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การลดคาความนําชลศาสตรของดินทรายโดยผสมกับปูนขาวและปูนซีเมนต
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1Department

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาความสามารถในการลดคาความนําชลศาสตรของดินทรายโดยการผสมดวยปูนขาวและปูนซีเมนต ซึ่งได
ดําเนินการโดยใชดินทรายที่พบเจอไดทั่วไปซึ่งมีคาการรั่วซึมที่สูงมาทดลองในหองปฏิบัติการ และใชวิธีระดับน้ําคงที่ พบวาคาความนํา
ชลศาสตร ของดินทรายที่ไมไดรับการผสมปูนขาวหรื อปู นซีเ มนตเฉลี่ย อยูที่ 239.71 cm day-1 เมื่ อนํ าดินทรายมาผสมปูนขาวใน
อัตราสวน 3,5,7,9 และ 11 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และดินทรายผสมปูนซีเมนตในอัตราสวน 2,4,6,8 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
จากการทดลองพบวาคาความนําชลศาสตรของดินทรายมีคาลดลงอยางตอเนื่องเมื่อมีการเพิ่มอัตราสวนผสมปูนขาวหรือปูนซีเมนตลง
ไป ซึ่ งค า ความนํ า ชลศาสตร ต่ํา สุ ด คือ 47.82 cm day-1 และ 3.79 cm day-1 ดิน ทรายผสมปู น ขาวและดิ น ทรายผสมปู น ซี เ มนต
ตามลําดับ สรุปไดวาดินทรายที่ผสมปูนซีเมนตมีประสิทธิภาพในการลดคาความนําชลศาสตรไดดีกวาดินทรายที่ผสมปูนขาว
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This research aimed to reduce hydraulic conductivity of sandy soils by mixing it with lime and cement.
Sandy soil which generally permits high seepage losses was conducted an experiment in a laboratory using the
constant head method. Results showed that the average of hydraulic conductivity of sandy soil was
239.71 cm day-1. However, mixing sandy soil with lime in the ratio of 3,5,7,9 and 11 percent by weight, and with
cement at a ratio of 2,4,6,8 and 10 percent by weight, found that the hydraulic conductivity values of the sandy
soils continuosly decreased with increasing of lime or cement. Mixing sandy soils with lime and cement obtained
the minimum hydraulic conductivity values of 47.82 cm day-1 and 3.79 cm day-1, respectively leading to the
conclusion that using cement with sandy soil was able to effectively reduce hydraulic conductivity better than
lime.
Keywords: Hydraulic conductivity, Sandy Soil, Lime, Cement, Seepage
47 ของเนื้อที่ทั้งหมดในประเทศ แตกลับมีพื้นที่การเกษตรที่อยู
1 บทนํา
ในเขตชลประทานเพียง 31,538,356 ไร คิดเปนรอยละ 21 ของ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเกี่ยวของกับการทําการ พื้ น ที่ ก ารเกษตร (Office of Agricultural Economics, 2016)
เกษตรกรรมเป น อย า งมาก โดยมี เ นื้ อ ที่ ที่ ใ ช ป ระโยชน ท าง เห็นไดวาพื้นที่ทําการเกษตรสวนใหญจะอยูนอกเขตชลประทาน
การเกษตรรวมทั้งประเทศ 149,242,393 ไร หรือคิดเปนรอยละ
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สร า งสิ่ งก อ สร า งที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การซึ ม น้ํ า บนพื้ นที่ ดิ น ทราย ที่
ตองการใหน้ําไหลซึมผานไดยาก เชน ในสระน้ํา ไรนา และทํานบ
