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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศกึษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของผกับุ้งในแม่น า้ท่าจีน และหาความสมัพันธ์ระหว่าง

คุณภาพน า้ซ่ึงเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งในแม่น า้ท่าจีน โดยท าการเกบ็ตัวอย่างน า้แล ะผักบุ้งในแม่

น า้ท่าจีน 3 สถานี คือ อ.สองพ่ีน้อง จ. สพุรรณบุรี อ.บางเลน และ อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามล าดับ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

พบว่า ผักบุ้งทั้ง 3 สถานีมีลักษณะทางกายภาพด้านความกว้างและความยาวแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นในส่วนยอดอ่อนที่ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ โดยผกับุ้งในสถานีที่ 3 (อ. สามพราน จ.นครปฐม) มีลักษณะทางกายภาพด้านความยาวล าต้น กิ่งแขนง ใบ และราก

มากที่สดุ เนื่องจากคุณภาพน า้มีปริมาณไนเตรท (NO
3

-
-N) ซ่ึงเป็นธาตุอาหารพืชในแหล่งน า้มาก และพบว่าผกับุ้ง  ทั้ง 3 สถานีมีน า้หนัก

สดและน า้หนักแห้งในส่วนต่างๆแตกต่างกนัทางสถิติ ยกเว้นในส่วนยอดอ่อนที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยผักบุ้งมีน า้หนักสดมาก

ที่สดุในส่วนล าต้น รองลงมาคือใบ ยอดอ่อน และรากตามล าดับ และมีน า้หนักแห้งมากที่สดุในส่วนล าต้น รองลงมาคือใบ ราก และยอด

อ่อนตามล าดับ ด้านการสะสมปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆของผักบุ้ง พบว่า ผักบุ้งมีปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน (N) ในส่วนล า

ต้น ใบ และยอดอ่อนน้อยกว่า 0.5 ก./100ก. ฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 0.29 ก./100ก. และโพแทสเซียม (K) มีปริมาณการสะสมมาก

ที่สุดในส่วนยอดอ่อนซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39-0.44 ก./100ก. รองลงมาคือล าต้น และใบตามล าดับ โดยมีปัจจัยสิ่งแวดล้อม คือ 

คุณภาพน ้าบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ ง ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในน ้า ไนเตรท (NO
3

-
-N)      

ออโทฟอตเฟส (PO
4

3-
-P) โพแทสเซียม (K

+
) ของแขง็ละลายน า้ทั้งหมด (TDS) และการน าไฟฟ้า (EC) มีความสมัพันธ์โดยตรงกับ

ลักษณะทางกายภาพของผกับุ้ง โดยเฉพาะต่อรากผกับุ้ง ในขณะที่ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ความต้องการออกซิเจน

ทางเคมี (COD) ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ (TOC) และความเรว็กระแสน า้ (Water Flow rate) มีความสมัพันธ์ในทาง

ตรงกนัข้ามกบัลักษณะทางกายภาพของผกับุ้งในแม่น า้ท่าจีน 

 

ค าส าคญั:  ผกับุ้ง แม่น า้ท่าจีน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม คุณภาพน า้ ธาตุอาหารพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) 
 

Abstract 

This research aims to study on the physical appearance and nutrient contents of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk) in 

the Tha Chin River and find out the relationship between environmental factors and physical appearance of water spinach 

cultured. Water and water spinach samples were collected from three stations: Song Phi Nong District, Suphan Buri province 

Bang Len and Sam Phran District, Nakhon Pathom province, respectively. This study was carried out in May 2014. The results 

found the physical appearance (wide or length) of water spinach stem were significant difference in all stations except in shoots 

characteristic which was not significant difference. The plant in satation 3 (Sam Phran, Nakhon Pathom ) was the longest in 

stems, branches, leaves and roots due to plenty nitrate (NO
3

-
-N) which is a source of plant nutrients in the water. Found fresh 

weight and dry weight were significant difference among stations except in shoots which were not significant difference. Water 

spinach have the most wet weight in stems followed by leaves, shoots and roots, respectively and dry weight in stems followed 
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by leaves, roots and shoots, respectively. Nutrient contents in different organs of water spinach showed that the nitrogen (N) 

contents in stems, roots and shoots was less than 0.5 g/100 g phosphorus (P) contents in stems, roots and shoots was less than 

0.29 g/100 g. However, potassium (K) contents was highest in shoots as 0.39-0.44 g/100 g followed by stems and leaves, 

respectively. The environmental factors such as water quality those affect to the physical appearance of water spinach were nitrate 

(NO
3

-
-N), orthophosphate (PO

4

3-
-P), potassium (K

+
), total dissolved solids (TDS) and conductivity (EC) showed a direct 

relationship to the physical appearance of water spinach especially roots. While biological oxygen demand (BOD), chemical 

oxygen demand (COD), total organic carbon (TOC) and water flow rate were negative to correlated the physical appearance of 

water spinach in the Tha Chin River. 

 

Keywords: Water Spinach (Ipomoea aquatica Forsk), Tha Chin River, Environmental Factors, water quality, nutrient (N, P, K) 

 

บทน า 
แม่น า้ท่าจีนเป็นแม่น า้ที่ส  าคัญสายหนึ่งในภาคกลาง

ของประเทศไทย โดยเกิดจากการแยกตัวจากแม่น ้า

เจ้าพระยา ผ่านเขตจังหวัดชัยนาท สพุรรณบุรี นครปฐม 

และสมุทรสาคร ตามล าดับ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 

325 กโิลเมตร มกีารใช้ที่ดนิในรปูแบบต่างๆ เช่น ชุมชน

เมือง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

ปัจจุบันมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบไปด้วย 5 

ประเภทหลัก คอื พ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นประเภทการใช้

ที่ ดินที่ มีมากที่ สุด ร้อยละ  82.15 ของ พ้ืนที่ ลุ่ มน ้ า 

รองลงมาคือ พ้ืนที่ป่าไม้  พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เบด็เตลด็ 

และพ้ืนที่แหล่งน า้ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 9.22, 5.0, 

2.09 และ 1.54 ของพ้ืนที่ลุ่มน า้ตามล าดับ (ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2554) ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดนิในรปูแบบต่างๆนี้ท าให้มี

ความต้องการปริมาณน ้าในการอุปโภคบริโภคในด้าน

ต่างๆเพ่ิมขึ้น ขณะเดยีวกนัมกีารปล่อยของเสยีลงสู่แหล่ง

น า้มากขึ้นด้วยส่งผลต่อคุณภาพน า้ในแม่น า้ท่าจีน จาก

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในน า้ท่าจีนปี 

2554 พบว่าแม่น า้ท่าจีนตอนกลางตั้งแต่ประตูระบายน า้

โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ.นครชัยศรี จ.

