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บทคัดยอ
ในการศึกษานี้ไดตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการรุกล้ำของ

ความเคม็สำหรบัการจดัการน้ำในแองน้ำเจาพระยาและทาจนีตอนลางพืน้ทีศ่กึษาครอบคลมุจากเขือ่นเจาพระยา
จงัหวดัชัยนาทและประตรูะบายน้ำโพธิพ์ระยาจงัหวดัสพุรรณบรุจีนถงึปากแมน้ำทีอ่าวไทยสำหรบัแมน้ำ
เจาพระยาและทาจนีตามลำดบัผลการปรบัเทยีบระหวางแบบจำลองกบัขอมลูตรวจวดัจรงิไดคาสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ (R2) อยูในชวง 0.70-0.99 สำหรับระดับน้ำและ 0.73-0.86 สำหรับความเค็มสำหรับ
การประยกุตใชแบบจำลองสถานการณจำลอง RCP2.6 และ 8.5 จากรายงานของ IPCC จำลองระดบั
น้ำทะเลทีเ่พิม่ขึน้มคีา 0.76 และ 1.06 เมตร (ในป 2100) ตามลำดบัผลการศกึษาพบวาคาความเคม็เพิม่
ขึน้ทีส่ถานสีบูน้ำสำแลเทากบั 0.63-0.67 กรมั/ลติรคาเกนิมาตรฐาน 0.25 กรมั/ลติรมปีลายลิม่ความเคม็
อยทูีต่ำบลเกาะเรยีนจงัหวดัพระนครศรอียธุยาในแมน้ำเจาพระยาและมคีาเกนิมาตรฐาน 2.0 กรมั/ลติร
มีปลายลิ่มความเค็มอยูที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในแมน้ำทาจีน ผลจากการจำลองพบวาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะมผีลกระทบทีช่ดัเจนมากขึน้จากการเพิม่ขึน้ของน้ำทะเล ซึง่ผลทีไ่ดจาก
การศกึษาครัง้นีส้ามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจดัการทรพัยากรน้ำดิบเพือ่การประปาและการเกษตร
ในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีนตอนลางได

คำสำคญั : การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ, การรกุตวัของน้ำเคม็, การจดัการน้ำ, ซอฟแวรMIKE11
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ABSTRACT
We investigated the effects of climate change on salinity intrusion for water management

in lower Chao Phraya and Tha Chin basins. The study covered the area from Chao Phraya
Dam, Chai Nat Province and Pho Phraya Regulator, SuphanBuri Province and to the river
estuary at the Gulf of Thailand for Chao Phraya and Tha Chin rivers, respectively.The results
of comparison between models and observation data revealed order of forecasting error (R2)
in the range of 0.70-0.99 for water level and 0.73-0.86 for salinity.For model application,
the RCP2.6 and 8.5 scenario from IPCC report were simulated, sea water level rising in were
0.76 and 1.06 m (in the year of 2100), respectively. Results indicated anincrease salinity at
Samlae pumping station were 0.63-0.67 g/l, the value of 0.25 g/l exceeding standard and
the pointed tip of salinity was at Ko rain sub-district, Ayutthaya Province in Chao Phraya river,
and the value of 2.0 g/l exceeding standard and the pointed tip of salinity was at
Sam Phrandistrict, Nakhon Pathom Provincein Tha Chin river.We could also observe from
the simulation that the climate change would have more conspicuous effects in rising up
sea water. Results obtained from this study will give guideline in raw water resources
management for water supply and agricultural in lower Chao Phraya and Tha Chinbasins.

