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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําของแม่น้ําท่าจีนตอนล่างในฤดูแล้งเพื่อการเกษตร ข้อมูลคุณภาพน้ํา
ประกอบด้วยค่าความเค็มและค่าออกซิเจนละลายได้มาจากสถานีตรวจวัดน้ําของกรมชลประทาน 9 สถานีบริเวณแม่น้ําท่าจีนตอนล่าง ได้แก่
สมุทรสาคร ประตูระบายน้ําสี่วาพาสวัสดิ์ ประตูน้ํากระทุ่มแบน ปากคลองบางยาง ประตูระบายน้ํากระทุ่มแบน ประตูระบายน้ําอ้อมใหญ่
อําเภอสามพราน สะพานปฐมโพธิ์แก้ว และอําเภอนครชัยศรี ในช่วงเวลาย้อนหลัง 5 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 ในเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ค่าความเค็มและค่าออกซิเจนละลายได้จากทั้ง 5 ปีถูกเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test ผลจาก
วิเคราะห์พบว่าในช่วง พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ค่าความเค็มไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่จากในปี 2558 ถึง 2559 ที่ค่าความเค็มมีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าออกซิเจนละลายได้ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ค่าออกซิเจนละลายได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ในปี พ.ศ. 2559 ค่าออกซิเจนละลายได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์นี้มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการน้ําในการ
ระบายน้ําเพื่อบรรเทาน้ําเค็มและปรับปรุงคุณภาพในแม่น้ําท่าจีนตอนล่างให้กับพื้นที่การเกษตร
คําสําคัญ: แม่น้ําท่าจีน, ค่าความเค็ม, ค่าออกซิเจนละลายได้, ฤดูแล้ง
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Abstract
This research aims to study water quality changes of lower Tha Chin river in dry season for agriculture. Water
qualities including salinity and dissolved oxygen were obtained from 9 stations of the royal irrigation department around
lower Tha Chin river, there were Samutsakhon, Siwapasawat floodgate, Krathumbaen watergate, Pakklongbangyang,
Krathumbaen floodgate, Omyai floodgate, Sampran district, Pathomphokaeo bridge and Nakhonchaisri district last 5 years
(in January to April from 2012 to 2016) ago. Bring salinity and oxygen dissolved from 5 years were compared mean using
Duncan's multiple range test method. The results of the analysis showed that salinity did not change from 2012 to 2014,
the while salinity increase significantly between 2015 to 2016. The dissolved oxygen did not change in 2012 to 2015 but
dissolved oxygen was reduced significantly in 2016. This relation is important for water management to drain water to
saline water and water quality improvement of lower Tha Chin river for agricultural land.
Keywords: Tha Chin river, Salinity, Dissolved oxygen, Dry season.

1. บทนํา
ลุ่มน้ําท่าจีนตั้งอยู่ทางตอนกลางประเทศไทย และอยู่ทางฝั่งขวา
ของแม่ น้ํ าเจ้ าพระยา มี พื้นที่ ลุ่ มน้ํ ารวมทั้ งสิ้ น 13,477.16 ตร.กม.
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขต 13 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร
กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี
สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สิ ง ห์ บุ รี สุ พ รรณบุ รี อ่ า งทอง และ
อุทัยธานี (แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น, 2555) ทั้งนี้พื้นที่บริเวณแม่น้ําท่า

