัราการลดลงของค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้จะลดลงทีอ่ตัราการผสม

เบนโทไนต์สงูขึน้ การทดสอบนี้ใชอ้ตัราส่วนผสมเบนโทไนต์รอ้ยละ 3 ในการปรบัปรุงคา่สมัประสทิธิ ์

การซมึผา่นไดข้องดนิทรายแป้งสาํหรบัการทดสอบอทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ และอทิธพิล

ของการแลกเปลีย่นไอออนทีม่ต่ีอคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได ้
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ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดก้บัอตัราสว่นผสมเบนโทไนต ์(จาก 

ทวศีกัดิ ์และนท, 2553) 

 

4.2  อทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ต่อคณุสมบตัขิองดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต ์  

การทดสอบอทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ทีม่ต่ีอค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ เพื่อตรวจสอบ

ประสทิธภิาพของวสัดุกนัซมึในระยะยาว ใชว้ธิกีารทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 5084 ดงักล่าวไปแลว้

ขา้งตน้และทดสอบดว้ยน้ําทีป่ราศจากไอออน หลงัจากทดสอบเสรจ็ตามเงือ่นไขในมาตรฐาน ASTM 

5084 แลว้ นําตวัอย่างออกมาจากเซลทดสอบและนําดนิตวัอย่างนัน้มาตัง้ไวบ้นโต๊ะในหอ้งปฏบิตักิาร 

เพือ่ใหเ้กดิการสญูเสยีความชืน้ออกไป จากนัน้จงึนําตวัอยา่งมาบรรจุในเซลเพื่อทดสอบค่าสมัประสทิธิ ์

การซมึผา่นไดซ้ํ้าอกีครัง้ ตามจาํนวนรอบของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ทีต่อ้งการ 

 

ผลการทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องตวัอยา่งดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์ในรอบแรกไดค้่า

สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดม้คี่าเท่ากบั 2.14×10-10 เมตร/วนิาท ีซึง่เป็นค่าทีอ่ยู่ในเกณฑข์องชัน้ดนิกนั

ซึมบดอดัทัว่ไป เมื่อทําการทดสอบตวัอย่างเดิมซํ้าอกีด้วยเงื่อนไขการทดสอบเช่นเดิม เพื่อศกึษา
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อทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ จะไดค้่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดด้งัสรุปในตารางที ่1 ผลการ

ทดสอบตวัอย่างดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์ซํ้า 3 รอบ จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้มคี่า

คอ่นขา้งคงที ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29×10-10 เมตร/วนิาท ีอาจกล่าวไดว้่าการเปียกและแหง้ซํ้าไม่มี

ผลทําให้ค่าสมัประสทิธิก์ารซึมผ่านได้ของดินทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เกดิการเปลี่ยนแปลง วสัดุ

ดงักล่าวจะคงประสทิธภิาพในการใชง้านไดด้แีมเ้กดิการเปียกและแหง้ซํ้า หรอืเกดิการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอ้มตามฤดกูาลในแต่ละปี ทัง้นี้ ไมม่ปีจัจยัของการแลกเปลีย่นไอออนจากน้ําเขา้มาดว้ย 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบอทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้ต่อคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได ้

การทดสอบตวัอยา่ง คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได ้(เมตร/วนิาท)ี 

รอบที ่1 น้ําปราศจากไอออน (DI) 2.14×10-10 

รอบที ่2 น้ําปราศจากไอออน (DI) 4.31×10-10 

รอบที ่3 น้ําปราศจากไอออน (DI) 3.42×10-10 

 

4.3  อทิธพิลของการแลกเปลีย่นไอออนต่อคณุสมบตัขิองดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต ์

การทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดโ้ดยพจิารณาอทิธพิลของการแลกเปลีย่นไอออนทาํไดโ้ดยการ

เปลีย่นน้ําทีไ่หลซมึผ่านตวัอย่าง จากน้ําทีป่ราศจากไอออนเป็นสารละลายแคลเซยีมคลอไรด ์ผลการ

ทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้โดยใชส้ารละลายแคลเซยีมคลอไรด์ทีม่คีวามเขม้ขน้ 0.0125M 

และ 0.125M ไดค้่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดท้ีท่ดสอบไดม้คี่าเท่ากบั 9.67×10-9 เมตร/วนิาท ี และ 

1.17×10-7 เมตร/วนิาท ีตามลาํดบั จะเหน็ว่าคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องดนิทรายแป้งผสมเบนโท

ไนต์มคี่าเพิม่ขึน้มากกว่า 10 เท่า เมื่อทดสอบดว้ยสารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้สงู การทีเ่บนโทไนต์ใน

ดนิตวัอย่างสมัผสักบัสารละลายแคลเซยีมคลอไรด์ จะทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นไอออนขึน้ เป็นผลให้

เบนโทไนต์เปลี่ยนคุณสมบตั ิดูดซบัน้ําและพองตวัไดน้้อยลง ทําใหม้ชี่องว่างประสทิธผิลระหว่างเมด็