KEY WORDS : climate change, salinity intrusion, water management, MIKE11software

1. บทนำ :
ลุมเจาพระยาและทาจีนนับวาลุมน้ำเปนลุมน้ำที่มีปากแมน้ำเชื่อมติดกับทะเลอาวไทยตอนบน

ซึง่มคีวามสำคญัตอระบบนเิวศนปากแมน้ำ การเกษตรกรรม อปุโภค-บรโิภค อตุสาหกรรม ประมง และ
อื่นๆ ซึ่งความอุดมสมบูรณของลุมน้ำท้ังสองเปนตัวแปรสำคัญที่หลอเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรตลอด
สองฝงลุมน้ำ และเศรษฐกิจของประเทศ แตปจจุบันประสบปญหาการรุกตัวของความเค็มโดยเฉพาะ
บริเวณตอนลางของลุมน้ำทั้งสองกอนไหลลงสูอาวไทย รวมถึงการขาดแคลนน้ำจืดในการเกษตรกรรม
เพื่อการอุปโภค-บริโภค และอื่นๆ ซึ่งฤดูแลงสถานการณการรุกตัวของน้ำเค็มจะทวีความรุนแรงมาก
ความเคม็จะลดลงตามระยะทางทีห่างจากปากแมน้ำ อกีทัง้ในบางปปรมิาณน้ำจดืตนทนุในแมน้ำมปีรมิาณ
นอยเกินกวาจะชวยผลักดันน้ำทะเลและรักษาระบบนิเวศนได

สภาวะโลกรอน เปนสภาวะทีอ่ณุหภมูโิดยเฉลีย่ของโลกสงูขึน้ทำใหน้ำแขง็ขัว้โลกละลายหลอมรวม
กบัน้ำทะเลในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ อกีทัง้น้ำทะเลบวมตวัสงผลใหระดบัน้ำทะเลเพิม่สงูขึน้ ประจวบกบั
อิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง ในขณะเดียวกันกรณีฤดูแลงมีปริมาณน้ำฝนนอย โดยที่สถานการณการรุกล้ำของ



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

51

น้ำเค็มจะรุนแรงมาก เนื่องจากอัตราการไหลของน้ำในแมน้ำต่ำ อีกทั้งปริมาณแหลงน้ำตนทุนที่เปน
น้ำจดืดานเหนอืน้ำมนีอยไมสามารถจดัสรรปลอยลงมาผลกัดนัความเคม็และรกัษาระบบนเิวศนทายน้ำได
อยางเพยีงพอ อกีทัง้ในบรเิวณภาคกลางมลีกัษณะภมูปิระเทศเปนพืน้ทีร่าบลมุเปนสวนใหญจงึมพีืน้ทีท่าง
การเกษตร ทำนา ทำสวนตลอดสองฝงแมน้ำ พืน้ทีช่ายฝงทะเลบางแหงถกูกดัเซาะ รวมท้ังมกีารบกุรกุ
น้ำเค็มจึงรุกคืบเขาไปในพื้นทวีป อีกทั้งยังมีรุกคืบเขาไปในระบบแมน้ำ บางสวนซึมลึกลงไปในชั้นน้ำใต
ดินสงผลกระทบตอการใชน้ำเพื่อการเกษตรและการใชน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในระยะยาว

มกีารศกึษาของ สนุาร ี(2558, 5-6) เรือ่งผลกระทบของภาวะโลกรอนทีม่ตีอสภาพทางชลศาสตร
และความเคม็บรเิวณอาวไทยเพือ่ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงระดบัน้ำทะเลทีม่ตีอความเคม็และ
คณุภาพน้ำในแมน้ำแมกลอง โดยใชแบบจำลอง MIKE11. ซึง่ไดทำการวเิคราะหโดยใชขอมลูการเพิม่ขึน้
ของระดบัน้ำทะเลจาก IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) พบวาคาสมัประสทิธิ์
ความขรขุระเทากบั 0.025-0.030 สมัประสทิธิก์ารแพรกระจายมวลสารเทากบั 500-1000ตร.ม./วนิาที
โดยมคีาเฉลีย่ความคลาดเคลือ่นอยใูนชวง 0.06-4.40ม. คา R2 กบั IA อยใูนชวง 0.71-0.99 กบั 0.87-0.99
ตามลำดับ จากนั้นวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอความเค็มที่มีผลตอ
ศักยภาพการเจริญเติบโตของพืช พบวาระดับน้ำในแมน้ำสูงสุดที่ 19-22.5 km จากปากแมน้ำ และ
สงผลใหความเคม็เฉลีย่เพิม่ขึน้ 22-23กม. ในปพ.ศ.2592 และ 2642 ตามลำดบั ในปพ.ศ. 2592 ผลการ
รกุตวัของความเคม็สงผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตของพชืผกั เชน ขาว ขาวโพด พรกิ สม ลิน้จี่