นครปฐม (กิโลเมตรที่ 202-82) มีคุณภาพน ้าอยู่ใน

เกณฑเ์สื่อมโทรม (มาตรฐานคุณภาพน า้แหล่งน า้ผิวดิน

ประเภทที่ 4) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับคุณภาพที่

ก าหนดไว้คือมาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน

ประเภทที่ 3 (กองจัดการคุณภาพน ้า, 2540) โดยมี

สาเหตุมาจากแหล่งน า้ทิ้ งชุมชนและเกษตรกรรม และแม่น า้ 

ท่าจีนตอนล่างตั้งแต่หน้าที่ ว่าการอ าเภอนครชัยศรี จ.

นครปฐมถงึปากแม่น า้ อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร (กโิลเมตร

ที่ 82-0) มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 

(มาตรฐานคุณภาพน า้แหล่งน า้ผวิดนิประเภทที่ 4) โดยมี

สาเหตุมาจากแหล่งน ้าทิ้ งชุมชน เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม (ส านักงานจัดการคุณภาพน า้, 2554) ซึ่ง

นอกจากส่งผลต่อเกณฑ์คุณภาพน ้าแล้ว ปริมาณธาตุ

อาหารในแหล่งน า้ท าให้พืชน า้ เช่น ผักตบชวา และผักบุ้ง ฯ 

เจริญเตบิโตและขยายพันธุอ์ย่างรวดเรว็  

ผกับุ้งไทย (Ipomoea aquatica Forsk) พืชริมแม่น า้ที่

อดีตเป็นเพียงผักที่ชาวบ้านริมน า้เกบ็มารับประทานกัน

ในครัวเรือน แต่ปัจจุบันนี้ ผักบุ้งได้กลายเป็นพืชลอยน ้า

สร้างรายได้มหาศาล โดยมีพ้ืนที่การปลูกที่เพ่ิมขึ้ นจาก 

28,773 ไร่ เป็น 63,485 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 

58,275 ตัน จาก พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2547 (กรม

วิชาการเกษตร, 2547)  แม่น า้ท่าจีนนับเป็นแหล่งผลิต

ผักบุ้งที่ส  าคัญแห่งหนึ่ งสู่ตลาดในเขตภาคกลางและ

กรุงเทพฯ โดยสามารถพบเหน็การปลูกผักบุ้งนี้ ได้ตลอด

สองฝั่งแม่น ้าท่าจีนและล าน ้าสาขา ซึ่งพบมากบริเวณ

ตอนกลางและตอนล่างของแม่น า้ตั้งแต่ จ.สพุรรณบุรี ถึง 

จ.นครปฐม โดยการปลูกผกับุ้งไทยในแม่น า้ท่าจีนนั้นเป็น

ลักษณะการปล่อยให้แตกยอดตามธรรมชาติ และใช้ไม้

ปักเพ่ือป้องกันผักบุ้งลอยไปกับน า้ (วรรณภา  เสนาดี, 

2549, น. 161-165) ผักบุ้งได้สร้างประโยชน์และ

รายได้ให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้าจ านวนมาก แสดงให้

เห็นถึงปริมาณธาตุอาหารพืชในแหล่งน ้าที่มีอยู่อย่าง

พอเพียงที่มาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ 

ซึ่งอาจส่งผลดหีรือส่งผลตรงกนัข้ามต่อผกับุ้งได้ ดงันั้นจึง

ได้ท าการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทาง

กายภาพของผักบุ้งในแม่น ้าท่าจีนบริเวณที่มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยการ
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เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ น ้าหนักสด มวล

ชีวภาพ และปริมาณธาตุอาหารของผักบุ้งที่บริเวณต่างๆ 

และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน ้าซึ่ งเป็นปัจจัย

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งใน

แม่น า้ท่าจีน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 

วสัดุอุปกรณ ์ 

1.  อุปกรณ์เกบ็ตัวอย่างผักบุ้ง ประกอบด้วย แผนที่

และเครื่องมือในการหาพิกัด GPS (Global Position 

System) ควอแดทขนาด 1× 1 ตารางเมตร (Quadrat 1 

m
2
) มดีปลายแหลม เคร่ืองชั่งน า้หนัก และตลับเมตร  

2. อุปกรณ์เกบ็ตัวอย่างน า้ ประกอบด้วย กระบอก

เกบ็ตัวอย่างน า้ (Water Sampler) ขวดเกบ็ตัวอย่างน า้

ชนิดโพลีเอทีลีนขนาด 1 ลิตร ถังน า้และลังพลาสติก 

เคร่ืองมอืตรวจวัดคุณภาพน า้ภาคสนาม ได้แก่ เครื่องวัด

ออกซิเจนละลายน า้ (DO meter) ย่ีห้อ WTW รุ่น 

Multi3410 เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity 

meter) ย่ีห้อ WTW รุ่น Cond3210 เครื่องวัดกระแสน า้ 

(flow rate–meter) และเครื่องวัดความเป็นกรด–เบส

ของน า้ (pH meter) ย่ีห้อ WTW รุ่น pH3210  

3.  อุปกรณ์ในห้องปฏบิัติการ ประกอบด้วย ตู้อบแห้ง 

(Hot Air Oven) เครื่องชั่งน า้หนักดิจิตอล สี่ต าแหน่ง 

(Digital Scale) สารเคมีเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน า้และ

ปริมาณธาตอุาหารผกับุ้ง และเครื่องแก้วในห้องปฏบิตักิาร 

 

วิธีการศึกษา 

 

1. พ้ืนที่ศึกษาและการก าหนดสถานีเกบ็ตวัอย่าง 

 ก าหนดสถานีเก็บตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การใช้

ประโยชน์ที่ ดินคือ พ้ืนที่ ชุมชน เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม จ านวน 3 สถานี คือ สถานีที่ 1 ต าบลบาง

ตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนที่

ชุมชนและเกษตรกรรม พิกัด UTM ที่ 0621946E  

1575136N  สถานีที่ 2 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม พิกัด 

UTM ที่  0627211E  1547091N  และสถานีที่  3 

ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็น

พ้ืนที่ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พิกดั UTM 

ที่ 0630670E  1516349N   ดงัภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปที่ 1  สถานีเกบ็ตัวอย่างน า้และผกับุ้งในแม่น า้ท่าจีน 

 

สถานีที่ 1 

สถานีที่ 2 

สถานีที่ 3 
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2. การเกบ็ตวัอย่างผกับุ้ง 

