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บทคัดย่อ :  การแพร่กระจายของแก๊สจากระบบฝังกลบกากของเสียโดยเฉพาะแก๊สมีเทนอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ที่

เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ การออกแบบระบบปิดกลบของระบบฝังกลบกากของเสียจึงพิจารณาถึง

คุณสมบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สด้วย การประเมินประสิทธิภาพของระบบปิดกลบในการจํากัดอัตรา

การไหลของแก๊สออกจากระบบฝังกลบโดยใช้แบบจําลอง SEEP/W® ทําการจําลองระบบปิดกลบที่มีชั้นดินเหนียวบดอัด 

หรือแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ เป็นองค์ประกอบในระบบปิดกลบ กําหนดให้องค์ประกอบของระบบปิดกลบมีคุณสมบัติ

เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการจําลองคือ การเปลี่ยนแปลงความชื้นและค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊สตามการ

เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามฤดูกาลของระบบปิดกลบมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สผ่านระบบปิดกลบ โดยอัตราการไหลของแก๊สผ่านระบบปิดกลบ

ที่มีความชื้นสูงจะน้อยกว่าในกรณีที่มีความชื้นต่ําประมาณ 4 เท่า และ 3000 เท่า สําหรับระบบปิดกลบที่มีชั้นดินเหนียว

บดอัดและแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นวัสดุกันซึม ตามลําดับ ระบบปิดกลบที่มีชั้นดินเหนียวบดอัดเป็นวัสดุกันซึม

สามารถป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สได้ดีกว่ากรณีที่ใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นวัสดุกันซึม นอกจากนั้นยัง

พบว่า การเพิ่มความหนาของช้ันกันซึมดินเหนียวบดอัดจะทําให้อัตราการแพร่กระจายของแก๊สลดลง แต่การเพิ่มความ

หนาของชั้นดินเหนียวกันซึมบดอัดให้หนามากกว่า 0.9 เมตร จะมีนัยสําคัญน้อยลงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สออกจากระบบฝังกลบ 

คําสําคัญ :  แก๊สจากระบบฝังกลบ, ระบบปิดกลบ, ชั้นดินเหนียวกันซึมบดอัด, แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์, แบบจําลอง 

SEEP/W  

  

 

Abstract : Migration of landfill gases, particularly methane gas, could lead to incidents resulting in human and 

environmental hazards. The ability of landfill cover systems to mitigate gas migration becomes an important 

issue. In order to assess the effectiveness of landfill cover in mitigating gas migration, a finite element model 

(SEEP/W®) was used to determine gas flux through final landfill cover systems which incorporated compacted clay 

                                                 
1 ผู้ติดต่อหลัก (Corresponding author) 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิครั้งที่ 17 

9-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์อุดรธาน ี

 

GTE056-2 

 

liner (CCL) or geosynthetic clay liner (GCL) as a barrier layer. The properties of the simulated cover system, 

moisture content and gas permeability, were assumed to change according to the change in climatic conditions. It 

was found that the effectiveness of the cover system in mitigating landfill gas migration depended on the 

moisture content of the cover components. For the condition examined, gas flux through the cover system with 

high moisture content was up to 4 and 3000 times lower than that through the cover system with low moisture 

content for CCL and GCL, respectively. The cover system incorporating CCL as a barrier layer provided better 

performance than the cover system incorporating a GCL. In addition, the increase in CCL thickness resulted in the 

reduction of landfill gas migration, however, the increase of the CCL thickness to more than 0.9 meter has less 

effect on decreasing gas flux.  

Keywords : Landfill Gases, Cover System, Clay Liner, GCL, SEEP/W Model 

 

1. บทนํา 

การก่อสร้างระบบปิดกลบข้ันสุดท้ายของระบบฝัง

กลบขยะมูลฝอยมีเป้าหมายหลักในการแยกกากของ

เสียที่ถูกฝังกลบไว้ออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดย

ทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ําฝนซึมลงมาในระบบฝัง

กลบ และป้องกันไม่ให้แก๊สที่เกิดขึ้นภายในระบบฝัง

กลบแพร่กระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนที่

ของแก๊สเข้าและออกจากระบบฝังกลบเป็นประเด็นที่

กําลังได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแก๊ส

ที่สําคัญที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยที่เป็น

สารอินทรีย์คือ แกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทน 

ซึ่งแก๊สทั้งสองชนิดนี้เป็นแก๊สที่ทําให้เกิดภาวะเรือน

กระจก นอกจากนั้นแก๊สมีเทนยังติดไฟได้และอาจทําให้

เกิดความสูญเสียทรัพย์สินและเกิดอันตรายต่อชีวิตได ้

เหตุการณ์อันตรายที่เกิดจากการระเบิดของแก๊สมีเทน

จากระบบฝังกลบที่ถูกบันทึกไว้มีหลายกรณี เช่น การ

ระเบิดที่ Loscoe ประเทศสหราชอาณาจักร [1] และที่ 

Masserano ประเทศอิตาลี [2] ปัญหาที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งที่เกดิจากการสะสมตัวของแก๊สในระบบฝัง