Wongsa (2018, 8) ศึกษาการควบคุมการรุกล้ำของความเค็มในปากแมน้ำเจาพระยาในชวง
ฤดูแลงดวยการระบายน้ำลงทายเขื่อนเจาพระยา เขื่อนปาสัก และผันน้ำขามลุมจากแมกลองมาเพื่อ
ผลักดันความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี ไมใหเกินคามาตรฐาน 0.2 กรัม/ลิตรพบวาจะตอง
ควบคมุอตัราการไหลทีบ่างไทรใหมากกวา 80-100 ลบ.ม./วนิาที

ไดมกีารประยกุตใชโครงขายประสายเทยีม (ANN) แบบ Back Propagation ในการพยากรณ
ระดับความเค็มในแมน้ำเจาพระยา ศึกษาโดยรวบรวมขอมูลความเค็มรายวันที่สะพานกรุงเทพฯ และ
สะพานพทุธฯ ขอมลูน้ำขึน้สงูสดุรายวนัทีป่อมพระจลุจอมเกลา ขอมลูอตัราการไหลของเขือ่นเจาพระยา
ในชวงฤดแูลงระหวางเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม รวมระยะเวลา 7 ป (2535-2543) โดยอาศยั
ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระ คอื ขอมลูน้ำขึน้และน้ำลง ขอมลูอตัราการไหล และขอมลูความเคม็
ตวัแปรตาม คอื ขอมลูระดบัความเคม็ลวงหนา พบวาสามารถประยกุตใชในการพยากรณการผนัแปรของ
ความเคม็ไดลวงหนา 1-2 วนั (สวุฒันา และปกรณ, 2547, 8)

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษาพฤติกรรมทางชลศาสตรและการคาดการณผลกระทบของ
การรุกล้ำของความเค็มทั้ง 2 ลุมน้ำ การศึกษานี้เลือกใชโปรแกรม MIKE11 ซึ่งพัฒนาโดย Danish
Hydraulic Institute (DHI) ผลการศึกษาสามารถใชประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากคา
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ความเค็มที่เกิดขึ้น สำหรับเปนแนวทางในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานการ
จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรบริเวณปากแมน้ำทั้งสองลุมน้ำในอาวไทยตอไป

2. วธิกีารศกึษา
2.1 ขอบเขตและพืน้ทีศ่กึษา
การสรางแบบจำลองพฤตกิรรมทางชลศาสตร โดยใชแบบจำลอง MIKE11 สำหรบัแมน้ำเจาพระยา

ตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยาสถานีวัดน้ำ C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึงปอมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ
ในสวนการไหลเขาดานขางนำมาเปนขอบเขตเงื่อนไขดานเหนือน้ำของลำน้ำสาขา ไดแก แมน้ำนอยใช
ขอมลูอตัราการไหลทีป่ตร.ผกัไห จ.พระนครศรอียธุยา และแมน้ำปาสกัใชทีส่ถานวีดัน้ำ S.26 ทายเขือ่น
พระรามหก อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา แมน้ำทาจีนตั้งแตปตร.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ถงึปากแมน้ำทาจนี จ.สมทุรสาคร มอีตัราการไหลเขาดานขางแมน้ำนครนายกทีป่ตร.บางเมา อ.องครกัษ
จ.นครนายก สวนขอบเขตดานทายน้ำของทัง้สองแมน้ำคอืทะเลทีอ่าวไทย ดงัแสดงในรปูที ่1 และ 2 สำหรบั
ปรมิาณน้ำฝนจะไมถกูนำมาพจิารณาดวยเนือ่งจากงานวจิยันีจ้ะพจิารณาเฉพาะในชวงฤดแูลงเทานัน้