 ท าการเลือกแปลงปลูกผักบุ้งในแต่ละสถานีที่ห่าง

จากขอบตลิ่ง 4 เมตร มีความยาวของแปลง 30-60 

เมตร และสุ่มเก็บตัวอย่างผัก บุ้งบริ เวณ ตอนบน 

ตอนกลาง และตอนล่างของแปลงผักบุ้งนั้นๆ โดยมีวิธี

การศึกษา 2 ลักษณะ คอื การศึกษาลักษณะทางกายภาพ

ด้านความกว้างและความยาวของผักบุ้ง และการศึกษา

น า้หนักสดและน า้หนักแห้ง ซึ่งมรีายละเอยีดวิธกีารศึกษา

ดงัต่อไปนี้  

 2.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพผักบุ้งโดยการวัด

ความกว้างและความยาว (wide or length) โดยการสุ่ม

เกบ็ตัวอย่างผักบุ้งทั้งต้นจ านวน 5 ต้นในแต่ละบริเวณ

ของแต่ละสถานี วัดลักษณะทางกายภาพส่วนต่างๆ คือ 

ล าต้น (stems) กิ่งแขนง (branches) ราก (roots) ใบ 

(leaves) และยอดอ่อน (shoots) (จ านวน 6 ปล้องแรก

จากปลายยอดผักบุ้ง) โดยน าผักบุ้งแต่ละต้นมาวัดความ

ยาวและเส้นรอบวงของปล้องของล าต้น กิ่งแขนง และ

ยอดอ่อน วัดความกว้างและความยาวของใบ และใบจาก

กิ่งแขนง และวัดความยาวของราก 

 2.2 ศึกษาน า้หนักสด (fresh weight) และ

น า้หนักแห้ง (dry weight) ท าการเกบ็ผักบุ้งในพ้ืนที่        

1 ตารางเมตรด้วยควอแดท (Quadrat) ในแต่ละบริเวณ

ของแต่ละสถานี น ามาชั่งน ้าหนักสดทั้งหมด คัดแยก

ผักบุ้งออกเป็นส่วนต่างๆ คือ ล าต้น ( stems) ราก 

(roots) ใบ (leaves) และยอดอ่อน (shoots) ชั่งน า้หนัก

สดแต่ละส่วน แล้วน าแต่ละส่วนไปอบแห้งที่อุณหภูม ิ

60-80 องศา 72 ชั่วโมง เพ่ือหาน า้หนักแห้ง และน าไป

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ตามวิธีการ 

AOAC (2012) 

3. การเกบ็ตวัอย่างน า้ 

 เกบ็ตัวอย่างน า้บริเวณแปลงผักบุ้งที่ระดับความ

ลึก 0.3 เมตรจากผิวน า้ในแต่ละสถานี ด้วยกระบอกเกบ็

ตวัอย่างน า้ (Water Sampler) บรรจุเกบ็ในขวดพลาสติก

ชนิดโพลีเอทลีีน เกบ็รักษาตวัอย่างน า้ที่อณุหภมูติ ่ากว่า 4 

องศาเซลเซียส เพ่ือน าไปท าการวิ เคราะห์หาความ

ต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (Biochemical Oxygen 

Demand, BOD) ความต้องการออกซิ เจนทางเคม ี

(Chemical Oxygen Demand, COD) ปริมาณคาร์บอน

ทั้งหมดในสารอนิทรีย์ (Total Organic Carbon, TOC) 

ธาตุอ าหาร พืชในน ้า  ไ ด้แ ก่  ไน เตรท (NO
3

-
-N)  

ออโทฟอตเฟส (PO
4

3-
-P) และโพแทสเซียม (K

+
)  

ในห้องปฎิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม

วิธกีาร APHA (2012) และท าการตรวจวัดคุณภาพน า้

ภาคสนามได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจน

ละลายน า้ (Dissolved Oxygen, DO) ความเป็นกรด–

เบส (pH) ความเคม็ (Salinity) การน าไฟฟ้า (Electric 

Conductivity, EC) ของแขง็ละลายน า้ทั้งหมด (Total 

Dissolved Solid, TDS) และความเรว็ของน า้ (Water 

Flow Rate) ด้วยเครื่องมอืตรวจวัดคุณภาพน า้ภาคสนาม  

4. ระยะเวลาการเกบ็ตวัอย่างน า้และผกับุ้ง 

 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น า้

มีปริมาณน ้าน้อยในขณะที่ปริมาณธาตุอาหารในแหล่ง 

น า้สงู 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพผักบุ้งโดย

ทดสอบข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วยวิเคราะห์ความ

แปรปรวนข้อมูล (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียลักษณะทาง

กายภาพส่วนต่างๆของผกับุ้ง น า้หนักสด (fresh weight) 

และน า้หนักแห้ง (dry weight) ตามวิธีของ Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับลักษณะทาง

กายภาพของผักบุ้ง น า้หนักสด และน า้หนักแห้งด้วยวิธี 

Correlation analysis 

 

ผลการศึกษา 

 

1. สภาพพ้ืนที่ศึกษาและคุณภาพน า้ 

 สถานีที่ 1  ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี (แม่น ้าท่าจีนตอนกลาง) พ้ืนที่

โดยรอบเป็นชุมชนมบ้ีานเรือนกระจายอยู่ห่างๆ มีการท า

เกษตรกรรม ได้แก่ ท านาข้าว ปลูกผักบุ้งและผักกระเฉด

ในแม่น า้ พบแปลงปลูกผกับุ้งครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง

ขนานทั้งสองฝั่งแม่น า้ บริเวณใกล้เคียงมีประตูระบายน า้

และคลองส่งน า้สองพ่ีน้อง น า้ในแม่น า้มีสเีหลืองขุ่น และ

น า้ไหลด้วยความเรว็ (Water Flow rate) 20.88 กม./

ชม.และมคุีณภาพน า้ดงัตารางที่ 1 
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 สถานีที่ 2  ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม (แม่น ้าท่าจีนตอนกลาง) พ้ืนที่โดยรอบเป็น

ชุมชนขนาดกลางบ้านเรือนกระจายตวัทั้งสองฝั่ง มีการท า

เกษตรกรรม ได้แก่ ท านาข้าว ปลูกพืชสวนผลไม้ และพบ

แปลงปลูกผักบุ้งสองฝั่งแม่น า้ตลอดแนว เหนือสถานีมี

โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีข้าว และบ่อเลี้ ยงกุ้ง น ้าใน

แม่น ้ามีสีเหลืองอมน ้าตาล และน ้าไหลด้วยความเร็ว 

(Water Flow rate) 13.84 กม./ชม. และมีคุณภาพน า้

ดงัตารางที่ 1 

 สถานีที่ 3  ต าบลท่าช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม (แม่น ้าท่าจีนตอนล่าง) พ้ืนที่โดยรอบเป็น

บ้านเรือนกระจายอยู่ทั้งสองฝั่ง มีการท าเกษตรกรรม 

ได้แก่ นาข้าว ปลูกพืชสวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ พบแปลง

ปลูกผักบุ้งเป็นช่วงๆทั้งสองฝั่งแม่น ้า เหนือสถานีเกบ็

ตัวอย่างขึ้นไปมีชุมชนและบ้านเรือนจ านวนมาก โรงงาน

อุตสาหกรรม และฟาร์มปศุสัตว์ (ฟาร์มสุกร) น ้าใน

แม่น ้ามีสีเหลืองอมเขียว และน ้าไหลด้วยความเร็ว 

(Water Flow rate) 12.96  กม./ชม. และมีคุณภาพน า้

ดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  คุณภาพน า้บริเวณแปลงผกับุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) ในแม่น า้ท่าจีนทั้ง 3 สถานี 