กลบคือ การเพิ่มขึ้นของความดันแก๊สใต้ชั้นกันซึมใน

ระบบปิดกลบอาจทําให้เกิดแรงยกตัวของชั้นกันซึม เป็น

ผลให้แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างชั้นกันซึมกับวัสดุ

ที่รองรับด้านล่างมีค่าต่ําลง และอาจทําให้เกิดการ

สูญเสียเสถียรภาพของความลาดของช้ันกันซึมได้ ทําให้

ต้องมีการพิจารณาปัจจัยดั งกล่าวเข้ า ไปในการ

ออกแบบระบบปิดกลบของระบบฝังกลบด้วย เพื่อ

ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานระบบ

ปิดกลบขั้นสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

แพร่กระจายของแก๊สออกจากระบบฝังกลบจะทําให้

สามารถควบคุมและจัดการกับแก๊สได้ดีขึ้น รวมถึงกรณี

ที่ต้องการนําแก๊สที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่าง

เต็มที่ 

ชั้นกันซึมที่นิยมใช้ในระบบปิดกลบขั้นสุดท้ายคือ 

การก่อสร้างช้ันกันซึมดินเหนียวบดอัด (Compacted 

Clay Liner; CCL) หรือการใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ์

(Geosynthetic Clay Liner; GCL) โดยท่ัวไปจะกําหนดให้

ชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัดมีความหนาไม่ต่ํากว่า 60 

เซนติเมตร และมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ํากว่า 

1×10-9 เมตรต่อวินาที ส่วนแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

เป็นวัสดุกันซึมที่ถูกผลิตขึ้นจากโรงงาน ส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยโซเดียมเบนโทไนต์ที่ถูกประกบไว้ให้เป็น

แผ่นผืนด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มีความหนา

รวมไม่เกิน 1 เซนติเมตร โดยท่ัวไปมีค่าสัมประสิทธิ์การ

ซึมผ่านได้ตํ่ากว่า 1×10-11 เมตรต่อวินาที ข้อดีของ

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์คือ การติดตั้งง่าย รวดเร็ว มี

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ํามากเมื่ออยู่ในสภาวะที่

อิ่มตัวด้วยน้ํา มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรับแรงดึง

ได้ด ี
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อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการป้องกันการ

แพ ร่กระจายของแก๊สจะต้ อ งพิ จ ารณาจากค่ า

สัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของแก๊ส ทั้งนี้ สภาพการใช้

งานท่ัวไปของระบบปิดกลบขั้นสุดท้ายจะอยู่ในสภาวะที่

ไม่อิ่มตัวด้วยน้ํา และมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ความชื้นตามฤดูกาลได้ ทําให้องค์ประกอบของระบบ

ปิดกลบมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของแก๊ส

เปลี่ยนแปลงได ้ได้มีการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ

ซึมผ่านได้ของแก๊สของชั้นกันซึมดินเหนียวบดอัดและ

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์มีความผันแปรเป็นอย่างมาก

ตามค่าความชื้น  [3-6]  จึงมีความเ ป็นไปได้สู งที่

ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของแก๊ส

ออกจากระบบฝังกลบจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ

และเงื่อนไขของระบบปิดกลบ Kim and Benson [7] ได้

ทําการจําลองการแพร่กระจายของแก๊สออกซิเจนผ่าน

ระบบปิดกลบของระบบฝังกลบกากจากการทําเหมือง

แร่ พบว่าอัตราการแพร่กระจายของออกซิเจนผ่าน

ระบบปิดกลบขึ้นอยู่ กับความชื้นของ ช้ันดินที่ เ ป็น

องค์ประกอบของระบบปิดกลบ 

บทความนี้นําเสนอผลการจําลองเพื่อประเมินอัตรา

การไหลของแก๊สออกจากระบบฝังกลบในสภาวะต่างๆ 

โดยการจําลองให้ระบบปิดกลบขั้นสุดท้ายมีชั้นดิน

เหนียวบดอัด หรือแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ เป็นชั้นกัน

