
I 
 

มลัลิกา  หงวนไธสง : การเพิ่มประสิทธิภาพของการสูญเสียน ้าและความหนืดในน ้าโคลน
ขดุเจาะโดยใชผ้งชานออ้ย ซงัขา้วโพด และฟางขา้วเป็นสารเติมแต่ง (ENHANCEMENT 
OF FLUID LOSS AND VISCOSITY IN DRILLING MUD BY USING  POWDERS OF 
SUGARCANES BAGASSE, CORN COB AND RICE STRAW AS ADDITIVES) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิตา  ธีระกุลสถิตย,์ 109 หนา้.  

 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ีเพื่อศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของน ้ าโคลนขุด

เจาะท่ีผสมดว้ยผงชานออ้ย ซงัขา้วโพด และฟางขา้ว เป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้น
การซึมผา่นของน ้าโคลนและความหนืด โดยน ้าโคลนขุดเจาะผสมดว้ยอตัราความเขม้ขน้ท่ี 1 3 และ 
5 โดยน ้ าหนกัของผงของสารเติมแต่ง ท่ีอุณหภูมิ 30 60 และ 80 องศาเซลเซียส โดยท าการทดลอง
ตามขั้นตอนมาตรฐาน API RP13B-1 คุณสมบติัทางเคมีท าการวิเคราะห์หาธาตุและแร่ประกอบดว้ย
เคร่ืองเอ็กซเรยฟ์ลูออเรสเซนส์ และเคร่ืองเอ็กซเรยดิ์ฟแฟรกชั่น ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์ธาตุ
ประกอบในน ้ าโคลนขุดเจาะก่อนการผสม ประกอบดว้ย แมกนีเซียมออกไซด์ อลูมิเนียมออกไซด์ 
ซิลิกอนไดออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ ไอรอนออกไซด์ สตอนเซียมออกไซด์ โรเดียมออกไซด์ 
และแบเรียมออกไซด์ แร่ประกอบของน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมสารเติมแต่งท่ีอตัราความเขม้ขน้ ร้อย
ละ 5โดยน ้ าหนกั ประกอบดว้ยแร่แบไรต ์เคโอลิไนต์ แคลไซต์ ยิปซัม รูไทล์ และเฮมาไทท์ แร่ท่ี
ส าค ญท่ีพบในน ้ าโคลนไดแ้ก่ แร่ทูเบอโมไรทพ์บเฉพาะในชานออ้ย แมกเนไซตแ์ละเพอริเคลสพบ
เฉพาะในซังขา้วโพดและฟางขา้ว หลงัจากผสมสารเติมแต่ง ธาตุและแร่องค์ประกอบไม่มีการ
เปล่ียนแปลง มีเพียงปริมาณของธาตุและแร่เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิและสัดส่วนเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึง
คุณสมบติัของแร่ทูเบอโมไรทแ์ละเพอริเครสสัมพนัธ์กบัการเพิ่มความแข็งแรงของน ้ าโคลนขุดเจาะ
ซ่ึงเป็นผลต่อคุณสมบติัวิทยากระแสได้ ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่า
ช้ินส่วนของสารเติมแต่งเขา้ไปแทรกอยู่ระหว่างแร่แบไรต์และแร่เบนโทไนต์ ช้ินส่วนเหล่าน้ีจะ
กระจายตวัอยู่บนพื้นผิวของแผ่นโคลนเน่ืองจากไม่สามารถผสมเป็นเน้ือเดียวกนัได ้น ้ าโคลนขุด
เจาะท่ีผสมดว้ยผงซงัขา้วโพดนั้นสามารถผสมกนัไดดี้กวา่น ้ าโคลนท่ีผสมดว้ยผงฟางขา้วและชาน
ออ้ย ผลการทดสอบการซึมผา่นของน ้าโคลนตามแบบ เอ พี ไอ พบวา่น ้าโคลนขดุเจาะท่ีผสมผงชาน
ออ้ย ซังขา้วโพดและฟางขา้วจะมีประสิทธิภาพดีกวา่น ้ าโคลนฐานเบนโทไนต์ การสูญเสียน ้ าและ
ความหนาของแผน่โคลนจะเพิ่มข้ึนตามความเขม้ขน้ของสารเติมแต่งและอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน สรุปได้
วา่น ้าโคลนท่ีผสมฟางขา้วไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของน ้าโคลนได ้เน่ืองจากมีปริมาณของแข็ง
สูงเกินกวา่ค่ามาตรฐานก าหนดไว ้น ้ าโคลนท่ีผสมผงชานออ้ยมีประสิทธิภาพดีกวา่น ้ าโคลนท่ีผสม
ผงซงัขา้วโพดและฟางขา้ว ในทางดา้นวิทยากระแสของน ้ าโคลนและทางดา้นการสูญเสียน ้ าในน ้ า
โคลนขดุเจาะ ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าโคลนขดุเจาะผสมสารเติมแต่งทั้งสามชนิดมีค่าต ่ากวา่น ้ า
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โคลนมาตรฐาน ในดา้นการเปรียบเทียบดา้นราคาของชานออ้ย ซงัขา้วโพด และฟางขา้วมีราคาท่ีถูก
กว่าสารเติมแต่งท่ีเพิ่มคุณสมบติัการควบคุมการสูญเสียน ้ าและความหนืด ดงันั้นชานออ้ยและซัง
ขา้วโพดจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถผสมกบัน ้ าโคลนขุดเจาะได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน ้ า
โคลนขดุเจาะ 
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  The objective of this research was to study the physical and chemical properties 

of drilling mud mixed with powders of sugarcane bagasse, corn cob and rice straw as 

additives for enhancement the filtration loss and viscosity. Drilling mud was mixed with 

all additive powders in concentration of 1, 3 and 5% by weight and examined at 30, 60 

and 80°C based on the API RP 13B-1 standard. Chemical properties, as the element and 

mineral compositions of the additives were determined by X-ray fluorescence and X-

ray diffraction, respectively. The elemental compositions of the drilling mud before 

mixing included MgO, Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3, SrO, Rh2O3 and BaO. The minerals in 

the drilling mud after mixing with the three additives at concentrations of 5% by weight 

included barite, kaolinite, quartz, calcite, gypsum, rutile, and haematite. Specific 

minerals in drilling mud include tobermorite found in sugarcane bagasse and magnesite 

and periclase found in corn cob and rice straw. After mixing with all three additives, the 

element and minerals compositions did not change with only slight variations in 

temperature and concentration. The properties of tobermorite and periclase increased 

the strength of the drilling mud and affected the rheological properties. Results analyzed 

by electron microscopy found particles of these additives inserted between barite and 
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bentonite, with heterogeneous distribution on the surface of the filter mud cake. Drilling 

mud with corn cob powder mixed better than the other two additives. API filtration test 

results indicated drilling mud mixed with sugarcane bagasse, corn cob and rice straw 

performed better than water-based bentonite mud. Filtration loss and mud cake 

thickness increased with the addition of additives and increasing temperature. Rice 

straw did not improve drilling mud property because of a higher solid content than the 

specified standards. Sugarcane bagasse showed higher potential than corn cob and rice 

straw in enhancing the rheological properties and filtration loss in drilling mud with pH 

value lower than water-based drilling mud. Cost comparisons determined that additives 

of sugarcane bagasse and corn cob were cheaper than a fluid loss control agent and 

viscosifier. Thus, sugarcane bagasse and corn cob are suitable additives in water-based 

drilling mud for the enhancement of filtration loss and viscosity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

School of  Geotechnology  Student’s Signature  

Academic Year  2016            Advisor’s Signature  