พารามิเตอร ์ สถานีที่ ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใน

แหล่งน ้าผิวดิน
a
 1 2 3 

1 Temp. (°c) 32.4 33.2 32.4 ตามธรรมชาติ 

2 EC (µs/cm) 352 346 576 ไม่ได้ก าหนด 

3 TDS (mg/l) 236 232 386 ไม่ได้ก าหนด 

4 pH 7.1 7.28 7.15 5-9 

5 Salinity (psu) 0.1 0.1 0.2 น า้จืด <0.5 psu 

น า้กร่อย 0.5–30 psu 

6 DO (mg/l) 1.88 4.4 2.04 แหล่งน า้ประเภทที่ 2: 4-6  

แหล่งน า้ประเภทที่ 3: 2-4  

แหล่งน า้ประเภทที่ 4: <2 

7 BOD (mg/l) 3.1 2 1.3 แหล่งน า้ประเภทที่ 2: <1.5  

แหล่งน า้ประเภทที่ 3: 1.5-2 

แหล่งน า้ประเภทที่ 4: 2-4  

8 COD (mg/l) 4.96 3.2 2.08 ไม่ได้ก าหนด 

9 TOC (mg/l) 40.77 65.74 < 5.0 ไม่ได้ก าหนด 

10 NO
3

-
-N (mg/l) < 0.5 < 0.5 15.22 5.0 

11 PO
4

3-
-P (mg/l) 0.12 < 0.1 0.17 ไม่ได้ก าหนด 

12 K
+
 (mg/l) 3.07 2.27 4.50 ไม่ได้ก าหนด 

a กองจัดการคุณภาพน า้ (2540) 

 

2.  ลักษณะทางกายภาพและปริมาณธาตอุาหารของ

ผกับุ้ง 

 2.1  ลักษณะทางกายภาพผกับุ้ง 

 ล าต้น พบว่า ผักบุ้งมีค่าเฉล่ียความยาวของ

ปล้องของล าต้นมากที่สดุในสถานีที่ 3 รองลงมาคือสถานี

ที่ 2 และสถานีที่ 1 ตามล าดับ เท่ากบั 11.39, 11.26 

และ 9.88 ซม. ตามล าดับ และมีค่าเฉล่ียความยาวเส้น

รอบวงของปล้องมากที่สุดในสถานีที่ 1 รองลงมาคือ

สถานีที่ 3 และสถานีที่ 2 ตามล าดับ เท่ากบั 4.57, 4.39 

และ 3.54 ซม. ตามล าดบั ซึ่งทั้ง 3 สถานีมคีวามยาวของ

ปล้องและความยาวเส้นรอบวงของปล้องของล าต้น

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 2 และ 

รปูที่ 2ก) 

 กิ่งแขนง ผักบุ้งมีค่าเฉล่ียความยาวของปล้อง

ของล าต้นกิ่งแขนงมากที่สุดในสถานีที่ 2 รองลงมาคือ

สถานีที่ 3 และสถานีที่ 1 ตามล าดับ เท่ากบั 8.43, 7.09 

และ 3.85 ซม.ตามล าดับ และมีค่าเฉล่ียความยาวเส้น

รอบวงของปล้องของล าต้นกิ่งแขนงมากที่สดุในสถานีที่ 3 
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รองลงมาคือสถานีที่ 2 และสถานีที่ 1 ตามล าดับ เท่ากบั 

2.83, 2.35 และ 1.67 ซม.ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 สถานีมี

ความยาวของปล้องของล าต้นกิ่งแขนงแตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส าคัญ ผักบุ้งมีค่าเฉล่ียความกว้างใบจาก

กิ่งแขนงมากที่สุดในสถานีที่ 3 รองลงมาคือสถานีที่ 2 

และสถานีที่ 1 ตามล าดับ เท่ากับ 7.33, 6.92 และ 

4.94 ซม.ตามล าดับ และมีค่าเฉล่ียความยาวใบจากกิ่ง

แขนงมากที่สดุในสถานีที่ 2 รองลงมาคือสถานีที่ 3 และ

สถานีที่ 1 ตามล าดับ เท่ากับ 9.12, 8.71 และ 6.59 

ซม.ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีความกว้างของใบและ

ความยาวของใบของกิ่งแขนงแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมี

นัยส าคญั  (ตารางที่ 2 และรปูที่ 2ข) 

 ราก ผกับุ้งมค่ีาเฉล่ียความยาวรากสั้นและราก

ยาวมากที่สดุในสถานีที่ 3 เท่ากับ 11.81 ซม, 26.62 

ซม.รองลงมาคือสถานีที่ 2 เท่ากบั 7.34, 23.42 ซม. 

และสถานีที่ 1 เท่ากบั 5.74, 17.84 ซม. ซึ่งทั้ง 3 สถานี

มีความยาวของรากแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

(ตารางที่ 2 และรปูที่ 2ค)  

 ใบ ผักบุ้งมีค่าเฉล่ียความกว้างใบและความ

ยาวใบมากที่สดุในสถานีที่ 3 เท่ากบั 13.12, 17.03 ซม. 

รองลงมาคือสถานีที่ 2 เท่ากบั 12.64, 16.29 ซม. และ

สถานีที่ 1 เท่ากบั 10.97, 14.37 ซม. ซึ่งทั้ง 3 สถานีมี

ความกว้างของใบและความยาวของใบแตกต่างกันทาง

สถติอิย่างมนีัยส าคญั (ตารางที่ 2 และรปูที่ 2ง)  

 ยอดอ่อน ผกับุ้งมค่ีาเฉล่ียความยาวของปล้อง

ของยอดอ่อนมากที่สดุในสถานีที่ 3 รองลงมาคือสถานีที่ 

2 และสถานีที่ 1 ตามล าดับ เท่ากบั 7.51, 6.84 และ 

6.54 ซม. ตามล าดบั และมค่ีาเฉล่ียความยาวเส้นรอบวง

ของปล้องของยอดอ่อนมากที่สดุในสถานีที่ 1 รองลงมา

คือ สถานีที่ 3 และสถานีที่ 2 ตามล าดับ เท่ากบั 3.0, 

2.74 และ 2.4 ซม.ตามล าดบั ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีความยาว

เส้นรอบวงปล้องของยอดอ่อนแตกต่างกนัทางสถิติอย่าง

มีนัยส าคัญ แต่ความยาวของปล้องของยอดอ่อนไม่

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 2 และ 

รปูที่ 2จ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  ก.  ล าต้น    ข.  กิ่งแขนง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค.  ราก  ง.  ใบ    จ.  ยอดอ่อน 

  รูปที ่2   ลักษณะทางกายภาพด้านความกว้าง (wide) และความยาว (length) ในส่วนต่างๆของผกับุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) 

 (ก) ล าต้น (ข) กิ่งแขนง (ค) ราก (ง) ใบ และ (จ) ยอดอ่อน ในแม่น า้ท่าจนีทั้ง 3 สถานี 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย±เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ±SD) ลักษณะทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆของผักบุ้ ง            

 (Ipomoea aquatica Forsk) ในแม่น า้ท่าจีนทั้ง 3 สถานี 

ผกับุง้ สถานีที่ 

 1 2 3 

ล าตน้      ความยาวปล้อง (ซม.) 