รปูที ่ 1 พืน้ทีศ่กึษาแมน้ำเจาพระยาและทาจนี
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2.2 แบบจำลอง MIKE11
งานวิจัยนี้เลือกใชโปรแกรม MIKE11 จำนวน 2 โมดูล คือ แบบจำลองทางชลศาสตร กับ

การพดัพาและแพรกระจาย ซึง่ประกอบดวยสมการพืน้ฐานเขยีนไดดงัสมการ (1) - (3) คอื (DHI, 1995, 1)

เมื่อ Q คืออัตราการไหล, A คือพื้นที่หนาตัดของการไหล, q คืออัตราไหลเขา-ออกดานขาง,
h คอืความลกึของน้ำ, α คอืคาสมัประสทิธิป์รบัแกโมเมนตมั, M คอืคาสมัประสทิธิข์อง Stickler (1/n),
n คือคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง, g คืออัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก, C คือ
ความเขมขน (มวล/ปรมิาตร), D คอื สมัประสทิธิก์ารแพรกระจาย, K คอื สมัประสทิธิก์ารยอยสลาย, C2 คอื
Source/Sink Concentration, x คอืระยะทาง และ t คอืเวลา

จากนัน้จงึทำการจดัสรางผงัจำลองโครงขายแมน้ำ (รปูที ่2) และกอนนำแบบจำลองไปประยกุต
ใชไดทำการสอบเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองเพือ่ยนืยนัคาพารามเิตอรทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะใหผลลพัธ
ที่ไดจากการคำนวณและขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีคาใกลเคียงกันมากที่สุด ตัวแปรทางสถิติที่ใช
เปนดัชนีในการตรวจสอบประกอบดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ; R2 คาดัชนีการยอมรับ; IA และ
คาความคลาดเคลือ่น; RSME แสดงในสมการ (4)-(6) ตามลำดบั

เมือ่ O คอื คาท่ีไดจากการตรวจวดั, P คอื คาทีไ่ดจากแบบจำลอง, ตวัหอย ave คอื คาเฉลีย่, i คอื
ลำดบัขอมลู และ n คอื จำนวนขอมลู
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3. ผลการศกึษา
การไหลในบริเวณปากแมน้ำทั้งสองไดรับอิทธิพลจากการขึ้น-ลงของระดับน้ำทะเลในอาวไทย

สำหรบัการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระของแมนนิง่กบัการแพรกระจายทีเ่หมาะสม
ของแบบจำลองทัง้สองโมดลูนัน้จงึมคีวามสำคญัเปนอยางมาก เพือ่ใหไดแบบจำลองทีน่าเชือ่ถอืทีส่ดุทีจ่ะนำ
ไปประยกุตใชในกรณศีกึษาตาง ๆ  ตอไป โดยมเีกณฑในการคดัเลอืกขอมลูทีน่ำมาใชคอืตองเลอืกชวงเวลา
ที่มีการจัดเก็บขอมูลสมบูรณทั้งคาชลศาสตรการไหลตาง ๆ ของน้ำกับคาความเค็ม ในการปรับเทียบ
แบบจำลองทางชลศาสตรของแมน้ำเจาพระยาไดใชขอมลูระดบัน้ำป พ.ศ. 2553 กบัการตรวจสอบใชขอมูล
ระดับน้ำป พ.ศ. 2555 สวนแมน้ำทาจนีไดใชขอมลูระดบัน้ำป พ.ศ. 2553 และตรวจสอบใชขอมลูระดบั
น้ำป พ.ศ. 2556

3.1การปรับแกและตรวจพิสูจนแบบจำลองทางชลศาสตร
ไดทำการปรบัแกคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระของแมนนิง่ของแมน้ำทัง้สองแหงออกเปนหลายชวง