ซึม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปิดกลบใน

การป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สจากระบบฝังกลบ

ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม 

2. การจําลองการเคลื่อนที่ของแก๊ส 

2.1. กลไกการเคลื่อนที่ของแก๊ส 

กลไกการเคลื่อนที่ของแก๊สผ่านตัวกลางพรุนเกิดขึ้น

ได ้2 แบบคือ การเคลื่อนที่แบบการไหลซึม (Advection) 

และการเคลื่อนที่แบบการแพร่ (Diffusion) โดยการไหล

ซึมเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดจากความแตกต่างของความ

ดัน แก๊สจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปยัง

บริเวณที่มีความดันต่ํากว่า ในกรณีที่เป็นการไหลซึม

ผ่านระบบปิดกลบ ความแตกต่างของความดันแก๊ส

ภายในระบบฝังกลบกับความดันบรรยากาศ เป็นแรง

ขับเคลื่อนให้เกิดการไหลซึมของแก๊ส การลดลงของ

ความกดอากาศทําให้แก๊สที่สะสมตัวภายในระบบฝัง

กลบมีโอกาสไหลซึมออกมาสู่บรรยากาศมากขึ้น ส่วน

การแพร่นั้นเป็นการเคลื่อนที่เนื่องจากความแตกต่าง

ของความเข้มข้น โดยแก๊สจะแพร่จากบริเวณที่มีความ

เข้มข้นของแก๊สสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของแก๊ส

ต่ํากว่า ในกรณีที่เป็นการเคลื่อนที่ของแก๊สผ่านระบบ

ปิดกลบ การเคลื่อนที่โดยการแพร่จะมีปริมาณน้อยและ

ไม่มีนัยสําคัญหากมีความแตกต่างของความดันแก๊ส

และมีการเคลื่อนที่แบบการไหลซึมเกิดขึ้น 

อัตราการไหลซึมของแก๊สผ่านตัวกลางพรุนสามารถ

คํานวณได้จากสมการของดาร์ซี (Darcy’s Law) ที่อยู่ใน

รูปของความแตกต่างของความดันแก๊ส ดังสมการที่ 1 

        (1) 

โดย Kg = ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของแก๊ส 

� = หน่วยน้ําหนักของแก๊ส A = พื้นที่หน้าตัดของ

ตัวกลาง P0 = ความดันของแก๊สต้นทาง P1 = ความดัน

ของแก๊สปลายทาง L = ความหนาของตัวกลาง 

2.2. แบบจําลอง SEEP/W  

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่มีช่ือทางการค้าว่า 

SEEP/W® เป็นแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือหา

ปริมาณการไหลซึมของแก๊สผ่ านระบบปิดกลบ 

โดยท่ัวไปแล้วแบบจําลอง SEEP/W จะใช้ในการจําลอง

การไหลซึมของน้ําผ่านตัวกลางพรุน แต่สามารถนํามา

ประยุกต์ ใช้ ในการจําลองการไหลซึมของแก๊สได ้

เนื่องจากสมการที่ใช้ในการอธิบายกลไกการเคลื่อนที่

ของของไหลทั้งสองชนิดมาจากสมการพื้นฐานเดียวกัน 

จึงสามารถจําลองระบบที่สมมูลกันได้ โดยใช้คุณสมบัติ

ของของไหลที่เป็นแก๊สแทนที่จะเป็นของเหลว [8] 

คุณสมบัติของตัวแปรที่จะต้องกําหนดในแบบจําลอง

สําหรับสภาวะการไหลแบบคงตัว ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์

การซึมผ่านได้ของแก๊ส และค่าอัตราส่วนปริมาตร

ช่องว่างที่เป็นอากาศ (Volumetric Air Content) 
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การไหลซึมของแก๊สผ่านระบบปิดกลบจะถูก

ควบคุมโดยคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของ

ระบบปิดกลบและความแตกต่างระหว่างความดันแก๊ส

ภายในระบบฝังกลบและความดันของอากาศภายนอก

ระบบฝังกลบซึ่ง เท่ ากับความดันบรรยากาศ  ใน

การศึกษาคร้ังนี้ใช้ค่าความแตกต่างของความดันแก๊ส

ระหว่างด้านบนและด้านล่างของชั้นกันซึมที่ได้จากการ

จําลองสําหรับคํานวณอัตราการไหลซึมของแก๊ส 

2.3. โครงสร้างของแบบจําลองและวิธีการจําลอง 

การศึกษาคร้ังนี้ทําการจําลองระบบปิดกลบขั้น

สุดท้ายสําหรับระบบฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน โดย

กําหนดให้มีองค์ประกอบหลัก 5 ชั้น เรียงตามลําดับ

จากด้านบนลงล่าง (ดังรูปที่ 1) ได้แก่ 1) ชั้นป้องกันการ

กัดเซาะ 2) ชั้นป้องกัน 3) ชั้นระบายน้ํา 4) ชั้นกันซึม 

และ 5) ชั้นรวบรวมแก๊ส การศึกษาคร้ังนี้ทําการจําลอง

เปรียบเทียบกันระหว่างกรณีที่ใช้ดินเหนียวบดอัดเป็น

ชั้นกันซึม และกรณีที่ใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้น

กันซึม ความหนาของชั้นกันซึมกรณีที่เป็นชั้นดินเหนียว

บดอัดเท่ากับ 0.60 เมตร ส่วนความหนาของแผ่นดิน

เหนียวสังเคราะห์เท่ากับ 0.01 เมตร ดังนั้น ความหนา

รวมของระบบปิดกลบจึงแตกต่างกันไปตามชนิดของ

วัสดุกันซึมที่ใช้ โดยมีความหนารวมเท่ากับ 1.21 และ 

1.80 เมตร ตามลําดับ 

เงื่อนไขในการจําลองแบ่งเป็น 3 สภาวะคือ สภาวะ

เปียก สภาวะชื้น และสภาวะแห้ง เพื่อเทียบเคียงกับการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตามฤดูกาลในรอบปีหนึ่งๆ 

สภาวะเปียกหมายถึงช่วงฤดูฝนที่มีฝนหนาแน่น ทําให้

ชั้นดินมีความชื้นสูง สภาวะแห้งหมายถึงช่วงฤดูแล้งที่ไม่

มีฝนตกเป็นเวลานาน  ทําให้ ชั้นดินมีความชื้น ตํ่า 

คุณสมบัติของวัสดุที่กําหนดสําหรับการจําลองแสดงไว้

ในตารางที่ 1 และ 2 โดยกําหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การ

ซึมผ่านของแก๊สและค่าอัตราส่วนปริมาตรช่องว่างที่

เป็นอากาศของชั้นป้องกันการกัดเซาะ ชั้นป้องกัน ชั้น

ระบายน้ํา และชั้นกันซึมมีค่าเปลี่ยนแปลงตามการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ทําการจําลอง ในขณะที่

กําหนดให้คุณสมบัติของชั้นรวบรวมแก๊สซึ่งเป็นชั้นที่อยู่

ด้านล่างสุด มีคุณสมบัติคงที่ 

กําหนดให้ชั้นป้องกันการกัดเซาะและชั้นป้องกันเป็น

ดินชนิดเดียวกัน และมีคุณสมบัติเหมือนกัน โดยปกติจะ

เป็นดินร่วนหรือดินชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สําหรับการเจริญเติบโตของพืช ในบทความนี้ใช้ค่า

สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊สและค่าอัตราส่วน

ปริมาตรช่องว่างที่เป็นอากาศสําหรับชั้นป้องกันการกัด

เซาะและชั้นป้องกันตามผลการศึกษาของ Washington 

et al. [9] โดยกําหนดให้มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

ของแก๊สและค่าอัตราส่วนปริมาตรช่องว่างที่เป็นอากาศ

ในสภาวะเปียกเท่ากับ 7.1×10-7 เมตร/วินาที และ 0.09 

ตามลําดับ และในสภาวะแห้งมีค่าเท่ากับ 4.5×10-5 

เมตร/วินาที และ 0.28 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบปิดกลบ 
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ตาราง 1. คุณสมบัติของระบบปิดกลบที่ใช้ในการจําลอง 

สภาวะ องค์ประกอบ 
ความหนา

(มิลลิเมตร) 

อัตราส่วนปริมาตร

ช่องว่างที่เป็นอากาศ 

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊ส

(เมตรต่อวินาท)ี 

เปียก 

ชั้นป้องกันการกัดเซาะ 150 0.09 7.1x10-7 

ชั้นป้องกัน 450 0.09 7.1x10-7 

ชั้นระบายน้ํา 300 0.36 6.4x10-5 

ชั้นกันซึม แล้วแต่กรณี (ดูในตารางที่ 2) 

ชั้นรวบรวมแก๊ส 300 0.06 3.2x10-5 

ชืน้ 

ชั้นป้องกันการกัดเซาะ 150 0.18 5.0x10-6 

ชั้นป้องกัน 450 0.18 5.0x10-6 

ชั้นระบายน้ํา 300 0.36 6.4x10-5 

ชั้นกันซึม แล้วแต่กรณี (ดูในตารางที่ 2) 