              เส้นรอบวงปล้อง (ซม.) 

              น า้หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              น า้หนักแห้ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              ธาตุไนโตรเจน (ก./100ก.) 

              ธาตุฟอสฟอรัส (ก./100ก.) 

              ธาตุโพแทสเซียม (ก./100ก.) 

9.88±3.90
b
 

4.57±1.15
a
 

5543.3±331.26
a
 

277.01±9.29
a
 

< 0.5 

< 0.29 

0.42±0.05 

11.26±3.59
a
 

3.54±0.75
b
 

3676.67±810.08
b
 

238.01±25.03
b
 

< 0.5 

< 0.29 

0.43±0.03 

11.39±2.93
a 

4.39±0.92
ab
 

4633.33±400.17
ab
 

204.67±17.06
b
 

< 0.5 

< 0.29 

0.37±0.03 

กิง่แขนง   ความยาวปล้อง (ซม.) 

              เส้นรอบวงปล้อง (ซม.) 

              ความกว้างใบ (ซม.) 

              ความยาวใบ (ซม.) 

3.85±3.58
b
 

1.67±0.87
b
 

4.94±2.70
b
 

6.59±3.69
b
 

8.43±4.92
a
 

2.35±0.86
ab
 

6.92±4.1
a 

9.12±1.85
a
 

7.09±4.00
a
 

2.83±1.28
a
 

7.33±3.97
a
 

8.71±4.47
ab
 

ราก         ความยาวรากสั้นที่สดุ (ซม.) 

              ความยาวรากยาวที่สดุ (ซม.) 

              น า้หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              น า้หนักแห้ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

5.74±2.56
b
 

17.84±4.31
b
 

1013.3±151.44
b
 

127.24±23.90
b
 

7.34±3.71
b
 

23.42±6.32
a
 

980±104.40
b
 

100.16±11.11
b
 

11.81±4.70
a
 

26.62±6.73
a
 

1390±242.70
a
 

171.59±27.87
a
 

ใบ          ความกว้างใบ (ซม.) 

              ความยาวใบ (ซม.) 

              น า้หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              น า้หนักแห้ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              ธาตุไนโตรเจน (ก./100ก.) 

              ธาตุฟอสฟอรัส (ก./100ก.) 

              ธาตุโพแทสเซียม (ก./100ก.) 

10.97±1.96
b
 

14.37±3.26
b
 

3290±461.30
a
 

207.49±46.45
a
 

< 0.5 

< 0.29 

0.38±0.01 

12.64±2.92
a
 

16.29±3.70
a
 

3010±270
a
 

143.69±14.19
b
 

< 0.5 

< 0.29 

0.37±0.02 

13.12±3.02
a
 

17.03±3.12
a
 

3490±437.15
a
 

148.20±15.34
b
 

< 0.5 

< 0.29 

0.34±0.01 

ยอดอ่อน  ความยาวปล้องยอด (ซม.) 

              เส้นรอบวงปล้องยอด (ซม.) 

              น า้หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              น า้หนักแห้ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.) 

              ธาตุไนโตรเจน (ก./100ก.) 

              ธาตุฟอสฟอรัส (ก./100ก.) 

              ธาตุโพแทสเซียม (ก./100ก.) 

6.54±3.11
a
 

3.00±1.36
a
 

2153.33±323.32
a
 

83.10±32.18
a
 

< 0.5 

< 0.29 

0.43±0.02 

6.84±4.39
a
 

2.40±0.98
b
 

1500±877.27
a
 

62.31±43.27
a
 

< 0.5 

< 0.29 

0.44±0.01 

7.51±4.31
a
 

2.74±1.12
b
 

2220±170
a
 

93.23±11.22
a 

< 0.5 

< 0.29 

0.39±0.04 
a
..

b
  ค่าเฉล่ีย±เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05)  

  

 2.2 ปริมาณธาตอุาหารผกับุ้ง  

   ล าต้น มีปริมาณไนโตรเจน (N) ที่สะสมใน

ส่วนล าต้น น้อยกว่า 0.5 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี มี

ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ที่สะสมในส่วนล าต้นน้อยกว่า 

0.29 ก./100ก. ทั้ ง  3 สถานี  และมีปริมาณ 

โพแทสเซียม (K) ที่สะสมในส่วนล าต้นมากที่สดุในสถานี

ที่ 2 รองลงมาคือสถานีที่ 1 และสถานีที่ 3 ตามล าดับ 

เท่ากบั 0.43, 0.42 และ 0.37 ก./100ก. ตามล าดบั  

  ใบ มีปริมาณไนโตรเจน (N) ที่สะสมในใบ

น้อยกว่า 0.5 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี มีปริมาณ 

ฟอสฟอรัส (P) ที่สะสมในส่วนใบน้อยกว่า 0.29 ก./

100ก. ทั้ง 3 สถานี และมีปริมาณ โพแทสเซียม (K) ที่

สะสมในส่วนใบมากที่สดุในสถานีที่ 1 รองลงมาคือสถานี

ที่ 2 และสถานีที่ 3 ตามล าดับ เท่ากบั 0.38, 0.37 และ 

0.34 ก./100ก. ตามล าดบั  
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   ยอดอ่อน มปีริมาณไนโตรเจน (N) ที่สะสม

ในส่วนยอดอ่อนน้อยกว่า 0.5 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี มี

ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ที่สะสมในส่วนยอดอ่อนน้อยกว่า 

0.29 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี และมปีริมาณโพแทสเซียม 

(K) ที่สะสมในส่วนยอดอ่อนมากที่สุดในสถานีที่  2 

รองลงมาคือสถานีที่ 1 และสถานีที่ 3 ตามล าดับ เท่ากบั 

0.44, 0.43 และ 0.39 ก./100ก. ตามล าดบั  

 2.3 น า้หนักสด (fresh weight) และน า้หนักแห้ง 

(dry weight)  

   ผักบุ้งมีน ้าหนักสดเฉล่ียต่อหน่วยตาราง

เมตรมากที่สดุในสถานีที่ 1 รองลงมาคือสถานีที่ 3 และ

สถานีที่ 2 ตามล าดับ เท่ากบั 12.00, 11.73 และ 9.16 

กก./ตร.ม. ตามล าดับ และมีน า้หนักแห้งเฉล่ียมากที่สุด

ในสถานีที่ 1 รองลงมาคือสถานีที่ 3 และสถานีที่ 2 

ตามล าดับ เท่ากบั 0.69, 0.62 และ 0.54 กก./ตร.ม. 