ดนิมากขึน้ เสน้ทางในการไหลซมึผา่นของน้ําจงึสัน้ลงหรอืมคีวามคดเคีย้วของเสน้ทางน้อยลง จงึทาํให้

ตวัอยา่งมคีา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดส้งูขึน้ไปดว้ย 

 

การทีเ่บนโทไนต์ในดนิตวัอย่างสมัผสักบัสารละลายโดยตรง (0.0125M และ 0.125M) ทาํใหเ้กดิการ

แลกเปลี่ยนไอออนไดม้าก และเบนโทไนต์ไม่สามารถพองตวัได ้จงึได้มกีารทดสอบโดยการทาํใหด้นิ

ตวัอยา่งมกีารอิม่ตวัดว้ยน้ําสะอาด เพื่อเปิดโอกาสใหเ้บนโทไนต์สามารถดูดซบัน้ําและเกดิการพองตวั

ไดอ้ยา่งเตม็ที ่กอ่นทีจ่ะสมัผสักบัสารละลาย วธิกีารทดสอบทาํเชน่เดมิเพยีงแต่ใชน้ํ้าทีป่ราศจากไอออน

ทําใหต้วัอย่างอิม่ตวัก่อนและได้ค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ทีค่งทีก่่อน จากนัน้จึงเปลี่ยนจากน้ําที่

ปราศจากไอออนเป็นสารละลายแคลเซยีมคลอไรด์ทีม่คีวามเขม้ขน้ตามทีต่อ้งการ (DI+0.0125M และ 

DI+0.125M) การเปรยีบเทยีบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้เพื่อแสดงถงึอทิธพิลของการแลกเปลีย่น

ไอออนและการทาํใหต้วัอย่างอิม่ตวัดว้ยน้ําก่อนทีจ่ะเกดิการแลกเปลีย่นไอออน ดงัภาพที ่2 จะเหน็ว่า

การที่ตัวอย่างดินสัมผัสกับสารละลายที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนโดยตรง จะทําให้ค่า

สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้สงูขึน้ และค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดจ้ะเพิม่สูงขึน้ตามความเขม้ขน้ของ
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สารละลายทีม่ากขึน้ อย่างไรกต็าม การทาํใหต้วัอย่างมคีวามอิม่ตวัดว้ยน้ําสะอาดหรอืน้ําทีป่ราศจาก

ไอออนก่อนทีจ่ะสมัผสักบัสารละลาย จะช่วยลดปญัหาการแลกเปลี่ยนไอออนได้ คําแนะนําในการใช้

งานชัน้ดนิกนัซมึบดอดัเพือ่ป้องกนัปญัหาการแลกเปลีย่นไอออน อาจทาํไดโ้ดยการทาํใหช้ัน้ดนิกนัซมึ

มคีวามอิม่ตวัด้วยน้ําที่สะอาด เพื่อให้เบนโทไนต์สามารถดูดซบัน้ําและเกดิการพองตวัอย่างเต็มที ่

กอ่นทีจ่ะสมัผสักบัสารเคมหีรอืน้ําเสยี 
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ภาพท่ี 2 เปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดจ้ากอทิธพิลของการแลกเปลีย่นไอออนและการ

อิม่ตวัของตวัอยา่งดว้ยน้ําทีป่ราศจากไอออน 

 

4.4  อทิธพิลรว่มของวฏัจกัรการเปียกและแหง้และการแลกเปลีย่นไอออน  

ในสภาพการใชง้านตามธรรมชาต ิชัน้ดนิกนัซมึจะมโีอกาสสมัผสักบัน้ําเสยีหรอืสารเคมทีีท่าํใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นไอออนไดพ้รอ้มๆ กบัการเกดิวฏัจกัรการเปียกและแหง้ การทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึ

ผ่านไดข้องดนิทีม่กีารแลกเปลีย่นไอออนและได้รบัอทิธพิลของวฏัจกัรเปียกและแหง้ร่วมดว้ย ผลการ

ทดสอบแสดงในภาพที่ 3 จะเห็นว่าการทดสอบซํ้าด้วยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์จะทําให้ค่า

สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดเ้พิม่ขึน้ตามจาํนวนรอบของการสมัผสักบัสารละลายแคลเซยีมคลอไรด ์จาก

การทดสอบเพยีงสองรอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้เพิม่ขึน้ถงึ 100 เท่า (จาก 2.14×10-10 เมตร/

วนิาท ีเป็น 4.91×10-8 เมตร/วนิาท)ี อธบิายได้ว่า ปญัหาการแลกเปลี่ยนไอออนจะส่งผลชดัเจนและ

รนุแรงมากขึน้ หากมกีารสญูเสยีความชืน้และดูดซบัน้ําสลบักนัไป โดยในระหว่างทีโ่ซเดยีมไอออนใน

เบนโทไนต์ดูดซบัน้ํา แคลเซยีมไอออนในสารละลายจะทําใหเ้กดิการแลกเปลีย่นไอออนเกดิขึน้ได ้จะ