ชั้นรวบรวมแก๊ส 300 0.06 3.2x10-5 

แห้ง 

ชั้นป้องกันการกัดเซาะ 150 0.28 4.5x10-5 

ชั้นป้องกัน 450 0.28 4.5x10-5 

ชั้นระบายน้ํา 300 0.36 6.4x10-5 

ชั้นกันซึม แล้วแต่กรณี (ดูในตารางที่ 2) 

ชั้นรวบรวมแก๊ส 300 0.06 3.2x10-5 
 

ตาราง 2. คุณสมบัติของช้ันกันซมึ 

สภาวะ วัสดุกันซึมที่ใช้ 
ความหนา 

(มิลลิเมตร)

ระดับความ

อิ่มตัวด้วย

น้ํา 

อัตราส่วนปริมาตร 

ช่องว่างที่เป็น

อากาศ 

ค่าสัมประสิทธิ์การ

ซึมผ่านของแก๊ส 

(เมตรต่อวินาท)ี 

เปียก 
ดินเหนียวบดอัด 600 0.80 0.15 1.20x10-10

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ์ 10 0.80 0.16 4.20x10-12

ชืน้ 
ดินเหนียวบดอัด 600 0.65 0.25 3.90x10-10

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ์ 10 0.65 0.27 5.20x10-10

แห้ง 
ดินเหนียวบดอัด 600 0.54 0.33 4.95x10-10

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ์ 10 0.54 0.36 1.30x10-8

 

ชั้นระบายน้ําโดยท่ัวไปจะเป็นกรวด ทรายหยาบ 

หรือวัสดุธรณีสังเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

ของแก๊สของทรายสะอาดแห้งและกรวดที่ใช้ในการ

จําลองมีค่าเท่ากับ 6.4×10-5 เมตร/วินาที และใช้ค่า

อัตราส่วนปริมาตรช่องว่างที่เป็นอากาศเท่ากับ 0.36 

[7] โดยกําหนดให้ชั้นระบายน้ํามีคุณสมบัติคงที่สําหรับ

การจําลองทัง้ 3 สภาวะ 

โดยส่วนใหญ่แล้วช้ันระบายแก๊สจะมีความชื้นสูง

และค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา เนื่องจากถูกปิดทับ

ด้านบนด้วยชั้นกันซึม ในการจําลองกําหนดให้ชั้น

รวบรวมแก๊สมีค่าอัตราส่วนปริมาตรช่องว่างที่เป็น
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อากาศเท่ากับ 0.06 เช่นเดียวกับการจําลองโดย Kim 