ตามล าดับ น ้าหนักสดเฉล่ียในส่วนต่างๆของผักบุ้งต่อ

หน่วยตารางเมตรทั้ง 3 สถานี พบว่ามีน า้หนักสดในส่วน

ล าต้นมากที่สดุ รองลงมาคือส่วน ราก ใบ และยอดอ่อน

ของผกับุ้งตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 42, 10, 30 และ 

18 ของน า้หนักสดรวมตามล าดบั และพบน า้หนักแห้งใน

ส่วนล าต้น ราก ใบ และยอดอ่อนตามล าดับ คิดเป็นร้อย

ละ 39, 21, 27 และ 13 ของน า้หนักแห้งรวมตามล าดบั 

   ล าต้น ผักบุ้งมีน ้าหนักสดส่วนล าต้นมาก

ที่สดุในสถานีที่ 1 รองลงมาคือสถานีที่ 3 และสถานีที่ 2 

ตามล าดับ เท่ากบั 5.54, 4.63 และ 3.67 กก./ตร.ม. 

ตามล าดบั และมนี า้หนักแห้งส่วนล าต้นมากที่สดุในสถานี

ที่ 1 รองลงมาคือสถานีที่ 2 และสถานีที่ 3 ตามล าดับ 

เท่ากบั 0.28, 0.24 และ 0.20 กก./ตร.ม. ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2 และรปูที่ 3) 

   ราก ผักบุ้งมีน า้หนักสดส่วนรากมากที่สดุใน

สถานี 3 รองลงมาคือสถานีที่  1 และสถานีที่  2 

ตามล าดับ เท่ากบั 1.39, 1.01 และ 0.98 กก./ตร.ม. 

ตามล าดบั และมนี า้หนักแห้งส่วนรากมากที่สดุในสถานีที่ 

3 รองลงมาคือสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 ตามล าดับ 

เท่ากบั 0.17, 0.13 และ 0.10 กก./ตร.ม. ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2 และรปูที่ 3) 

   ใบ ผักบุ้งมีน า้หนักสดส่วนใบมากที่สุดใน

สถานีที่ 3 รองลงมาคือสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 

ตามล าดับ เท่ากบั 3.49, 3.29 และ 3.01 กก./ตร.ม. 

ตามล าดบั และมนี า้หนักแห้งส่วนใบมากที่สดุในสถานี 1 

รองลงมาคือสถานีที่ 3 และสถานีที่ 2 ตามล าดับ เท่ากบั 

0.21, 0.15 และ 0.14 กก./ตร.ม. ตามล าดบั (ตารางที่ 

2 และรปูที่ 3) 

   ยอดอ่อน ผักบุ้งมีน า้หนักสดส่วนยอดอ่อน

มากที่สดุในสถานีที่ 3 รองลงมาคือสถานีที่ 1 และสถานี

ที่ 2 ตามล าดบั เท่ากบั 2.22, 2.15 และ 1.50 กก./ตร.

ม. ตามล าดับ และมีน า้หนักแห้งส่วนยอดอ่อนมากที่สุด

ในสถานีที่ 3 รองลงมาคือสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 

ตามล าดับ เท่ากบั0.09, 0.83 และ 0.62 กก./ตร.ม. 

ตามล าดบั (ตารางที่ 2 และรปูที่ 3) 

   จากการวิเคราะห์ทางสถิติ น า้หนักสดส่วน

ยอดอ่อนและใบผักบุ้งทั้ง 3 สถานี ไม่แตกต่างกันทาง

สถติอิย่างมนีัยส าคญั น า้หนักสดส่วนล าต้นและรากผกับุ้ง

มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า

น า้หนักแห้งส่วนยอดอ่อนไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่น ้าหนักแห้งส่วนล าต้น ใบ 

และรากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ดั ง

รายละเอยีดตารางที่ 2  

3. ความสัมพันธ์ของคุณภาพน ้ากับลักษณะทาง

กายภาพของผกับุ้ง 

 จากการวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพน ้ากับลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของ

ผกับุ้ง น า้หนักสด และน า้หนักแห้ง พบความสมัพันธข์อง

คุณภาพน า้บางประการต่อการลักษณะทางกายภาพของ

ผกับุ้งทั้งในทศิทางบวกและทศิทางลบในทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) และอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) 

ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 3   
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                รูปที่ 3    น า้หนักสด (fresh weight) และน า้หนักแห้ง (dry weight) ในส่วนล าต้น ราก ใบ และยอดอ่อนของผกับุ้ง  

                 (Ipomoea aquatica Forsk) ต่อหน่วยตารางเมตรในแม่น า้ท่าจีนทั้ง 3 สถานี 

 
ตารางที่  3  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างคุณภาพน ้ากับลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ ง (Ipomoea 

aquatica Forsk) ในแม่น า้ท่าจีนทั้ง 3 สถานี  

ผกับุง้ TDS EC 
Water 

Flow rate 
DO BOD COD TOC NO3

-
-N 

P04

3-
-

P 
K

+
 

ล าตน้ 

ความยาวปล้อง 

 

0.34 

 

0.30 

 

-0.75* 

 

0.48 

 

-0.67* 

 

-0.67* 

 

0.00 

 

0.31 

 

0.11 

 

0.05 

เส้นรอบวงปล้อง 0.28 0.33 0.49 -0.88** 0.26 0.26 -0.62* 0.31 0.53 0.58* 

กิง่แขนง 

ความยาวปล้อง 

 

0.03 

 

0.25 

 

-0.85* 

 

0.64* 

 

-0.73* 

 

-0.73* 

 

0.10 

 

0.27 

 

0.03 

 

-0.04 

เส้นรอบวงปล้อง 
0.68* 0.65* -0.82** 0.18 -0.85* -0.85** -0.39 0.67* 0.49 0.44 

ความกว้างใบ 
0.52 0.48 -0.82** 0.36 -0.79** -0.79** -0.19 0.50 0.30 0.24 

ความยาวใบ 0.43 0.39 -0.78** 0.04 -0.73* -0.73* -0.09 0.40 0.20 0.14 

ราก  

สั้นที่สดุ 

 

0.70* 

 

0.67* 

 

-0.89** 

 

0.24 

 

-0.91** 

 

-0.91** 

 

-0.37 

 

0.68* 

 

0.49 

 

0.42 

ยาวที่สดุ 0.88** 0.86** -0.74* -0.13 -0.86** -0.86** -0.67* 0.87** 0.75** 0.71* 

ใบ 

ความกว้างใบ 

 

0.48 

 

0.46 

 

-0.70* 

 

0.26 

 

-0.69* 

 

-0.69* 

 

-0.21 

 

0.47 

 

0.30 

 

0.25 

ความยาวใบ 0.67* 0.64* -0.85** 0.22 -0.87** -0.87** -0.36 0.66* 0.47 0.41 

ยอดอ่อน 

ความยาวปล้อง 

 