โดยพจิารณาจากลกัษณะรปูสณัฐานแมน้ำ ความคดเคีย้ว ความลาดชนัของทองน้ำ และอืน่ ๆ  ซึง่สามารถ
สรปุผลไดดงัตารางที ่1-2 และรปูที ่3-4 พบวาคาความระดับน้ำทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิในสนาม มคีา
ใกลเคยีงจนเกอืบจะทบัเปนเสนเดยีวกนักบัผลการคำนวณ พบวาคาความระดับน้ำทีไ่ดจากการตรวจวดั
จรงิในสนามมแีนวโนมโดยรวมต่ำกวาคาผลการคำนวณโดยแบบจำลอง ในขัน้ตอนปรบัแกแบบจำลองได
คา R2 กบั IA อยรูะหวาง 0.76-0.99 ซึง่อยใูนเกณฑดจีนถงึดมีาก แมน้ำทาจนีไดคาต่ำทีส่ดุประมาณ
0.53 และไดคา RSME อยรูะหวาง 0.11-0.46 ม. สวนของแมน้ำเจาพระยามคีาสงูสดุ 0.54 ม.

รปูที ่2 ผงัจำลองโครงขายแมน้ำ(a) แมน้ำเจาพระยาและ (b) แมน้ำทาจนี
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ตารางที ่1 สมัประสทิธิค์วามขรขุระการปรบัเทยีบแบบและตรวจสอบจำลองทางชลศาสตร
แมน้ำเจาพระยาและทาจีน

ตารางที ่2 คาตวัแปรทางสถติจิากการปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองทางชลศาสตร
แมน้ำเจาพระยาและทาจีน
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(ข) สถานวีดัน้ำ (a)T.13, (b)ปตร.พระพมิล, (c)T.1 และ(d)T.14 ของแมน้ำทาจนี

(ก) สถานวีดัน้ำ (a)C.7A, (b)C.35, (c)C.38และ(d)C.4 ของแมน้ำเจาพระยา

รูปที่ 3 ผลการปรบัแกแบบจำลองทางชลศาสตรของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี

(ก) สถานวีดัน้ำ (a)C.7A, (b)C.35, (c)C.38 และ (d)C.4ของแมน้ำเจาพระยา

(ข) สถานวีดัน้ำ (a)T.13, (b)ปตร.พระพมิล, (c)T.1 และ (d)T.14 ของแมน้ำทาจนี
รปูท่ี 4 ผลการตรวจพสิจูนแบบจำลองทางชลศาสตรของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี
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3.2 การปรบัแกและตรวจพสิจูนแบบจำลองการแพรกระจาย
ไดทำการปรบัแกคาสมัประสทิธิก์ารแพรกระจายของแมน้ำทัง้สอง สรปุผลไดดงัตารางที ่3-4 และ

รูปที่ 4-5 พบวาคาความเค็มที่ไดจากการตรวจวัดจริงในสนาม มีคาใกลเคียงกับผลการคำนวณโดย
แบบจำลอง ไดคา R2 กบั IA อยรูะหวาง 0.55-0.98 ซึง่มคีาอยใูนเกณฑยอมรบัไดจนถงึดมีาก และไดคา
RSME อยรูะหวาง 0.107-2.871กรมั/ลติร

ตารางที ่3 คาทีใ่ชปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองการพดัพาและแพรกระจายแมน้ำเจาพระยา
และทาจีน