and Benson [7] และกําหนดให้มีค่าสัมประสิทธิ์การซึม

ผ่านของแก๊สของช้ันนี้ลดลงเป็นคร่ึงหนึ่งของชั้นระบาย

แก๊ส ตามที่แนะนําโดย Thiel [10] เนื่องจากในช้ันนี้จะมี

ความชื้นสูงกว่าชั้นระบายแก๊ส 

กําหนดให้ความชื้นของช้ันกันซึมดินเหนียวบดอัด

และแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

ภูมิอากาศ โดยใช้ค่าอัตราส่วนปริมาตรช่องว่างที่เป็น

อากาศและค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊สใน

สภาวะที่ ไม่อิ่ มตั วด้วยน้ํ าตามผลการศึกษาของ 

Vangpaisal and Bouazza [5] และ Izadi and 

Stephenson [6] โดยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์จะมีค่า

สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊สที่ผันแปรไปตามค่า

ระดับความอิ่มตัวด้วยน้ํามากกว่าดินเหนียวบดอัด โดย

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์จะมีค่าสัมประสิทธิ์การซึม

ผ่ านของแก๊สต่ํ ามากที่ สภาวะ เ ปียก  แต่จะมีค่ า

สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊สสูงขึ้นมากที่สภาวะแห้ง 

ในการจําลองได้กําหนดเง่ือนไขของขอบเขตดัง

แสดงในรูปที่ 1 โดยกําหนดให้ขอบเขตด้านบนของ

แบบจําลองซึ่งเป็นบริเวณขอบบนของช้ันป้องกันการกัด

เซาะ  มีความดันของแก๊สคงที่ เ ท่ า กับความ ดัน

บรรยากาศภายนอกระบบฝังกลบเท่ากับ 100 กิโล

ปาสคาล  และกํ าหนดให้ ขอบ เขตด้ านล่ า งของ

แบบจําลองซึ่งเป็นบริเวณขอบล่างของชั้นรวบรวมแก๊ส

มีความดันเท่ากับความดันแก๊สที่สะสมตัวอยู่ภายใน

ระบบฝังกลบ ส่วนด้านข้างทั้งสองข้างของแบบจําลอง

ถูกกําหนดให้เป็นขอบเขตที่ไม่มีการไหลซึมผ่าน 

เนื่องจากองค์ประกอบของระบบปิดกลบแต่ละช้ัน

เรียงตัวอยู่ในแนวราบ และสมมุติให้การไหลซึมของ

แก๊สผ่านระบบปิดกลบเป็นการไหลที่เกิดจากความ

แตกต่างของความดันแก๊สเท่านั้น จึงเป็นการไหลใน

แนวดิ่ง เพียงทิศทางเดียว  ขนาดความกว้างของ

แบบจําลองจึงไม่มีผลต่อการจําลองในครั้งนี้  

3. ผลการจําลองและอภิปรายผล 

การหาปริมาณการแพร่กระจายของแก๊สผ่านระบบ

ปิดกลบขั้นสุดท้ายด้วยกลไกการไหลซึม  โดยใช้

แบบจําลอง SEEP/W ที่กําหนดให้ระบบปิดกลบมีชั้นกัน

ซึมเป็น ดินเหนียวบดอัด หรือแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ 

ได้ผลดังนี้ 

3.1. การกระจายความดันของแก๊สในระบบปิดกลบ 

จากการจําลองทําให้ทราบลักษณะของการกระจาย

ความดันแก๊สภายในระบบปิดกลบ ซึ่งแสดงผลอยู่ในรูป

ของเส้นช้ันความดันแก๊สดังแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

เป็นระบบปิดกลบที่มีดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึม และ

มีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้นกันซึม ตามลําดับ 

ผลการจําลองด้วยความแตกต่างของความดันแก๊ส

เท่ากับ 5 กิโลปาสคาล จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของ

ความดันแก๊สระหว่างด้านบนและด้านล่างของชั้นดิน

เหนียวบดอัดหรือแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์จะสูงกว่าชั้น

อ่ืนๆ  ในระบบปิดกลบ  เ นื่ อ งจาก ชั้ น กันซึ ม เ ป็น

องค์ประกอบหลักที่ทําหน้าที่ในการป้องกันการไหลซึม

ผ่านของแก๊ส สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

ได้ของแก๊สของชั้นกันซึมที่มีค่าต่ํา โดยเฉพาะกรณีที่

ระบบปิดกลบอยู่ในสภาวะเปียก 

การกระจายความดันของแก๊สจะสม่ําเสมอใน

แนวราบที่ขนานกับระนาบของชั้นกันซึม เนื่องจากเป็น

การไหลซึมของแก๊สในทิศทางเดียว จากช้ันล่างสุดของ

ระบบปิดกลบขึ้นไปยังชั้นป้องกันการกัดเซาะซึ่งอยู่

บนสุดและออกสู่บรรยากาศภายนอก ลักษณะของการ

กระจายความดันแก๊สภายในระบบปิดกลบที่มีดิน

เหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึม และกรณีที่ใช้แผ่นดินเหนียว

สังเคราะห์เป็นชั้นกันซึมจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

3.2. อัตราการไหลซึมของแก๊ส 

ในการจําลองกําหนดให้ความแตกต่างของความดัน

แก๊สระหว่างความดันบรรยากาศกับความดันแก๊ส

ภายในระบบฝังกลบมีค่าอยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 กิโล

ปาสคาล จากผลการจําลองจะใช้ค่าความแตกต่างของ

ความดันแก๊สระหว่างด้านบนและด้านล่างของชั้นกันซึม

ในการประเมินอัตราการไหลซึมของแก๊สโดยใช้สมการ

ที่ 1  
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รูปที่ 2 ลักษณะการกระจายของความดันแก๊สในระบบ

ปิดกลบที่มีดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึม  
 

 
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะการกระจายของความดันแก๊สในระบบ

ปิดกลบที่มีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชัน้กันซมึ  

 
อัตราการไหลซึมของแก๊สผ่านระบบปิดกลบที่ความ

แตกต่างของความดันและสภาวะต่างๆ กันแสดงในรูปที่ 

4 และรูปที่ 5 สําหรับระบบปิดกลบที่มีดินเหนียวบดอัด

และแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้นกันซึม ตามลําดับ 

เพื่อความสะดวกในการประเมินปริมาณแก๊สสําหรับ

ระบบฝังกลบขนาดต่างๆ จึงแสดงอัตราการไหลซึมของ

แก๊สต่อขนาดพื้นที่ของหลุมฝังกลบ ในหน่วย ลูกบาศก์
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เมตรต่อไร่ต่อวัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอัตราการไหล

ซึมของแก๊สจะแปรผันตามความแตกต่างของความดัน

ระหว่างความดันบรรยากาศกับความดันแก๊สในระบบ

ฝังกลบ และแปรผันตามสภาวะความชื้นของระบบปิด

กลบ โดยอัตราการไหลซึมของแก๊สจะเพิ่มขึ้นตามการ

เพิ่มขึ้นของความแตกต่างของความดันโดยเฉพาะใน

สภาวะแห้ง  ซึ่ งองค์ประกอบของระบบปิดกลบมี

ความชื้นต่ําและมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของแก๊สสูง 
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รูปที่ 4 อัตราการไหลซึมของแก๊สผ่านระบบปิดกลบที่มี

ดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึม 
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รูปที่ 5 อัตราการไหลซึมของแก๊สผ่านระบบปิดกลบที่มี

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชัน้กันซึม 
 

ภายใต้เงื่อนไขที่ทําการจําลอง สําหรับระบบปิด

กลบที่มีดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึม อัตราการไหลซึม

ของแก๊สผ่านระบบปิดกลบที่อยู่ในสภาวะแห้งจะมี

ปริมาณสูงกว่าในสภาวะเปียกและสูงกว่าในสภาวะชื้น

ประมาณ 4 เท่า และ 1.5 เท่า ตามลําดับ ส่วนระบบปิด

กลบที่มีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้นกันซึม อัตรา

การไหลซึมของแก๊สผ่านระบบปิดกลบที่อยู่ในสภาวะ

แห้งจะมีปริมาณสูงกว่าในสภาวะเปียกและสูงกว่าใน

สภาวะชื้นประมาณ 3,000 เท่า และ 24 เท่า ตามลําดับ 

ดังนั้น การใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ทําหน้าที่เป็น

ฉนวนกันซึมในระบบปิดกลบอาจไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สออก

จากระบบฝังกลบ ซึ่งอัตราการไหลซึมของแก๊สมีค่าสูง

กว่าสภาวะเปียกและสภาวะชื้นมาก 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปิดกลบที่มี

ดินเหนียวบดอัดและแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้นกัน

ซึมในแต่ละสภาวะ จึงแสดงอัตราการไหลของก๊าซผ่าน

ระบบปิดกลบที่ ใช้ดินเหนียวบดอัดเป็นชั้น กันซึม

เปรียบเทียบกับการใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้น

กันซึมได้ดังรูปที่ 6 จะเห็นว่า อัตราการไหลซึมของก๊าซ

ผ่านระบบปิดกลบที่มีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้น

กันซึมจะมีค่ามากกว่าอัตราการไหลผ่านระบบปิดกลบ

ที่มีดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึมในสภาวะเปียก สภาวะ

ชื้น และสภาวะแห้ง ประมาณ 2 เท่า 80 เท่า และ 

1,500 เท่า ตามลําดับ ดังนั้นการใช้ดินเหนียวบดอัดเป็น

ชั้นกันซึมในระบบปิดกลบจะมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สออกจากระบบฝังกลบ

สูงกว่ากรณีที่ใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์  

ในกรณีที่ต้องการออกแบบให้ระบบปิดกลบ

สามารถป้องกันการแพร่กระจายของแก๊สออกจาก

ระบบฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรใช้ดินเหนียว

บดอัดเป็นชั้นกันซึมในระบบปิดกลบ โดยเฉพาะการใช้

งานระบบปิดกลบในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง

อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้แผ่นดินเหนียว

สังเคราะห์เป็นชั้นกันซึม อาจจําเป็นต้องใช้จีโอเมมเบรน

ปิดทับบนชั้นกันซึมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ชั้น

กันซึมสูญเสียความชื้นออกไป และให้มีค่าสัมประสิทธิ์

การซึมผ่านได้ต่ําอยู่ตลอดเวลา 

3.3. ผลของความหนาของชั้นดินเหนียวบดอัดต่ออัตรา
การไหลซึมของแก๊ส 
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ก) สภาวะเปียก  
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ข) สภาวะชื้น  
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ค) สภาวะแห้ง  
รูปที่ 6 อัตราการไหลของก๊าซผ่านระบบปิดกลบที่ใช้

ดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึมเปรียบเทียบกับการใช้

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชัน้กันซึม 

 

