
การใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์  (GCL) 
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า

โครงการอ่างเก็บน้้าบ้านไบ ้อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

ต้าบลบุดี  อ้าเภอเมือง  จังหวัดยะลา



แบบแสดงขอบเขตการปูและรูปตัดขวางแสดงต้าแหนง่ของแผ่นดนิเหนียวสงัเคราะห์

ขอบเขตแผ่นดินเหนยีวสังเคราะห์



ลักษณะโครงการ
จุดที่ตั้งโครงการ

- บ้านไบ ้ หมู่ท่ี  5  ต าบลบุด ี อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา
- พิกัด 47 NQH 558 - 148 ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5221 I, 5222 II

สภาพอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ าเหนือจุดที่ตั้งหัวงาน 1.94 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,858.50 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 1.229 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผ่นดินเหนยีวสังเคราะห์ แผ่นดินเหนยีวสังเคราะห์



ลักษณะโครงการ
-  ก่อสร้างท านบดินขนาดหลังคันกว้าง  8.00  เมตร  สูง 23.00 เมตร  ยาว 310.00  เมตร 

     ระดับสันเขื่อน     +  68.000      เมตร รทก.
    ระดับน้ าสูงสุด    +  66.000      เมตร รทก.

   ระดับน้ าเก็บกัก    +  65.000      เมตร รทก.
   ระดับน้ าต่ าสุด      +  45.000      เมตร รทก.
   ความจุอ่างเก็บน้ าท่ีระดับเก็บกัก        1.200      ล้าน  ลบ.ม.
   ความจุอ่างเก็บน้ าที่ระดับน้ าสูงสุด        1.300      ล้าน  ลบ.ม.

-  ปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ด้านหน้าเขื่อน ระยะประมาณ  200.00  เมตร
-  ก่อสร้างอาคารระบายน้ าล้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Side Channel  Spillway  

ขนาดสันฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สามารถระบายน้ าได้สูงสุด 21.53 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมรางเปิด 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตรสูง 2.50 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร  

 
                  



    -  ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ าลงล าน้ าเดิม (RIVER  OUTLET) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร และ
0.80  เมตร ความยาวรวม 130 เมตร 

    -  ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า ชนิด PVC  ขนาด 0.30 เมตร, 0.25  เมตร, 0.20  เมตร, 0.15 เมตร และ
0.10 เมตร ความยาวรวม 19,252  เมตร

          -  ก่อสร้างถังเก็บน้ า ขนาด 1,600  ลูกบาศก์เมตร         จ านวน       1     แห่ง
          -  ก่อสร้างถังกรองน้ า - ถังเก็บน้ า  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร จ านวน     11     แห่ง
          -  ก่อสร้างหอถังสูง       จ านวน       1     แห่ง

ระยะเวลาด้าเนินการ
ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง  5  ปี (พ.ศ.2555 - 2559) 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพ่ือกักเก็บน้ าและส่งน้ าให้กับราษฎร ในการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ ต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

จ านวนประมาณ 1,812  ครัวเรือน ประชากรประมาณ 9,919  คน และส าหรับการเกษตร พื้นที่สวนผลไม้ตามแนวท่อ
ส่งน้ า จ านวนประมาณ 1,800  ไร่ พื้นท่ีนาประมาณ จ านวน 300 ไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนของราษฎรบริเวณใกล้เคียง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการ เมื่อก่อสร้างตัวเขื่อนซ่ึงเป็นเขื่อนดินจะเป็นเขื่อนดินท่ีมีความสูง และมีความยาว

เขื่อนท่ีสั้นมาก ท าให้การออกแบบตัวเขื่อนกักเก็บน้ า ซึ่งออกแบบเป็นเขื่อนดินจะเกิดปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การส้ารวจภูมิประเทศ มีความยากล้าบาก เพราะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน และยังประสบปัญหาความไม่

สงบของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เนื่องจากข้อมูลการส ารวจภูมิประเทศบางส่วนไม่ครบถ้วนจึงได้ท าการต่อเชื่อมเส้นชั้นความสูงของข้อมูล

บางส่วนกับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ส่วนข้อมูลการส ารวจทางธรณีวิทยาและฐานราก ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องท า
การเจาะส ารวจในสถานท่ีก่อสร้าง ได้ท าการลดจ านวนการหลุมเจาะให้น้อยลง เพ่ือท่ีจะใช้เวลาในการส ารวจได้รวดเร็วขึ้น 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับการค านวณออกแบบโครงการ



2. จากผลการเจาะส้ารวจดินบริเวณท่ีตั้งอ่างเก็บน้้า พบว่าบริเวณฐานรากเขื่อนบางส่วนจะเป็นดินกลุ่มที่
ไม่ทึบน้้าและมีอัตราการรั่วซึมค่อนข้างสูง