ดิน ตองมีการปรับปรุงดินทรายโดยการตรวจสอบจากคา K การ
ลดคา K ของดินทรายไดสามารถทําไดโดยการผสมสารที่มีอนุภาค
ขนาดเล็กที่สามารถแทรกเขาอยูในชองวางระหวางเม็ดทราย สาร
เหลานี้ไดแก ดินเหนียว เบนโทไนท ปูนขาว และปูนซีเมนต เปน
ต น เมื่ อ สารขนาดเล็กเหลา นี้แ ทรกเขา ในช องวางระหวางเม็ ด
ทราย ทําใหความพรุนของดินทรายลดลง สงผลให คา K ลดลง
ดวย ในการศึกษานี้ไดเลือกใช ปูนขาวและปูนซีเมนต ซึ่งปูนทั้ง 2
ชนิ ด นี้ น อกจากช ว ยลดค า K แล ว ยั ง ช ว ยทํ า ให ชั้ น ดิ น ทรายมี
เสถียรภาพอีกดวย อีกทั้งปูนทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถหาไดไมยากจาก
รานวัสดุกอสรางโดยทั่วไป และหากพบวาเมื่อใชในปริมาณเพียง
เล็กนอยแลวได ผลดีก็จะชวยประหยัดคาใชจายดวยโดยที่ค า K
สามารถตรวจวัดจากห องปฏิบัติก ารมี 2 วิธี ไดแกวิธีเฮดลดลง
(falling head) และวิธีเฮดคงที่ (constant head) โดยที่วิ ธีเฮด
ลดลงมักจะใชกับตัวอยางที่น้ําซึมผานไดยาก วิธีเฮดคงที่จะใชกับ
ตัวอยางที่น้ําซึมผานไดงาย ในการศึกษานี้เปนการศึกษาการลด
คา K ของดินทรายซึ่งเริ่มจากน้ําซึมผานไดงายในดินทราย แตเมื่อ
ผสมกับปูนขาวหรือปูนซีเมนตแลวน้ําจะซึมผานไดยาก และยาก
ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเปอรเซ็นตปูนมากขึ้น จึงจําเปนตองเลือกใชวิธีที่
เหมาะสม วิธีเฮดคงที่แมจะยุงยากกวาวิธเี ฮดลดลงในการทดสอบ
แตเนื่องจากการคํานวณคา K จากผลของการทดสอบแบบเฮด
คงที่ ซึ่งลอกับกฎของดารซี่โดยตรง จะใหคาที่ถูกตองกวาจากวิธี
เฮดลดลง (Sandoval et al., 2017) อีกทั้งวิธีเฮดคงที่สามารถ
ประยุกตใชกับวัสดุที่มีคา K สูงมาก (Nijp et al., 2013) ไปจนถึง
วั ส ดุ ที่ มี ค า K ต่ํ า มาก (Yu et al., 2013) ดั งนั้ น วิ ธี เ ฮดคงที่ จึ ง
เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ หลักการวัดคา K มีพื้นฐานมาจาก
กฎของดาร ซี (Darcy's law) ซึ่งกลาววาอัตราการไหล (Q) ของ
น้ําผานชั้นดินแปรผันตรงกับพื้นที่หนาตัดการไหล (A) และความ
ชันชลศาสตร (i, dh/dL) โดยมี K เปนคาสัดสวนคงที่ (constant
of proportionality) เรียกวาความนําชลศาสตร เขียนเปนสูตร
ไดดังนี้
dh
(1)
Q KAi
dL
เมื่อ dL คือ ระยะทางการเคลื่อนที่ของน้ําในดินซึ่งทําใหเฮด
ลดเทากับ dh เมื่อตองการหาคา K โดยวิธเี ฮดคงที่เราจะเปลี่ยน
สมการ (1) เปน
QL
K
(2)
Ah
เมื่อ L คือระยะหางของจุดวัดเฮดลด (h) ในแนวการไหล
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ถึง ร อยละ 79 ดั งนั้ น การทํ า เกษตรกรรมในพื้น ที่น อกเขตการ
ชลประทานจึ งตอ งอาศัยน้ํ าฝนเปนหลักหากเกิด ภาวะภัยแล ง
หรือฝนทิ้งชวงจะทําใหพืชเกิดสภาวะขาดน้ําจนทําใหเกิดความ
เสียหายกับการปลูกพืชได ปญหาดังกลาวรัฐบาลไดมีนโยบายเพิ่ม
พื้ นที่ แหลงน้ํา ในพื้น ที่ ของเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการจัดหาแหลงน้ํา
จึ ง ได มี โ ครงการแหล ง น้ํา ในไร น านอกเขตชลประทาน (Land
development department, 2018) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยส ง เสริ ม ให มี ก ารขุ ด สระน้ํ า ขนาด 1,260 m3 เพื่ อ
บรรเทาสภาพป ญ หาภั ย แล ง การขาดแคลนน้ํ า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในพื้นที่ของการเกษตร ซึ่งเกษตรกร