โดยท่ัวไปแล้ว ช้ันกันซึมดินเหนียวบดอัดจะถูก

กําหนดให้มีความหนาไม่ต่ํากว่า 0.6 เมตร เพื่อป้องกัน 

การไหลซึมผ่านของน้ําชะขยะในชั้นกันซึมปูพื้นล่างเป็น

หลัก ส่วนกรณีของระบบปิดกลบหากสามารถใช้ความ

หนาของดินเหนียวบดอัดลดลงได้จะสามารถเพิ่ม

ปริมาตรใช้งานของระบบฝังกลบได้มากขึ้น ดังนั้นจึงทํา

การจําลองระบบปิดกลบที่มีความหนาของดินเหนียว

บดอัดแตกต่างกันไป เพื่อประเมินอัตราการไหลซึมผ่าน

ของแก๊ส โดยกําหนดให้องค์ประกอบของระบบปิดกลบ

มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการจําลองก่อนหน้านี ้ 

รูปที่ 7 แสดงอัตราการไหลของแก๊สผ่านระบบปิด

กลบที่มีความหนาของดินเหนียวบดอัดตั้งแต่ 0.3 – 2.0 

เมตร โดยพิจารณาที่ความแตกต่างความดันเท่ากับ 10 

กิโลปาสคาล จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของความหนาของ

ดินเหนียวบดอัดจะทําให้อัตราการไหลซึมผ่านของแก๊ส

ลดลง การเพิ่มความหนาของดินเหนียวบดอัดจาก 0.3 

เมตรเป็น 0.9 เมตร จะทําให้อัตราการไหลซึมผ่านของ

แก๊สลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะ

แห้งและสภาวะชื้น แต่การเพิ่มความหนาของดินเหนียว

บดอัดมากขึ้นไปอีก จะมีนัยสําคัญน้อยลงในการลดลง

ของอัตราการไหลซึมผ่านของแก๊ส ดังนั้น การก่อสร้าง

ชั้นดินเหนียวบดอัดที่มีความหนามากๆ จึงไม่ช่วยให้

ประสิทธิภาพของระบบปิดกลบเพิ่มขึ้นมากนักแต่จะทํา

ให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างและยังทําให้

ปริมาตรใช้งานได้ของระบบปิดกลบลงด้วย 
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รูปที่ 7 ผลของความหนาของดินเหนียวบดอัดที่เป็นชัน้

กันซึมต่ออัตราการไหลซึมของแก๊สผ่านระบบปิดกลบ 

4. สรุป 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบปิดกลบในการ

จํากัดอัตราการไหลของแก๊สออกจากระบบฝังกลบโดย

ใช้แบบจําลอง SEEP/W ทําการจําลองระบบปิดกลบที่มี

ชั้นดินเหนียวบดอัด หรือแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ เป็น

องค์ประกอบในระบบปิดกลบ พบว่าอัตราการไหลซึม

ของแก๊สจะแปรผันตามความแตกต่างของความดัน

ระหว่างความดันบรรยากาศกับความดันแก๊สในระบบ
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ฝังกลบ และแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงความชื้นตาม

ฤดูกาลของระบบปิดกลบ โดยอัตราการไหลของแก๊ส

ผ่านระบบปิดกลบที่มีความชื้นสูงจะน้อยกว่าในกรณีที่มี

ความชื้นต่ําประมาณ 4 เท่า และ 3000 เท่า สําหรับ

ระบบปิดกลบที่มีชั้นดินเหนียวบดอัดและแผ่นดินเหนียว

สังเคราะห์เป็นวัสดุกันซึม ตามลําดับ ระบบปิดกลบที่มี

ชั้นดินเหนียวบดอัดเป็นวัสดุกันซึมสามารถป้องกันการ

แพร่กระจายของแก๊สได้ดีกว่ากรณีที่ใช้แผ่นดินเหนียว

สังเคราะห์เป็นวัสดุกันซึม อัตราการไหลซึมของก๊าซ

ผ่านระบบปิดกลบที่มีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นชั้น

กันซึมจะมีค่ามากกว่าอัตราการไหลผ่านระบบปิดกลบ

ที่มีดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึมในสภาวะเปียก สภาวะ

ชื้น และสภาวะแห้ง ประมาณ 2 เท่า 80 เท่า และ 

1,500 เท่า ตามลําดับ  

นอกจากนั้น การเพิ่มความหนาของช้ันกันซึมดิน

เหนียวบดอัดจะทําให้อัตราการแพร่กระจายของแก๊ส

ลดลง แต่การเพิ่มความหนาของช้ันดินเหนียวกันซึมบด

อัดให้หนามากกว่า 0.9 เมตร จะมีนัยสําคัญน้อยลงต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจาย

ของแก๊สออกจากระบบฝังกลบ 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบ คุ ณภาควิ ช า วิ ศ วก รรม โ ยธ า  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้การ

สนบัสนุนการศึกษาในคร้ังนี้  
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