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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดใชทรายบกที่ไดจากบอทรายในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเพื่อศึกษาโครงสรางและสวนประกอบ

ทางเคมี โดยใชเครื่องมือสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Rays Fluorescence Spectrometer; 

EDXRF) ในการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี และเครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (X-Rays Diffractrometer; XRD) 

ในการวิเคราะหโครงสรางผลึกของทรายตัวอยาง จากการศึกษาพบวา ทรายตัวอยางมีโครงสรางผลึกของควอทซ (Si O2 Quartz, 

syn) และสวนประกอบทางเคมีหลักของทรายตัวอยางไดแก ซิลิกอนออกไซด โพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซด         

จากการทดลองตอเน่ืองโดยการลางทรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพทรายพบวา ระยะเวลาการลางทรายดวยวิธีนํ้าไหล ไมมี

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสวนประกอบทางเคมีของทรายตัวอยาง 

 

คําสําคัญ: ควอทซ  ซิลิกอนออกไซด  ทรายบก  

 

Abstract 

 

The land sand obtained from sand mining of amphoe Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom province, 

and investigated crystal structures and chemical compositions by X-Ray Diffractometer (XRD) and Energy 

Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF) respectively. In this experiment found that it has 

crystalline phase with quartz (Si O2 Quartz, syn)  and the chemical compositions include large amount of 

SiO2, K2O and Fe2O3. After that, this sand was improved chemical composition by washed with distilled 

water. The results show that the washing process with distilled water weren’t affected to chemical 

composition of this sand.  
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1. บทนํา  

 

ทรายเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย เน่ืองจากมีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท เชน อุตสาหกรรมการกอสราง  อุตสาหกรรมเหล็กหลอ อุตสาหกรรมการผลิตแกวและเซรามิค เปนตน (ศิรวิทย       

นะวะยศ, 2554: 7)  เน่ืองจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ เปนผลใหการทําเหมืองทรายเกิดการขยายตัวอยางกวางขวาง 

จังหวัดนครปฐมก็เปนมีแหลงผลิตทรายเพื่อใชในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน แหลงทรายแมนํ้าบริเวณอําเภอ

นครชัยศรี แหลงทรายบกบริเวณอําเภอกําแพงแสน เปนตน (กรมทรัพยากรธรณี, 2558: 43)  โดยสวนมากทรายที่ผลิตไดใน

เขตจังหวัดนครปฐมเกือบทั้งหมดถูกใชในอุตสาหกรรมการกอสรางเปนสวนใหญ เน่ืองจากยังไมมีขอมูลการวิจัยคุณภาพทราย

อยางจริงจัง ประกอบกับทรายที่จะใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆน้ันจําเปนตองใชทรายที่มีองคประกอบของซิลิกาสูง และมีปริมาณ

เหล็กต่ํา การวิจัยถึงคุณภาพของทรายในจังหวัดนครปฐมน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไมควรมองขาม เพราะหากจังหวัดนครปฐมมี

ศักยภาพที่จะผลิตทรายที่มีคุณภาพสูงได จะเปนการเพิ่มมูลคาทรายในทองถิ่น สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมได 

ดังน้ันการศึกษาอยางจริงจังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของทรายน้ันจึงเปนส่ิงสําคัญที่ควรทําโดยเรงดวน 

ทรายตัวอยางที่นํามาทดลองศึกษาในครั้งน้ีไดจากการเก็บตัวอยางทรายบกในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กระบวนการผลิตทรายบกน้ันเริ่มจากการใชรถแบคโฮขุดตักหนาดินเพิ่มเปดชั้นดินจนถึงชั้นทราย เม่ือเปดพื้นที่ลึกลงไปแหลง

ทรายจะมีสภาพเปนแหลงนํ้าขังเน่ืองจากนํ้าใตดิน จากน้ันจึงใชเรือดูดทรายที่มีนํ้าปนไปตามทอสงผานเขาเครื่องแยก และคัด

ขนาดทรายตอไป (นภดล อิงควัชรกุล, 2558: 11) ทรายที่นํามาศึกษาน้ันเปนทรายที่ไดจากเรือดูดทรายโดยตรงยังไมผานการ

สงเขาเครื่องแยกขนาด 

จากการรายงานการวิจัยพบวา ทรายที่มีคุณภาพดีน้ันจะตองมีซิลิกาไมนอยกวารอยละ 95 โดยนํ้าหนัก สวนเหล็ก

น้ันไมควรเกินรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก (อรวรรณ ไพบูลยวัฒนผล, 2546: 1) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีไดนําทรายดิบที่ไดจากเรือดูด

ทรายใชในการวิเคราะหโครงสรางผลึกและสวนประกอบทางเคมี เพื่อศึกษาคุณภาพของทรายที่ไดจากธรรมชาติโดยตรง 

หลังจากน้ันจึงนําทรายตัวอยางมาผานกระบวนการลางดวยนํ้ากล่ันเปนเวลาตั้งแต 15-60 นาที แลวเก็บตัวอยางทุก 15 นาที 

ตากใหแหงเพื่อวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีที่อาจเกิดการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการชะลางของตะกอนในทรายออกไป

บางสวน โดยเนนถึงการศึกษาถึงสวนประกอบของซิลิกอน และเหล็กเปนสําคัญ การวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือทดสอบที่มี

ประสิทธิภาพสูงไดแก เครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (X-Rays Diffractrometer; XRD) สําหรับการตรวจสอบ