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเพียง 2,500 บาท จํานวน 47,500 สระ
ดังนั้นทําใหไดรับความสนใจจากเกษตรกรเปนอยางมาก สระเก็บ
น้ําดังกลาวกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งบางพื้นที่ไมเหมาะสมที่จะ
ทําการขุดสระเก็บน้ําเนื่องจากสภาพดินไมเหมาะสม จากรายงาน
ของสํ า นั ก เศรษฐกิ จ การเกษตร พบว า มี ส ระเก็ บ น้ํ า นอกเขต
ชลประทานรอยละ 18 ไมสามารถขังน้ําไวใชไดตามที่ออกแบบไว
เนื่องจากมีการรั่วซึมสูงมากสาเหตุจากสภาพดินที่ไ มเหมาะสม
(Office of Agricultural Economics, 2008) เชน ในพื้นที่ลุมน้ํา
ลําภาชี ซึ่งสภาพดินมีลักษณะเปนดินทราย ดังนั้นหากตองการ
ขุดสระเก็บน้ําไวใชในพื้นที่จําเปนตองหาแนวทางในการปรับปรุง
ดิ น บริ เ วณพื้ น ผิ ว สระให มีค วามสามารถลดการรั่ ว ซึม ให อ ยูใ น
เกณฑที่ยอมรับได การลดอัตราการรั่วซึมของดินสามารถทําได
หลายวิธี เช นการใชวัสดุปองกั นเชน การปูด วยแผนพลาสติ ก
การดาดดวยคอนกรีต การดาดดวยดินซีเมนต (Jin et al., 2018)
การดาดดวยดินโคลน (Bouwer et al., 2001) การดาดดวยผาใบ
คอนกรี ต (Donjadee et al., 2017) การใช น้ํ า ยางธรรมชาติ
(Nakasun et al., 2007) และการปรับปรุงดินใหมีคุณสมบัติใน
การเพิ่ม ประสิ ทธิภาพลดการรั่วซึม ของน้ํ า เชน การบดอั ดดิ น
(Bouwer et al., 2001; Kolawole et al., 2005) การผสมวัสดุ
บางชนิดเขาไปในดิน เชน ปุยคอก (Shahid et al., 1996) เบน
โทไนท (Gleason et al., 1997; Malusis et al., 2009) ปูนขาว
(Angsuwotai, 1982) ปูนซีเมนต (Tipmontree, 2009) เปนตน
อย า งไรก็ ต ามแตล ะวัส ดุก็ จ ะมี ข อ ดีข อเสีย แตกต า งกัน ออกไป
งานวิจัยนี้ไดพิจารณาเลือกใชดินทรายในการทดสอบโดยจะทํา
การตรวจวัดหาคาความนําชลศาสตร (hydraulic conductivity,
K) เนื่ องจากค า ความนํ า ชลศาสตรเ ป น พารามิเ ตอร ที่แ สดงถึ ง
ความยากง า ยของการเคลื่ อ นที่ น้ํ า ผ า นชั้ น ดิ น เนื่ อ งจากน้ํ า
เคลื่อนที่ผ านดินทรายไดง ายจึงมีคา K สูง ดังนั้น เมื่อจะมีการ
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เพอรเมียมิเตอรแบบเฮดคงที่เปนเครื่องมือที่เลียนแบบมา
จากการทดลองของดาร ซี่ (Figure 1) ประกอบด ว ยภาชนะ
ทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 10 cm วางในแนวตั้ง
สูง 30 cm (Figure 2) บรรจุตัวอยางที่จะทดสอบเต็ม มีทอน้ําเขา
ดานบน ทอน้ําออกดานลางขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอ
ทั้งสองเทา กันคื อ 1.5 cm สวนบนของทอน้ํ าเขารั บ น้ํ าจากถั ง
ขนาดประมาณ 0.2 m3 ความสูงจากผิวน้ําที่ควบคุมจนถึงดานบน
ของตัวอยางเทากับ 390 cm ถึงดานลางเทากับ 420 cm ทอน้ํา
ออกเชื่อมกับสวนลางของภาชนะบรรจุตัวอยางแลวงอขึ้นสูงจาก
พื้นลางของตัวอยาง 20 cm เพื่อมั่นใจวาตัวอยางดินมีความอิ่มตัว
เต็มที่และสะดวกในการวัดอัตราการไหลดวย เนื่องจากเพอรเมีย
มิเตอรในการศึกษาครั้งนี้ไมมีมานอมิเตอรสําหรับวัดเฮดความดัน
ที่จุด 2 จุดตามแนวการไหลจึงอนุโลมใหใชระดับเขากับระดับน้ํา
ออกแทนและถือเอาตลอดความยาวของตัวอยางเปนระยะการ
ไหล L ซึ่งมีคาเทากับ 30 cm สวนคาเฮดคงที่ h เทากับ 400 cm

