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 ดินเคม็เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความส าคญั มีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งในประเทศท่ี
พฒันาแลว้ และประเทศท่ีก าลงัพฒันา การแกปั้ญหาดินเคม็วธีิหน่ึงท าไดโ้ดยการควบคุมการเกิดการ
เพิ่มข้ึนของความสูงคาพิวลารี ของการไหลของน ้าใตดิ้นเคม็ เป้าหมายของการศึกษาน้ีมุ่งหาวิธีอยา่ง
ง่ายในการประมาณอตัราการเพิ่มข้ึนของความสูงคาพิวลารีในดินท่ีไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้ า โดยใชก้ารหา
ผลลพัธ์ดว้ยการวเิคราะห์ จากสมการเทอร์ซากิ และการหาผลลพัธ์ดว้ยวิธีเชิงตวัเลขจากสมการของ 
ริชาร์ด ผลการประมาณอตัราการเพิ่มข้ึนของความสูงคาพิวลารีทั้งดินทรายและดินร่วนปนทราย ถูก
น ามาเปรียบเทียบกบัผลจากการทดลอง แบบจ าลองการเคล่ือนท่ีแนวด่ิงแบบไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้ าไดถู้ก
พฒันาบนพื้นฐานของสมการริชาร์ดส าหรับการไหลคาพิวลารี 1 มิติ พารามิเตอร์ส าหรับแบบจ าลอง
ประมาณได้จากกราฟท่ีสอดคล้องกันระหว่างผลจากการจ าลอง และผลการทดลองโดยใช้วิธี
ยอ้นกลบั การประมาณความสูงคาพิวลารีสูงสุด และอตัราการเพิ่มข้ึนของความสูงคาพิวลารีได้
ผลลพัธ์ท่ีดี ทั้งกรณีใชก้ารหาผลลพัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ และการจ าลองวิธีเชิงตวัเลข อยา่งไรก็ตาม
แบบจ าลองเหล่าน้ียงัไม่สามารถอธิบายความแปรเปล่ียนของความช้ืนของดินตามค่าระดบัความสูง
ของแท่งดินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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Soil salinity is one of the main environmental problems affecting extensive

areas of land in both developed and developing countries. This salinity problem can

be solved by capillary rise control of saline groundwater flow. The aim is to find a

simple way to estimate the rate of capillary rise in the unsaturated soils using

analytical solution based on Terzaghi’s equation and numerical solution based on

Richards equation. Estimated rates of capillary rise of sand and sandy loam are

compared with experimental results. The unsaturated upward movement model is

developed based on Richards’ equation for one dimensional capillary flow.

Parameters for the model are estimated from fitted curve between simulate and

experimental results using reversed method. Good estimation of maximum capillary

height and the rate of capillary rise can be achieved by using analytical and numerical

model. However, these models can not perfectly capture the variation of moisture

content with different level of soil column.
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