ตารางที ่4 คาตัวแปรทางสถิติจากการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจำลองการพัดพาและแพร
กระจายของแมน้ำเจาพระยาและทาจีน
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3.3 การประยกุตใชคาดการณการรกุตวัของน้ำเคม็
ในงานวจิยันีไ้ดเลอืกใชขอมลูจากรายงานฉบบัลาสดุของ Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) : Fifth Assessment Report( AR5) ทีเ่รยีกวาการใชภาพฉายกาซเรอืนกระจกแบบใหม
โดยไดถูกนำมาใชเปนขอมูลในการคาดการณผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและความเค็ม
ภายใตการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกในอนาคต (RCP: Representative Concentration Pathways)
ในงานวจิยันีไ้ดคดัเลอืกมาใชเพือ่ประกอบการวเิคราะหม ี 2 สถานการณ คอื RCP2.6 และ RCP8.5
 ไดเลอืกปทีท่ำการคำนวณผลกระทบเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ำทะเลในป พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2643
หรืออีก 10 และ 90 ปในอนาคต เพื่อดูผลกระทบในระยะสั้นกับระยะยาวตามลำดับ ไดนำไปใชเปน
ขอมลูการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ำทะเลขอบเขตดานทายน้ำของแบบจำลอง ดงัแสดงในตารางที ่ 5 และใน
รปูที ่5 ซึง่พบวาคาความเคม็เฉลีย่ในชวงฤดแูลงมแีนวโนมสงูขึน้เรือ่ย ๆ

(ก)สถานวีดัคุณภาพน้ำ (a) วดัเชงิเลนและ (b) สถานสีบูน้ำดิบสำแล ของแมน้ำเจาพระยา

(ข)สถานวีดัคณุภาพน้ำ(a) อ.นครชยัศร ีและ (b) อ.เมอืงสมทุรสาครของแมน้ำทาจนี
รูปที่ 4 ผลการปรบัแกแบบจำลองการแพรกระจายของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี

(ก)สถานวีดัคณุภาพน้ำ(a) วดัเชงิเลนและ (b) สถานสีบูน้ำดบิสำแล ของแมน้ำเจาพระยา

(ข)สถานวีดัคณุภาพน้ำ(a) อ.นครชยัศร ีและ(b) อ.เมอืงสมทุรสาครของแมน้ำทาจนี

รปูที ่ 5 ผลการตรวจพสิจูนแบบจำลองการแพรกระจายของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี
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3.4 การประยุกตใชคาดการณผลกระทบตอการเกษตร
การศึกษาการคาดการณผลกระทบของความเค็มตอการเกษตรและน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช

ขอมลูของ IPCC จากผลการวเิคราะหในชวงฤดแูลงระหวางเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม ซึง่สามารถสรปุ
ไดดงันีค้อื (รปูที ่6)

(1) แมน้ำเจาพระยา: มคีาความเคม็ในป พ.ศ.2563 และพ.ศ.2643 ทัง้สถานการณ RCP2.6 และ
RCP8.5 ทีส่ถานสีบูน้ำสำแลของการประปานครหลวงมเีกนิมาตรฐานสำหรบันำน้ำดบิมาผลติน้ำเพือ่การ
อปุโภค-บรโิภค พืน้ทีท่ัง้สองฝงแมน้ำเจาพระยาทีป่ระสบกบัน้ำเคม็สวนใหญเปนพืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสราง
สวนพืน้ทีจ่.นนทบรุทีำสวนไมผล มพีชืทางเศรษฐกจิทีม่ชีือ่เสยีงและสำคญัของจงัหวดั อาทเิชน ทเุรยีน
มะพราว มะมวง เปนตน พบวาในป พ.ศ.2563 จะมผีลกระทบตอทเุรยีนอยางมาก เนือ่งจากทเุรยีนเปน

ตารางที ่5 ผลกระทบการเปลีย่นแปลงระดบัน้ำทะเลและคาความเคม็ของแมน้ำเจาพระยา
และทาจีน
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พืชไมทนเค็ม และป พ.ศ. 2563 กระทบตอมะมวงและทุเรียน ยกเวนมะพราวเพราะเปนพืชทนเค็ม
ไดถงึ 10 กรมั/ลติร