en

2.1 เพอรเมียมิเตอรแบบเฮดคงที่

วิศวกรรมชลประทาน มก. กําแพงแสน โดยเริ่มจากการผึ่งใหแหง
ในร ม จนกระทั่ ง มี ค า ความชื้ น คงที่ วั ด ความชื้ น ของดิ น ทราย
ตัวอยางดวยวิธีชั่งกอนและหลังอบแหง (gravimetric method)
ไดคาที่ 0.32 % โดยน้ําหนัก วัดการแจกแจงขนาดเม็ดดินโดยการ
วิเคราะหดวยตะแกรงรอน (sieve analysis) ไดการแจกแจงดัง
แสดงใน (Figure 3) ไดคา d10 ,d30และ d60เทากับ 0.183 , 0.342
และ 0.585 ตามลํ า ดั บ ได ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสม่ํ า เสมอ
(coefficient of uniformity, Cu) เทากับ 3.20 และสัมประสิทธิ์
ความโคง (coefficient of curvature, Cc) เทากับ 1.09 พบวา
เป น ดิ น ทรายที่ มี ข นาดคละกั น ไม ดี ต ามมาตรฐานของ ASTM
D422 – 63
Prtcent Finer By Weight

2 อุปกรณและวิธีการ
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Figure 3 Grain size distributions
เพื่ อ ลดอั ต ราการไหลผ า นตั ว กลางพรุ น (flow through
porous media) จึงผสมปูนขาวและปูนซีเมนตในอัตราสวนที่ไม
เกิน 12% สัดสวนของตัวอยาง ทราย:ปูนขาว คือ 97:3, 95:5,
93:7, 91:9 และ 89:11 สํ า หรั บ สั ด ส ว นของตั ว อย า ง ทราย:
ปูนซีเมนต คือ 98:2, 96:4, 94:6, 92:8 และ 90:10 โดยผสมใน
ขณะที่ตัวอยางยังแหงอยู ใชพลั่วเล็กคลุกเคลาจนมั่นใจในความ
เปนเนื้อเดียวกัน