0.57 

 

0.56 

 

-0.47 

 

-0.10 

 

-0.56 

 

-0.56 

 

-0.44 

 

0.56 

 

0.49 

 

0.47 

เส้นรอบวงปล้อง 0.03 0.07 0.51 -0.62* 0.37 0.37 -0.32 0.05 0.23 0.28 

น ้ าหนกัสด 0.32 0.36 0.41 -0.83** 0.19 0.19 -0.62* 0.34 0.54 0.59* 

น ้ าหนกัแหง้ -0.06 -0.02 0.65* -0.68* 0.5 0.5 -0.28 -0.04 0.18 0.24 

*   ที่ระดับนัยส าคัญ p<0.05  

**  ที่ระดับนัยส าคัญ p<0.01  
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ล าต้น ราก ใบ ยอดอ่อน 

น า้หนักสด×10กรัม น า้หนักแห้ง 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่บริเวณ

แปลงผกับุ้งทั้ง 3 สถานี ดงัรายละเอยีดตารางที่ 1 พบว่า 

คุณภาพน า้ทั้ง 3 สถานีมีอุณหภมูิ (Temp.) ความเคม็ 

และความเป็นกรด-เบส (pH) ใกล้เคียงกนั คืออุณหภมูิ

มีค่าอยู่ระหว่าง 32.4-33.2 องศาเซลเซียส ถือว่า

อณุหภมูอิยู่ในเกณฑป์กตเิมื่อเทยีบกบัแหล่งน า้ธรรมชาติ

ของประเทศไทย ที่มค่ีาอยู่ระหว่าง 20.00-35.00 องศา

เซลเซียส (เกษม  จันทร์แก้ว, 2530, น. 174) ความ

เคม็ (Salinity) มค่ีาอยู่ระหว่าง 0.1-0.2 psu ซึ่งจัดเป็น

น า้จืด ความเป็นกรด-เบสมค่ีาอยู่ระหว่าง 7.1-7.28 ซึ่ง

จัดเป็นด่างอ่อน และของแขง็ละลายน า้ทั้งหมด (TDS) มี

ค่าอยู่ระหว่าง 232-386 มก./ล. ถือว่าไม่เกินค่า

มาตรฐานเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่มีอยู่ในแหล่งน ้า

ธรรมชาตมิค่ีาระหว่าง 100-500 มก./ล. (เกษม  จันทร์

แก้ว, 2530, น. 176) เนื่องจากมีการด าเนินกจิกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และปล่อยน า้ทิ้ งสู่แหล่งน า้ท าให้มี

ผลต่อค่าของแขง็ละลายน า้ สถานีที่ 3 มีการท าปศุสตัว์ 

เลี้ ยงสุกร และโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ค่าของแข็ง

ละลายน ้าในแม่น ้าสูงขึ้ น เนื่องจากของเสียจากมูลสัตว์

และอาหารสัตว์ เป็นต้น และสอดคล้องกับไนเตรท 

(NO
3

-
-N) ที่มีค่าเพ่ิมขึ้นในสถานีนี้ เช่นกัน และพบว่ามี

ปริมาณธาตุอาหารพืชในน า้ ออโทฟอตเฟส (PO
4

3-
-P) 

และ โพแทสเซียม (K
+
) มากที่สดุในสถานีนี้ ด้วย สถานีที่ 

1 มีค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) และ

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) มากที่สุด 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมกีารระบายน า้จากนาข้าว

สู่แหล่งน า้ซึ่งมีปริมาณสารอินทรีย์มากเกดิการย่อยสลาย

มากจึงท าให้น า้มีความต้องการออกซิเจนสงู (BOD) ท า

ให้ออกซิเจนละลายน า้ (DO) มค่ีาต ่าลง และส่งผลต่อค่า

ออโทฟอตเฟส (PO
4

3-
-P) และ โพแทสเซียม (K

+
) ซึ่ง

เป็นธาตอุาหารพืชในน า้ให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่

ยังน้อยกว่าบริเวณที่มีการท าปศุสตัว์ (สถานีที่ 3) และ

เมื่อปรียบเทียบคุณภาพน ้ากับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า

แหล่งน า้ผวิดนิ พบว่า แม่น า้ท่าจีนตอนกลาง (สถานีที่ 1 

และสถานีที่ 2) และแม่น า้ท่าจีนตอนล่าง (สถานีที่ 3) มี

คุณภาพน า้อยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม (มาตรฐานคุณภาพน า้

แหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 4) โดยมีพารามิเตอร์ที่เป็น

ปัญหาของแหล่งน า้คือค่าออกซิเจนละลายน า้ (DO) ซึ่ง

สอดคล้องกับส านักงานจัดการคุณภาพน า้ (2554) ที่

รายงานคุณภาพน ้าในแม่น ้าท่าจีนตอนกลางและแม่น ้า

ตอนล่างอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มา

จากน า้ทิ้ งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ปล่อย

น า้เสยีลงสู่แม่น า้โดยไม่มกีารบ าบดัน า้เสีย 

ผักบุ้งเป็นพืชในเขตร้อนจะมีการเจริญเติบโตได้ดี

ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส 

(Palada, & Chang, 2003) และในช่วงของฤดูหนาวที่มี

อุณหภูมิเฉล่ียต ่ากว่าจะท าให้ผักบุ้งเจริญเติบโตช้า และ

แตกยอดน้อย (วรรณภา  เสนาดี, 2549, น. 161-

165) จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง จะ

เห็นได้ว่า สถานีที่ 3 ผักบุ้งมีลักษณะทางกายภาพด้าน

ความยาวในส่วนต่างๆของผักบุ้งมากที่สดุ โดยมีความ

ยาวของราก ล าต้น ใบ และยอดอ่อนของผักบุ้งมากที่สุด 

เนื่องจากคุณภาพน ้าบริเวณแปลงผักบุ้งสถานีที่ 3 มี

ปริมาณธาตุอาหารในแหล่งน า้มาก (ตารางที่ 1) ท าให้

รากผักบุ้งที่ท  าหน้าที่ดูดซับธาตุอาหารในแหล่งน ้าเพ่ือ

การเจริญเติบโตมีการเพ่ิมจ านวนและความยาวเพ่ือเพ่ิม

การดูดธาตุอาหารซึ่งระบบรากที่แผ่กว้างจะท าให้ราก

สามารถดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนได้มากขึ้ น (วิจิตร  

วังใน, 2552, น. 20) และความยาวรากสั้นยังแสดงถึง

การเจริญของรากใหม่ที่ก  าลังมีการเจริญเติบโตอีกด้วย 

(Patnaik, 1976, pp. 77-82) การแตกกิ่งแขนงของ

ผักบุ้งที่เจริญจากตาที่โคนต้น พบว่าสถานีที่ 3 มีจ านวน

กิ่งแขนงมากกว่าสถานีอื่นๆ แม้จะมีความยาวกิ่งแขนง

น้อยกว่าสถานีที่ 2 เนื่องจากคุณภาพน า้ในสถานีที่ 3 มี

ปริมาณธาตุไนโตรเจนในแหล่งน า้สูง (ตารางที่ 1) ซึ่ง

เป็นปัจจัยหลักที่ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ ง

สอดคล้องกบัรายงานการศึกษาการเจริญเติบโตผักบุ้งใน

แหล่งน ้าต่างๆ พบว่าแหล่งน ้าที่มีธาตุไนโตรเจนสูง 

ผักบุ้งจะมีการเจริญเติบโตด้านความยาวล าต้นและการ

แตกกิ่งแขนงเพ่ิมขึ้น (พรพรรณ  สรุการพินิจ, 2555) 
โดยการปลูกผกับุ้งในแหล่งน า้ที่มลี าต้นชิดกนัอาจรบกวน