(2) แมน้ำทาจนี: มบีางพืน้ทีเ่กนิ 2 กรมั/ลติรพบวาความเคม็รกุขึน้ไปถงึอ.สามพราน สวนผลกระทบ
คาความเคม็นัน้พบวาในป พ.ศ. 2563 (RCP2.6, 8.5) และป พ.ศ. 2543 (RCP2.6) มคีาความเคม็สงูสดุ
0.97 และ 1.44 กรมั/ลติรตามลำดบั ไมสงผลกระทบตอพชืทกุชนดิ สำหรบัป พ.ศ. 2643 (RCP8.5)
มีคาความเค็มสูงสุด 2.76 กรัม/ลิตรสงผลกระทบตอพืชทุกชนิด ยกเวนมะพราว จากผลการศึกษานี้
สามารถนำขอมูลไปประยุกตใชเพื่อวางแผนปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลกอนาคต
ดานการเกษตรและน้ำอุปโภค-บริโภคตอไปได

รปูที ่ 5 เปรยีบเทยีบคาความเคม็ในปจจบุนักบัอนาคตภายใตสถานการณ
RCP2.6 และ RCP8.5ณ สถานสีบูน้ำดิบสำแล จ.ปทมุธาน ีของแมน้ำเจาพระยา

รปูที ่6 คาความเคม็สงูสดุของแมน้ำ(ก) แมน้ำเจาพระยา (ข) แมน้ำทาจนี
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4. สรปุและอภปิรายผล
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

บริเวณปากแมน้ำอาวไทยมีเปาหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่มีผลตอ
ลกัษณะทางชลศาสตร ความเคม็ และพืน้ทีท่างการเกษตรของ รวมถงึการประยกุตใชในการคาดการณ
ผลกระทบในอนาคตของสองลุมน้ำ ประกอบดวย แมน้ำเจาพระยาและทาจีน พิจารณาชวงหนาแลง
ตัง้แตเดอืนมกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม ซึง่ทำการศกึษาการคาดการณผลกระทบการรกุตวัของความเคม็
ตอการเกษตรโดยใชแบบจำลอง MIKE11 การคาดการณป พ.ศ.2563 และพ.ศ.2643 สถานการณ RCP2.6
และ RCP8.5 พบวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
สงผลใหประสบกบัการรกุตวัของความเคม็เขามาในแมน้ำเจาพระยา และแมน้ำทาจนีเปนไปอยางตอเนือ่ง
ประจวบกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิ และสงัคม ทัง้หมดลวนสงผลตอความเสือ่มโทรมตอคณุภาพน้ำ กระทบ
ตอทัง้การอปุโภค-บรโิภค และการเกษตร จากการวจิยัพบวาทัง้แมน้ำเจาพระยา และแมน้ำทาจนีมคีา
สมัประสทิธิค์วามขรขุระอยใูนชวง 0.025-0.045 และคาสมัประสทิธิก์ารแพรกระจายอยใูนชวง 100-2000
ตร.ม./วนิาท ีคาพารามเิตอรไดกำหนดเปนชวงๆ ตลอดลำน้ำ เนือ่งจากลกัษณะเสนทางแมน้ำทัง้ 2 ลมุน้ำ
ทีป่ากแมน้ำกวาง แคบลเูขาไปยงัตนน้ำ กระแสน้ำมกีารเปลีย่นแปลง เมือ่นำมาประยกุตการคาดการณ
การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ำทะเลจาก IPCC AR5 พบวา ในอนาคตความเคม็รุกเขามาในแมน้ำเจาพระยาที่
เกนิการผลติน้ำเพือ่การประปาเขาไปถงึ จ.อยธุยา กระทบตอการผลติน้ำอยางแนนอน และสำหรบัภาค
การเกษตรรุกเขาไปถึง อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี พื้นที่ตามชายฝงแมน้ำเจาพระยาสวนใหญปลูกไมผล
พชืทางเศรษฐกจิ จ.นนทบรุทีีส่ำคญั ไดแก ทเุรยีน มะพราว มะมวง เปนตน กระทบตอมะพราว และ
มะมวง และสำหรบัแมน้ำทาจนีในอนาคตความเคม็รกุเขามาในแมน้ำทาจนีเกนิคามาตรฐานภาคการเกษตร
รุกเขาไปถงึ อ.สามพราน จ. นครปฐม กระทบตอสมโอ มะนาว และมะมวง ยกเวนมะพราวและขาว