ทาํใหเ้บนโทไนตเ์ริม่สญูเสยีความสามารถในการพองตวั เมือ่เกดิการสญูเสยีความชืน้หรอืแหง้ ดนิจะมี

การหดตวัหรอืเกดิการแตกรา้วขึน้ เมื่อเบนโทไนต์สมัผสัน้ําและเริม่ดูดซบัน้ําอกีครัง้ แต่ความสามารถ

ในการดูดซบัน้ําและการพองตวัจะลดลงกว่าเดมิ เมื่อกระบวนการเช่นนี้เกดิขึน้ซํ้าอกีในแต่ละรอบปี 

เบนโทไนตจ์ะสญูเสยีคณุสมบตัใินการดดูซบัน้ําและการพองตวัไดใ้นทีส่ดุ คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได้

กจ็ะเพิม่สูงขึน้ ถงึแมว้่าน้ําทีม่าสมัผสักบัเบนโทไนต์แหง้จะมคีวามเขม้ขน้ของไอออนบวกตํ่า เช่น น้ํา
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สะอาดในธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองเบนโทไนต์กย็งัมโีอกาสเกดิขึน้ได ้หากเบนโทไนต์

เกดิการเปียกและแหง้สลบักนัไปเป็นวฏัจกัร ตามการเปลีย่นแปลงของฤดกูาลในรอบปี  
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ภาพท่ี 3 เปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดจ้ากอทิธพิลของวฏัจกัรการเปียกและแหง้รว่มกบั

การแลกเปลีย่นไอออน 

 

5. สรปุและเสนอแนะ 

การปรบัปรุงคุณสมบตัขิองดนิทรายแป้งธรรมชาตทิีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องน้ําสงูดว้ยการ

ผสมเบนโทไนต์ ทาํใหม้คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดต้ํ่าลงอยู่ในเกณฑ์ทีก่าํหนดเพื่อใชเ้ป็นชัน้กนัซมึ

ไดด้ว้ยการผสมโซเดยีมเบนโทไนตใ์นปรมิาณรอ้ยละ 3 โดยน้ําหนัก การศกึษาอทิธพิลของวฏัจกัรการ

เปียกและแห้ง และอทิธิพลของการแลกเปลี่ยนไอออนที่มต่ีอคุณสมบตัิของชัน้กนัซึมบดอดัที่ใช้ดิน

ทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เป็นวสัดุกนัซมึในระยะยาว เนื่องจากการเปลีย่นแปลงความชืน้ตามฤดูกาล 

โดยเฉพาะในประเทศเขตรอ้นชืน้ทีม่ฤีดกูาลอยา่งชดัเจน วสัดุกนัซมึอาจสมัผสักบัสารเคม ีสารละลายที่

มแีร่ธาตุทีอ่าจทาํการแลกเปลีย่นไอออนกบัไอออนบวกในเบนโทไนต์ในชัน้กนัซมึบดอดัอาจทาํใหช้ัน้

กนัซมึสญูเสยีประสทิธภิาพในการใชง้านได ้การทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องดนิทรายแป้ง

ผสมเบนโทไนต์ พบว่าการเปียกและแหง้ซํ้าไม่มผีลทําใหค้่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ของดนิทราย

แป้งผสมเบนโทไนตเ์กดิการเปลีย่นแปลง การแลกเปลีย่นไอออนทีใ่หค้า่สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้อง

ดนิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เพิม่ขึน้ แต่การทําใหด้นิมคีวามอิม่ตวัก่อนทีจ่ะสมัผสักบัน้ําทีท่าํใหเ้กดิ

การแลกเปลี่ยนไอออนได ้จะช่วยใหด้นิทรายแป้งผสมเบนโทไนต์สามารถรกัษาประสทิธภิาพในการ

เป็นชัน้กนัซมึได ้นอกจากนัน้ ปญัหาการแลกเปลีย่นไอออนจะรุนแรงมากขึน้ หากมวีฏัจกัรการเปียก

และแห้งร่วมด้วย โดยแม้ว่าน้ําที่มาสมัผสักบัเบนโทไนต์แห้งจะมีความเขม้ขน้ของไอออนบวกตํ่า 

หลงัจากผา่นวฏัจกัรการเปียกและแหง้สลบักนัไประยะเวลาหนึ่ง การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองเบนโท

ไนต์อาจเกดิขึน้ได ้กรณีเช่นนี้แสดงใหเ้หน็ถงึความสําคญัของการแลกเปลี่ยนไอออนและวฏัจกัรการ
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เปียกและแหง้ทีม่ต่ีอการใชง้านเบนโทไนตเ์ป็นวสัดุกนัซมึ โดยเฉพาะการใชง้านในระบบปิดกลบ ซึง่ชัน้

ดนิกนัซมึมกีารเปลีย่นแปลงความชืน้ตามฤดกูาลไดง้า่ย 

 

6. กิติกรรมประกาศ   

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาจากโครงการวิจัยที่ได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดินประจําปี 2548 – 2549 ผู้เขยีนขอขอบคุณคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ทีใ่หก้ารสนบัสนุนในการทาํวจิยัในครัง้นี้  
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