โครงสรางผลึก และเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Rays Fluorescence 

Spectrometer; EDXRF) สําหรับการตรวจสอบสวนประกอบทางเคมี  

 

2. วิธีดําเนินงานวิจัย  

 

ทรายที่ใชในการทดลองน้ีเปนทรายบกที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยางจากบอทรายในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ในการทดลองไดทําการเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของทรายโดยวัดองคประกอบของทรายดิบที่ไมผานการลาง และ

ทรายที่ลางดวยวิธีนํ้าไหลผานเปนเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีตามลําดับ เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมี

ดวยกระบวนการลางทรายดวยวิธีนํ้าไหลผาน การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของทรายในการทดลองน้ีใชเครื่องมือวิเคราะห

คือ เครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Panalytical model minipal-4) และการวิเคราะหของสรางของ

ทรายตัวอยางใชเครื่องมือวิเคราะหคือ เครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (Shimadzu 6100) 
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3. ผลการทดลอง 

 

จากการวิเคราะหโครงสรางดวยเครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ ในรูปที่ 1 พบวาทรายตัวอยางกอนการลาง

ปรากฏโครงสรางผลึกของควอทซ (Si O2 Quartz, syn) (Marlene et al. 1981: 61) มีองคประกอบหลักเปนธาตุซิลิกอน และ

ออกซิเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน 

(ตารางที่ 1) ที่ตรวจพบองคประกอบของ ซิลิกอนออกไซด (SiO2) เปนสวนใหญประมาณ 85.46 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

นอกจากน้ียังพบองคประกอบของโพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซด เปนปริมาณ 8.22 และ 3.62 เปอรเซ็นตโดย

นํ้าหนัก มากเปนลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเฉพาะองคประกอบทางเคมีพบวาทรายบกที่นํามาทดสอบน้ีเหมาะ

กับการนําไปใชประโยชนเปนทรายถมและทรายกอสราง เน่ืองจากความบริสุทธ์ิของซิลิกอนออกไซดยังไมสูงมากพอ และ

ประกอบกับมีไอรอนออกไซดอยูในทรายเปนจํานวนมาก จึงไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตแกว 

กระจก กระเบื้อง เซรามิค หรืออุตสาหกรรมที่ตองใชวัตถุดิบที่มีความบริสุทธ์ิของซิลิกาสูง และเหล็กต่ํา 

 
ภาพที่ 1 การวิเคราะหโครงสรางผลึกของทรายตัวอยางโดยใชเครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบน 

รังสีเอ็กซ 

 

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของทรายตัวอยางกอนลางและลางเปนเวลา 15-60 นาที 

เวลาลาง 

(นาที) 

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั) 

SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO Rb2O SrO 

กอนลาง 85.465 8.223 1.554 0.891 0.102 3.621 0.008 0.077 0.02 

15 83.339 8.611 2.363 1.249 0.076 4.134 0.008 0.097 0.02 

30 83.105 9.076 2.279 0.931 0.079 4.18 0.143 0.12 0.024 

45 86.579 7.78 1.23 0.747 0.049 3.431 0.008 0.083 0.019 

60 85.512 7.225 1.566 1.147 0.115 4.213 0.009 0.086 0.017 

 

ในการทดลองน้ีไดทําการทดลองตอเน่ืองเพื่อหากรรมวิธีเพิ่มความบริสุทธ์ิของทรายตัวอยาง เพื่อการใชประโยชนอ่ืนๆ

ทางดานอุตสาหกรรมและยังเปนการเพิ่มมูลคาของทรายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอีกดวย ทรายตัวอยางถูกนํามากลางดวยนํ้า

บริสุทธ์ิ โดยมีตัวแปรเปนระยะเวลาในการลางที่ตางกัน แลวจึงนําทรายลางมากตากใหแหงกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบทาง
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เคมีดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองดังตารางที่ 1 พบวาหลังจากการลางที่เวลาตางๆ กัน 

องคประกอบทางเคมีของทรายตัวอยางไมพบการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีที่ชัดเจน สัดสวนซิลิกอนออกไซดอยุ

ใกลเคียงกันในชวง 83.33- 86.57 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ในทํานองเดียวกันไอรอนออกไซดอยูในชวง 3.43-4.21 เปอรเซ็นต

โดยนํ้าหนัก ดังน้ันจากการผลการทดลองที่ไดไมสามารถหาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีและ

กระบวนการลางทรายที่เวลาตางๆ ดังรูปที่ 2  

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงของ SiO2 และ Fe2O3 กับกระบวนการลางทรายที่เวลาตางๆ 

 

4. บทสรุป 
 

จากผลการทดสอบโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในจังหวัดนครปฐม พบวาทรายดังกลาวมี

โครงสรางควอทซ  และม่ีองคประกอบของซิลิกอนออกไซด โพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซดเปนสวนประกอบหลัก 

โดยมีปริมาณ 85.46, 8.22 และ 3.62 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักตามลําดับ ในสวนของการทดลองลางแบบนํ้าไหลที่เวลาตางๆกัน 

ไมสามารถเพิ่มความบริสุทธ์ิขององคประกอบซิลิกอนออกไซดได ดังน้ันในการปรับปรุงคุณภาพของทรายในอนาคตอาจใช

กรรมวิธีอ่ืนๆ เชน การคัดแยกขนาดของเม็ดทราย การใชกระบวนการทางความรอน หรือการใชสารเคมี เปนตน 
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