TS

AE

Figure 1 Pemeameter

Figure 2 Example

2.2 ตัวอยางวัสดุพรุนที่ใชในการทดสอบ
วัส ดุพ รุ นหลักที่ ใชคื อดิน ทรายธรรมชาติที่ ขุด มาจากแปลง
ทดลองภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มก. กําแพงแสนโดยขุดลึก
ไม เ กิ น 30 cm แล ว นํ า ไปทดสอบที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารภาควิ ช า
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2.3 วิธีการทดสอบ
ภาชนะที่บรรจุ ตัวอยางสารผสมไดรับการติดตั้งบนตะแกรง
ลวดในแนวดิ่ง เรียงเปนแถว สูงจากพื้นประมาณ 80 cm ทอน้ํา
เขาที่ไดรับ น้ําประปาจากถังควบคุมระดับ น้ํ าคงที่ ปอนน้ํา เข าสู
ตัวอยางทั้ง 5 ภาชนะ (Figure 4) ในเวลาเดียวกันปลอยใหน้ําไหล
ผานตัวอยางระยะเวลาหนึ่งแลวจึงรองรับน้ําที่ไหลออกจากแตละ
ตัวอยางดวยกระบอกตวงขนาด 500 ml พรอมทั้งจับเวลาการ
ไหลจนถึง 100 ml แลวจึงหยุด เพื่ อความละเอียดถูกตองมาก
ที่สุด โดยทําซ้ําไมนอยกวา 5 ครั้ง ทุกครั้งก็หาคาอัตราการไหล
โดยหารปริมาตรน้ําดวยเวลาการไหล เมื่อเห็นวาอัตราการไหล
คงที่ไมนอยกวา 3 ครั้งจึงถื อเอาคาเฉลี่ย 3 ครั้งสุดทาย แลวจึ ง
บันทึกอุณหภูมิของน้ํา
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2.4 การคํานวณคาความนําชลศาสตร
ค าความนํา ชลศาสตรส ามารถหาไดจ ากสมการที่ 2 เมื่ อมี
อัตราการไหลเฉลี่ย Q ที่ไดจากการทดสอบแตละตัวอยาง คา L
คือความยาวของตัวอยางเทากับ 30 cm สวน A คือพื้นที่หนาตัด
ของการไหลมีคาเทากับ 78.54 cm2 และ h เปนคาความแตกตาง
ระหวางเฮดของมานอมิเตอรที่ตอเชื่อมกับภาชนะบรรจุตัวอยาง
2 จุด หางกัน L ตามทิศทางการไหล แตเนื่องจากเพอรเมียมิเตอร
ในการศึกษาครั้งนี้ไ มมีม านอมิเตอรจึ งถือเอาความแตกตา งใน
แนวดิ่งของระดับ น้ําเขาและออกเปนคา h ซึ่งมีคา เทากับ 400
cm ทําใหสมการที่ 2 สามารถเขียนไดเปน

en

Figure 4 Flow rate measurement

ปญหาในการกักเก็บน้ําในสระในชวงฤดูแลงสามารถเก็บกักน้ําได
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการทดลองนี้ไ ด ทํ า การบดอั ดดิ น ทรายพบว า ค า ความ
หนาแนนของดินทรายกอนทําการทดสอบมีคาเฉลี่ย 1.55 g cm-3
และหลังทําการทดสอบมีคาเฉลี่ย 1.56 g cm-3 การทดสอบหาคา
ความนําชลศาสตรของดินทรายหลังจากที่ทําการบดอัดแลวโดย
วิ ธี ค วามดั น คงที่ พบว า มี ค า ความนํ า ชลศาสตร เ ฉลี่ ย อยู ที่
239.71 cm day-1 เมื่อทําการเปรียบเทียบ K ของสารผสม ทราย
กับปูนขาวและ ทรายกับปูนซีเมนต คา K ลดลงเมื่อสัดสวนของ
ปูนมากขึ้ น ดวยอัตราการลดลงเร็วในขณะที่ สั ดสวนปูนนอยๆ
และเมื่ อ สั ด ส ว นปู น มากขึ้ น อั ต ราการลดก็ ช า ลง โดยมี
ค วา ม สั ม พั น ธ ดั ง (Figure 5) แ ล ะ ส าม า ร ถ ส ร า ง ส ม กา ร
ความสัม พั นธได ดังสมการที่ 5 และ สมการที่ 6 สําหรั บ ทราย
ผสมปูนขาวและทรายผสมปูนซีเมนตตามลําดับ

-4

K = 9.55x10 Q

(3)

(5)

KSC = 407.4PSC-1.90

(6)

เมื่อ KSC และ KSLคือ ความนําชลศาสตรในหนวย cm day-1
PSC และ PSL คือ % ปูนซีเมนตที่ใชผสมในดินทราย ตัวหอย SC
และ SL คือ ทรายผสมปูนซีเมนตและทรายผสมปูนขาวตามลําดับ