- เมื่อฐานรากมีอัตราการรั่วซึมสูง ต้องท าการปรับปรุงฐานรากเขื่อนให้ทึบน้ าโดยสามารถท าได้หลายวิธี    
เช่น ท าก าแพงทึบน้ า ท าการปู Clay Blanket ซ่ึงจากการพิจารณาข้อมูลปริมาณน้ าท่ีเก็บกัก และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านไบ้ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เหมาะสมท่ีจะท าการปรับปรุงฐานรากโดยใช้การปู
Clay Blanket

3. ปริมาณดินท่ีใช้ก่อสร้างตัวเขื่อน เมื่อท้าการคัดเลือกดินจะเหลือในปริมาณท่ีไม่มากนัก โดยมีปริมาณ
เพียงพอ ในการน้าไปก่อสร้างตัวเขื่อนเท่านั้น

- ในส่วนของการปรับปรุงฐานรากท่ีเลือกใช้วิธีการปู Clay Blanket เข้าไปในตัวอ่างเก็บน้ าต้องใช้ปริมาณดิน
คัดเลือกที่ปริมาณมาก ประกอบกับภูมิประเทศในอ่างเก็บน้ าเป็นไหล่เขาสูงชัน การท างานโดยการปู Clay Blanket จะท า
ได้ล าบาก ดังน้ันจึงพิจารณาเลือกใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) เป็นวัสดุแทนท่ีการปู Clay Blanket โดยท าการปู
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) บริเวณพื้นท่ีน้ าท่วม ด้านหน้าเขื่อน ความยาวประมาณ 200.00 เมตร และปูทับหน้าด้วย
ดินหนาไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ซ่ึงแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) เมื่อปูในอ่างเก็บน้ าตามข้อก าหนดแล้วจะมีคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมเทียบเท่าหรือสูงกว่าการปู Clay Blanket  อีกท้ังยังลดเวลาในการท างานได้อีกส่วนหน่ึง



แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic clay Liner)
Geosynthetic Clay Liner หรือเรียกย่อๆ ว่า GCL ผลิตจากวัสดุเบนโทไนท์ ( bentonite) และมีชั้น

ของแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (Woven) และแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non-Woven) เป็นตัวประสานและ
ยึดติดกันกับด้าย (Needle- Punched) เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันร่ัวซึมสูง ซึ่งประกอบด้วย 
geotextile หรือ geomembrane ประกบกันอยู่โดยมีชั้นของ sodium bentonite ท่ีมีความทึบน้ าสูงอยู่ตรงกลาง 
ที่ความหนาของแผ่นวัสดุ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป วัสดุดินเหนียวสังเคราะห์นี้ สามารถให้ประสิทธิภาพในการทึบน้ า      
ได้ดีกว่าชั้นดินเหนียวบดอัดที่มีความหนากว่า 1 เมตร ด้วยคุณสมบัติในการซ่อมแซมรอยร่ัว การเชื่อมต่อของรอยต่อ
ทาบได้เป็นอย่างดีของตัววัสดุและความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ท าให้แผ่นวัสดุดินเหนียวสังเคราะห์เป็นวัสดุ     
ที่นิยมน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

ข้อดีของการใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) 
- สามารถป้องกันการร่ัวซึมของน้ าได้ดี
- ติดตั้งได้ง่าย ลดการพึ่งพาสภาพอากาศในช่วงเวลาติดตั้ง
- ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของงานดิน
- ช่วยให้การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ขั้นตอนการปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) โครงการอ่างเก็บน้้าบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
1. จัดเรียงแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ให้พร้อมในใช้งาน
2. คัดเลือกดินท่ีใช้ถมปิดทับแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ รวมกองไว้ ณ บริเวณที่ด าเนินการ
3. วางเรียงแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ โดยใช้รถขุด (Excavator) ให้มีระยะซ้อนทับไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร



4. ใช้รถไถตีนตะขาบ (Bulldozor) ไถเกลี่ยดิน เพ่ือถมบดอัดทับหน้าแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ โดยมีความหนา
    ไม่เกินชั้นละ 20 เซนติเมตร



5. ฉีดน้ าเพ่ือเพิ่มความชื้นในดินก่อนถมบดอัดดินชั้นต่อไป จนดินมีความหนาไม่ต่ ากว่า 50 เซนติเมตร ตามแบบท่ีก าหนด



เทคนิคในการด้าเนินการ
1. การฉีดพรมน้ าดินถมปิดทับแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์บริเวณ Slope ของตัวเขื่อน ไม่ควรให้เปียกชุ่มมากเกินไป 
   เพราะดินอาจไหลลงมา ท าให้ยากแก่การบดอัด
2. ควรลงดินถมปิดทับแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ให้มีความหนาพอสมควร (ประมาณ 20 เซนติเมตร) 
   เพราะหากน้อยเกินไปอาจท าให้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ฉีกขาดในขณะบดอัดได้