จี นตอนล่ างบริ เวณจั งหวั ดนครปฐมถึ งจั งหวั ดสมุ ทรสาคร ซึ่ งเป็ น
แหล่งเกษตรกรรมที่อาศัยน้ําจากแม่น้ําท่าจีนเป็นหลักและโดยส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่สวนผลไม้ เช่น ส้มโอ มะม่วง มะพร้าวน้ําหอม และสวน
กล้วยไม้ที่นํารายได้เข้าประเทศกว่าสองพันล้านบาทถึงสามพันล้าน
บาทต่อปี แต่โดยลักษณะทางธรรมชาติของบริเวณนี้ติดปากอ่าวซึ่งมัก
ได้รับผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนจึงทําให้น้ําบริเวณนี้มีสภาพเค็มขึ้น
ถึ ง และมี ผ ลต่ อ การผลั ก ดั น น้ํ า เสี ย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของน้ํ า
โดยเฉพาะสําหรับการทําการเกษตร
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ความเค็มของน้ําเป็นปัญหาหนึ่งทางด้านการเกษตรของประเทศ
เพราะพื้ นที่ ที่น้ํ ามี ความเค็ มไม่ สามารถทํ าการเกษตรหรื อปลู กพื ช
เศรษฐกิจได้ เพราะความเค็มของน้ําส่งผลกระทบต่อการเจริญของพืช
ในหลายๆด้าน เช่น ทําให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชลดลง
โดยเมื่ อความเค็ มของน้ํ าเพิ่ มขึ้ นการเจริ ญเติ บโตของพื ชจะลดลง
(อัจฉรา จิตตลดากร, 2558) เนื่องจากความดันออสโมติกที่รากพืช
สั มผั สกั บสารละลายที่ มีเกลื อในความเข้ มข้ นที่ สู งทํ าให้ เกิ ดความ
แตกต่างของค่าชลศักย์ (water potential) จึงเป็นผลให้พืชนําน้ําไป
ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงตามความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่เพิ่ม
สูงขึ้ น และเมื่อความเข้มข้ นของเกลือมากขึ้นทําให้ค่าชลศักย์ ของ
สารละลายในดินต่ํากว่าในต้นพืช จึงทําให้น้ําในเซลล์พืชเคลื่อนย้าย
จากภายในเซลล์ออกสู่ภายนอก ส่งผลให้พืชแสดงอาการขาดน้ําและ
เกิดความเป็นพิษเนื่องจากไอออนบางชนิด (toxic effect) เมื่อ
สารละลายในดินมีความเข้มข้นของไอออนสูง พืชจะดูดและสะสม
ไอออนเหล่านั้นจนถึงระดับเป็นพิษและมีผลโดยตรงต่อสรีรวิทยาของ
พืช เมื่อพืชได้รับโซเดียมคลอไรด์ความเค็มของเกลือจะทําให้พืชดูด
สะสมไอออน ผลที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากความเป็นพิษของโซเดียมและ
คลอไรด์ที่มีมากเกินไปหรือทําให้พืชขาดน้ําเนื่องจากเกลือเข้าไปมาก
เกินไปแต่พืชก็จะมีกรรมวิธีในการบรรเทาอาการเป็นพิษจากเกลือโดย
การขับเกลือออกทางรากหรือเก็บไว้ในแวคิวโอล (Laloknam et al.,
2008) นอกจากนี้ความเค็มยังมีผลต่อการหายใจของพืช ทําให้การ
เจริญเติบโตของพืชถูกจํากัดเพราะมีการหายใจมากขึ้นหรือมีการใช้
สารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น และยังพบว่าความ
เค็มจะทําให้กระบวนการเมแทบอลิซึมเปลี่ยนแปลงไป คือยับยั้งการ
ดูดธาตุอาหารอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อสมดุลของประจุที่ทําให้เกิดความเค็ม
โดยพบว่าความสมดุลระหว่างธาตุโซเดียมกับโพแทสเซียมในสภาพที่มี
ความเค็มสูงจะเป็นแบบหักล้างกัน คือเมื่อปริมาณประจุชนิดหนึ่ง
เพิ่มขึ้นจะทําให้การดูดซึมประจุอีกชนิดหนึ่งลดลง เมื่อพืชมีการดูด
โซเดียมเข้าไปมากจึงทําให้พืชไม่สามารถใช้โพแทสเซียมได้เต็มที่ โดย
อาการของพืชที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับการขาดน้ํา เช่น เหี่ยว ใบพืชมีสี
เขียวเข้ม ใบหนา หรือมีไขคลุมใบ อาการนี้จะแตกต่างไปตามระยะ
การเจริญเติบโต และจะมีผลชัดเจนที่สุดเมื่อเกิดในระยะแรกของการ
เจริญเติบโต แต่ถ้าความเค็มค่อนข้างตํฎา อาจไม่สามารถสังเกตความ
ผิดปกติของพืชได้ เนื่องจากความผิดปกติไม่ชัดเจนและความผิดปกติ
เกิดขึ้นสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลง ซึ่งความเค็มจะมีหน่วยวัดเป็นกรัมต่อ
น้ําหนึ่งตันหรือหนึ่งส่วนในพันส่วน หรือ พีพีที (ppt = part per
ton) (วิชิตพล มีแก้ว และคณะ. 2553)
ส่ วนออกซิ เจนเป็ นก๊ าซที่ มี ความสํ า คั ญต่ อการดํ ารงชี วิ ตของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและในน้ํา สิ่งมีชีวิตในน้ําได้รับ
ออกซิ เจนจากการสั งเคราะห์ แสงของพื ชที่ ปล่ อยออกซิ เจนอิ สระ
ออกมาละลายอยู่ ใ นน้ํ า และจากการแพร่ ข องออกซิ เ จนจาก
บรรยากาศลงสู่พื้นน้ํา ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ละลายน้ําได้น้อยมากและ
ไม่ทําปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ํา ซึ่งปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ํา
คือ Dissolved Oxygen หรือ DO ซึ่งเป็นลักษณะสําคัญที่จะบอก