รปูที ่7 แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิลมุน้ำ (a) เจาพระยาและ (b) ทาจนี
ป พ.ศ.2643 (RCP2.6, RCP8.5)
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ถานำน้ำจากแมน้ำทัง้ 2 ลมุน้ำไปใชในการเกษตรจะสงผลตอการเจรญิเตบิโตของพชืในอนาคตการปรบัเปลีย่น
พนัธพชืท่ีเหมาะสมในการปลกู การเพิม่ปรมิาณน้ำดิบสำรองสำหรบัการผลติน้ำประปา นบัวาเปนมาตรการ
ระยะสัน้ สวนการปรบัปรงุพนัธพชืใหมคีวามสามารถทนเคม็ไดมากขึน้กบัการยายจดุสบูน้ำเพือ่การผลติน้ำ
ประปาจากสถานสีบูน้ำดบิสำแลไปทางดานเหนอืน้ำอกีซึง่ถอืวาเปนมาตรการการปรบัตวัในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุสำนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคการมหาชน) (BEDO) ทีใ่หทนุสนบัสนนุ

โครงการวิจัยนี้และขอขอบคุณกรมชลประทาน กรมเจาทา กรมควบคุมมลพิษ การประปานครหลวง
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำและหนวยงานตาง ๆ ทีใ่หความอนเุคราะหขอมลูในงานวจิยันี้

บรรณานุกรม
1. Danish Hydraulic Institute (DHI).(1995). MIKE11 Reference Manual.
2. สนิท วงษา. (2557).ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอการจัดการทรัพยากรน้ำของ

ลมุน้ำทาจนีและเจาพระยาตอนลาง.9thThaicid National Symposium.หนา 1-13.
3. ณัฐวุฒิ อินทบุตร และวิษุวัฒก แตสมบัติ (2557).การรุกล้ำของความเค็ม และการแพรกระจาย

ความเค็มตามความยาวของลำน้ำในแมน้ำทาจีนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับทะเล.
วารสารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย.ีหนา 1-16.

4. เกรยีงไกร ตรฤีทธวิยิา. (2552).ผลกระทบของภาวะโลกรอนทีม่ตีอสภาพทางชลศาสตรและความเคม็
บริเวณปากแมน้ำอาวไทย.ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบรุ.ี

5. สุนารี เสือทุง. (2558).ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอการจัดการทรัพยากรน้ำ
และการเกษตรบริเวณปากแมน้ำอาวไทย .ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.

6. สนุาร ี เสอืทงุ. (2558).ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงระดบัน้ำทะเลตอการจดัการทรพัยากรน้ำและ
การเกษตรของแมน้ำเจาพระยา.เอกสารการประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแหงชาตคิรัง้ที ่ 20.

7. สริชิยั ขนุณรงค, และ สนทิ วงษา. (2560).ผลกระทบทางดานการเกษตรทีเ่กดิจากน้ำเคม็ในแมน้ำ
บางปะกง.การประชมุวชิาการวศิวกรรมแหลงน้ำแหงชาต ิครัง้ที ่ 7.

8. Wongsa, S. (2015).Impact of Climate Change on Water Resources management in the Lower
ChaoPhraya Basin, Thailand.Journal of Geoscience and Environment Protection.(3),
53-58. Published Online December 2015 in SciRes. http://dx.doi.org/10.4236/
gep.2015.310009.

9. สุวัฒนา จิตตลดากร และปกรณ ดิษฐกิจ. (2547).การพยากรณการผันแปรของความเค็มใน
แมน้ำเจาพระยาเอกสารการประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแหงชาตคิรัง้ที ่ 9.