20

19

เมื่อ Q เปนอัตราการไหลในหนวย m3 s-1 จะได K ในหนวย
cm s-1
เนื่องจากคา K แปรผันตามคาความหนืด (viscosity) ของน้ํา
ซึ่งความหนืดแปรผันตามอุณหภูมิ ดังนั้นเพื่อใหการเปรียบเทียบมี
ความถูกตอง จึงตองปรับคา K ใหเปนคาที่ไดจากการไหลของน้ํา
ที่อุณหภูมิเดียวกัน ปกติใช 20 องศาเซลเซียส ดังสมการตอไปนี้

KSL = 265.2PSL-0.68

(4)

AE

K
K 20 K T 20
KT

TS

เมื่อ K20 และ KT คือ คาความหนืดของน้ําที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิ T ใดๆ

3 ผลและวิจารณ
การศึกษาหาความสามารถในการลดการรั่วซึมของน้ําในดิน
ทรายที่ ผ สมปู น ขาวและปู น ซี เ มนต จะเป น ประโยชน ใ นการ
นํ า ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ที่ ทํ า การขุ ด สระน้ํ า ที่ พื้ น ที่ นั้ น มี
ลักษณะเปนดินทรายเชนในพื้นที่ลุมน้ําลําภาชี ทําใหเกษตรกรที่มี

Figure 5 Hydrualic Conductivity of Sandy soil mixed
with Cement (or Lime)
จาก (Figure5) แสดงใหเห็นวาคา K มีคาลดลงเมื่อนําปูนขาว
มาผสมกั บ ดิ น ทราย โดยมี ค า K เท า กั บ 121.37 cm day-1,
89.21 cm day-1, 71.31 cm day-1, 61.55 cm day-1,
47.82 cm day-1 สําหรับสวนผสมปูนขาวรอยละ 3, 5, 7, 9, 11
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โดยคาความนําชลศาสตรที่เหมาะสมที่จะใชขุดสระไวสําหรับการ
กั กเก็บ ที่เหมาะสมควรมี คาไม เกิ น 0.86 cm day-1 (Srithawat
et al., 1999) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบวาคาความนําชลศาสตรยังมี
คาที่สูงกวา 0.86 cm day-1 ทุกตัวอยางทดสอบโดยที่อัตราสวน
ปูนซีเมนต 10% โดยน้ําหนัก ที่มีคาความนําชลศาสตรนอยที่สุด
อยู ที่ 3.79 cm day-1 ซึ่ ง หากต อ งการที่ จ ะลดค า ความนํ า ชล
ศาสตรของสระน้ําใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่แนะนํา ควร
มีการเพิ่มอัตราสวนผสมของสารที่นํามาใชทดสอบ หรือเลือกใช
สารผสมอื่นเพื่อชวยลดคาความนําชลศาสตรลง เชน เบนโทไนท
หรือการเลือกลดคาความนําชลศาสตรดวยวิธีอื่น ๆ เชน การดาด
ดวยผาใบคอนกรีตหรือพลาสติก Polyethylene

en

โดยน้ําหนักตามลําดับ โดยที่ความหนาแนนของการทดสอบดิน
ทรายผสมปูนขาวบดอัดอยูระหวาง 1.71 g cm-3 ถึง1.76 g cm-3
และคา K มีคาลดลงเมื่อนําปูนซีเมนตมาผสมกับดินทรายโดยมีคา
K เทากับ 85.50 cm day-1, 42.21 cm day-1, 14.15 cm day-1,
8.82 cm day-1, 3.79 cm day-1 สําหรับสวนผสมปูนซีเมนตรอย
ละ 2, 4, 6, 8, 10 โดยน้ําหนักตามลําดับโดยที่ความหนาแนนของ
การทดสอบดิ น ทรายผสมปู น ซี เ มนตบ ดอัด อยูร ะหวาง 1.73 g
cm-3 ถึง 1.86 g cm-3
จะเห็นไดวาเมื่อมีการผสมปูนซีเมนตหรือปูนขาวเพิ่มขึ้นพบวา
ค า ความนํ า ชลศาสตร จ ะลดลงอย า งต อ เนื่ อ งแสดงให เ ห็ น ว า
ปูนซีเมนตและปูนขาวมีประสิทธิภาพในการชวยลดคาความนําชล
ศาสตรของดินทรายลงได
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5 กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ไดเพราะความอนุเคราะหจาก
4 สรุป
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