คุณภาพของน้ําซี่งจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ํา ความดันบรรยากาศ
สิ่งเจือปนในน้ํา (impurities) โดยจะแสดงให้เห็นว่าในแหล่งนั้นว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใดต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําหรือเหมาะ
กั บการไปใช้ ในการเกษตรกรรมเพี ยงใดซึ่ งพิ จารณาจากปริ มาณ
ออกซิเจนในน้ํา หากมีปริมาณน้อยแสดงว่าน้ําเสีย โดยสามารถวัดได้
โดยใช้เครื่อง DO Meter หรือใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีที่เรียกว่า เอไซด์
โมดิฟแคชั่น (Azide Modification) (วิมลมาศ สตารัตน์, 2556) ซึ่งค่า
มาตรฐานของน้ําที่มีคุณภาพดีโดยทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8
ppm หรือปริมาณ O2 ละลายอยู่ปริมาณ 5-8 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ 58 ppm น้ําเสียจะมีค่า DO ต่ํากว่า 3 ppm
ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําของแม่
น้ําท่าจีนตอนล่างในฤดูแล้งเพื่อการเกษตร โดยเก็บข้อมูลในช่วงฤดู
แล้งคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษยน ปี พ.ศ.2555 – 2559 โดย
สาเหตุที่เลือกศึกษาในฤดูแล้งเป็นช่วงที่มีค่าความเค็มสูงและมีผลต่อ
การเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อใช้ในการผลักดันน้ําเค็ม ความสัมพันธ์ดีนี้จะ
ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการปริมาณน้ําต้นทุนของกรม
ชลประทานได้ต่อไป
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 จุดเก็บข้อมูลตัวอย่างน้ํา
ข้อมูลตัวอย่างน้ําได้มาจากสถานีของกรมชลประทานทั้งสิ้น 9
สถานี บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่าง ได้แก่ สถานีสมุทรสาคร สถานี
ประตูระบายน้ําสี่วาพาสวัสดิ์ สถานีประตูน้ํากระทุ่มแบน สถานีปาก
คลองบางยาง สถานีประตูระบายน้ํากระทุ่มแบน สถานีประตูระบาย
น้ําอ้อมใหญ่ สถานีอําเภอสามพราน สถานีสะพานปฐมโพธิ์แก้ว และ
สถานีอําเภอนครชัยศรี ช่วงเวลา 5 ปีย้อยหลัง (พ.ศ. 2555 – พ.ศ.
2559) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูแล้ง
2.2 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
โดยปกติ แล้ วกรมชลประทานใช้ วิ ธี การตรวจวั ดจากแหล่ งน้ํ า
โดยตรง (บุ ญ ศิ ริ ศิ ริ ส วั ส ดิ์ , 2556) โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด น้ํ า (รุ่ น
SYI556MPS ผู้ผลิต YSI ประเทศสหรัฐอเมริกา) ดังแสดงใน Figure 1
ซึ่งมีความสามารถในการวัดได้ 5 ค่า คืออุณหภูมิ ค่าการนําไฟฟ้า ค่า
ปริมาณออกซิเจนในน้ํา ความเป็นกรด/ด่าง และดัชนีในการเกิดค่า
ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น โดยทําการจุ่มหัววัดลงในน้ําที่ความลึกไม่เกิน
1.00- 1.50 เมตร จากผิวน้ํา ในแต่ละสถานีทําการตรวจวัดสถานีละ
สองจุ ด ณ บริ เวณกลางน้ํ า และริ มตลิ่ ง จุ ดละ 2 ครั้ งแล้ วมาหา
ค่าเฉลี่ย
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนในน้ําถูกเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยแบบ One-way ANOVA ตามอิทธิพลของปีที่เก็บข้อมูล (5 ปี
ย้อนหลัง) โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
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Table 1 แสดงค่าความเค็มจากสถานีตรวจวัดน้ําทั้ง 9 สถานีใน
บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่างช่วงฤดูแล้ง 5 ปีย้อนหลัง จากข้อมูล
เห็นได้ว่าค่าความเค็มมีค่าสูงขึ้นตามปี พ.ศ. อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ที่หลายสถานียกเว้นสถานีสามพรานและกระทุ่ม
แบน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 -2559 ค่าความเค็มแต่ละสถานีมีค่า
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นปีที่มีปริมาณน้ําต้นทุน
น้อยและประสบปัญหาภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรสูบน้ําในแม่น้ําไปใช้
จํานวนมาก ส่งผลให้ไม่มีน้ําต้นทุนไปผลักดันน้ําเค็ม บริเวณสถานี
สมุทรสาครเป็นบริเวณที่ติดกับทะเลมากที่สุดจึงส่งผลให้มีค่าความ
เค็มสูงกว่าอีกทั้ง 8 สถานีมาก

Figure 1 Water meter.
3. ผลและวิจารณ์

Table 1 Salinity from 9 stations of South Side of Tha Chin River at 5 years ago (2012 – 2016).
Year
2012
2013
2014
2015
Samutsakhon
9.33±0.93a
14.61±5.22ab
12.76±5.04ab
20.04±7.70bc
Siwapasawat floodgate
0.47±0.16a
2.91±3.14a
2.92±3.76a
10.21±5.57b
a
a
a
Krathumbaen watergate
0.26±0.03
0.30±0.08
0.27±0.06
5.41±4.06b
a
a
a
Pakklongbangyang
0.21±0.04
0.22±0.05
0.22±0.07
3.52±3.50b
a
a
a
Krathumbaen floodgate
0.18±0.01
0.19±0.03
0.18±0.05
2.35±3.05a
Omyai floodgate
1.64±2.36a
a
a
a
Sampran district
0.16±0.00
0.15±0.02
0.14±0.01
0.80±1.04a
a
a
a
Pathomphokaeo bridge
0.15±0.00
0.13±0.01
0.13±0.00
0.25±0.06b
a
a
a
Nakhonchaisri district
0.14±0.00
0.12±0.00
0.12±0.00
0.12±0.05b
Similar horizontal characters indicate that there is no statistically significant difference at the significant level 0.05
Unlike the horizontal letters, there are significant differences at the significant level 0.05
Station

2016
24.14±3.68c
15.87±2.76c
9.08±1.74c
6.29±1.51c
2.66±1.41a
1.19±0.56a
0.37±0.04a
0.29±0.05b
0.24±0.05b

Table 2 DO value from 9 stations of South Side of Tha Chin River at 5 years ago (2012 – 2016).
Year
2012
2013
2014
2015
Samutsakhon
1.27±0.43a
1.33±0.29ab
0.95±0.13ab
2.01±1.00bc
Siwapasawat floodgate
1.78±0.44a
1.84±0.05a
1.65±0.25a
2.40±1.05b
a
a
a
Krathumbaen watergate
1.81±0.12
1.86±0.09
1.86±0.04
3.27±2.81b
a
a
a
Pakklongbangyang
2.04±0.02
2.02±0.02
1.92±0.06
2.71±1.41b
a
a
a
Krathumbaen floodgate
2.10±0.02
2.06±0.04
1.97±0.03
2.90±1.79a
Omyai floodgate
2.73±1.59a
a
a
a
Sampran district
2.25±0.02
2.23±0.05
2.01±0.07
2.73±1.40a
a
a
a
Pathomphokaeo bridge
2.37±0.02
2.28±0.09
2.05±0.09
2.87±1.48b
a
a
a
Nakhonchaisri district
2.45±0.03
2.43±0.08
2.10±0.11
2.81±1.33b
Similar horizontal characters indicate that there is no statistically significant difference at the significant level 0.05
Unlike the horizontal letters, there are significant differences at the significant level 0.05
Station

Table 2 แสดงค่ า DO จากสถานี ต รวจวั ดน้ํ า ทั้ ง 9 สถานี ใ น
บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่างช่วงฤดูแล้ง 5 ปีย้อนหลัง จากข้อมูล
เห็นได้ว่าค่าปริมาณออกซิเจนในน้ําจะมีมีค่าสูงขึ้นตามปี พ.ศ. อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 -2559 ค่า
ปริ มาณออกซิ เจนในน้ํ าแต่ ละสถานี มีค่ าไม่ คงที่ และยิ่ งในปี พ.ศ.
2559 มีปริมาณออกซิเจนในน้ําค่อนข้างต่ําเนื่องจากเป็นปีที่ประสบ
ปัญหาปริมาณน้ําต้นทุนที่น้อย มีผลต่อการเพิ่มน้ําเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ํา
ในระบบ

2016
0.11±0.02c
0.23±0.02c
0.45±0.19c
0.48±0.27c
0.36±0.16a
0.37±0.21a
0.57±0.24a
0.57±0.18b
0.93±0.58b

4. สรุป
จากข้อมูลพบว่าคุณภาพน้ําในลุ่มแม่น้ําท่าจีนตอนล่างช่วง 5 ปี
ย้อยหลังมีลักษณะคุณภาพที่ต่ําลงโดยมีค่าความเค็มสูงขึ้นและมีค่า
ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดต่ําลง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการ
เพิ่มปริมาณน้ําชลประทานเพื่อผลักดันน้ําเค็มและเจือจางน้ําเสียซึ่ง
อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
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