ตาท าให้มีการแตกแขนงได้ยากกว่า และผักบุ้งจะมีการ

แตกกิ่งได้ดหีากมรีะยะห่างระหว่างต้น (นนท ์ ล้อสรุิยนต,์ 

2505)  ผกับุ้งมนี า้หนักสดและน า้หนักแห้งในส่วนต่างๆ

ของผักบุ้งแตกต่างกัน โดยพบน ้าหนักสดมากที่สุดใน

ส่วนล าต้น รองลงมา คือส่วนใบ ยอดอ่อน และรากของ
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ผกับุ้ง ตามล าดบั และพบน า้หนักแห้งมากที่สดุในส่วนล า

ต้น รองลงมาคือส่วนใบ ราก และยอดอ่อนของผักบุ้ง 

ตามล าดับ ซึ่ งน ้าหนักแห้งให้ผลในทิศทางเดียวกับ

น า้หนักสดยกเว้นในส่วนยอดอ่อน เนื่องจากต้นอ่อนของ

พืชที่เพ่ิงงอกนั้น น า้หนักแห้งของพืชที่ก  าลังเริ่มเติบโตนี้

โดยปกติจะลดลงในขณะที่น ้าหนักสดกลับมีค่าเพ่ิมขึ้ น 

(ลิลล่ี  กาวีตะ๊, มาลี  ณ นคร, ศรีสม  สวุรรณว์งศ์, สรุียา  

ตันติวิวัฒน์, และณรงค์  วงศ์กันทรากร, 2556, น. 

185) และพบว่าสถานีที่ 1 มีน า้หนักสดและน า้หนักแห้ง

ของผกับุ้งต่อหน่วยตารางเมตรมากที่สดุ และมีความยาว

เส้นรอบวงของปล้องของล าต้นและยอดอ่อนมากที่สุด

ด้วย (ตารางที่ 2, รูปที่2 และรูปที่ 3) น า้หนักสดที่

เพ่ิมขึ้ นอาจมีผลมาจากช่วงอายุของผักบุ้งที่จะมีการ

เจริญเติบโตแตกต่างกัน เนื่องจากผักบุ้งที่ปลูกในแม่

น ้าท่าจีนเป็นลักษณะปล่อยให้แตกยอดตามธรรมชาติ

และจะตดัแต่งล าต้นแก่ทิ้ง ซึ่งผกับุ้งในแหล่งน า้จะมอีตัรา

การเจริญเติบโตในระยะแรก (สปัดาห์ที่ 1-4) ค่อนข้าง

ช้า หลังจากนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้ นอย่าง

รวดเร็วโดยมีการแตกยอดใหม่  ซึ่ งจะมีอัตราการ

เจริญเตบิโตสงูสดุในสปัดาห์ที่ 8 และค่อยๆลดลงโดยล า

ต้นหรือส่วนที่แก่จะเร่ิมเน่าและตาย (วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, 

2532, น. 20) การสะสมธาตอุาหารหลักไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ของผักบุ้งทั้ง 3 

สถานี พบว่าผักบุ้งมีปริมาณการสะสมธาตุอาหารต่างๆ

ใกล้เคียงกันในทุกสถานี พบปริมาณโพแทสเซียม (K) 

มากที่สดุในส่วนยอดอ่อน รองลงมาคอืในส่วนล าต้น และ

ใบผักบุ้งตามล าดับ (ตารางที่ 2) เนื่องจากโพแทสเซียม 

(K) เป็นธาตทุี่พืชต้องการมากในส่วนที่ก  าลังเจริญเตบิโต

อายุน้อย (วิจิตร  วังใน, 2552, น. 35) และจากปริมาณ

การสะสมธาตุอาหารในส่วนต่างๆของผักบุ้ง สอดคล้อง

กับรายงานการศึกษาความสามารถในการดูดซับธาตุ

อาหารของผกับุ้งที่พบว่าผักบุ้งมีความสามารถดูดซับธาตุ

อาหารโพแทสเซียม (K)>ไนโตรเจน (N)>ฟอสฟอรัส 

(P) ตามล าดับ (วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์, 2532, น. 

3) และพบว่ามีการสะสมธาตุไนโตรเจนมากที่สุดในใบ

ผักบุ้ง และสะสมธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุดในรากผักบุ้ง 

(Zhang, Achal, Xu, & Xiang, 2014, pp. 48-55) 

จากการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพน า้กบั

ลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งจะเห็นได้ว่าธาตุอาหาร

ของพืชในน า้ไนเตรท (NO
3

-
-N) ออโทฟอตเฟส (PO

4

3-

-P) โพแทสเซียม (K
+
) ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด 

(TDS) และการน าไฟฟ้า (EC) มีความสมัพันธใ์นทาง

ผันตรง  (+) กับลักษณะทางกายภาพของผัก บุ้ ง

โดยเฉพาะรากผกับุ้ง ในขณะที่คุณภาพน า้บางประการที่มี

ความสมัพันธใ์นทางผกผนั (-) กบัลักษณะทางกายภาพ

ของผักบุ้ง ได้แก่ ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ 

(BOD), ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และ 

ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ (TOC) และ

ความเรว็กระแสน า้ (Water Flow rate) (ตารางที่ 3) 

เนื่องจากผักบุ้งที่ปลูกในแหล่งน า้มีการดูดซึมธาตุอาหาร

หลักที่ละลายอยู่ในแหล่งน ้าในปริมาณที่เพียงพอไปใช้

ประโยชน์ ซึ่ งหากในแหล่งน ้านั้นมีปริมาณธาตุอาหาร

ไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) มากเกนิไปอาจ

ก่อให้เกิดผลเสียจากภาวะ Eutrophication ได้ ค่า

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) และการน าไฟฟ้า 

(EC) ในแหล่งน ้าบ่งบอกถึงปริมาณเกลือที่ละลาย

สามารถแตกตัวออกเป็นไอออนบวกและลบ รวมถึง

ไอออนของสารอินทรีย์ ซึ่งธาตุอาหารพืชในน ้ากล็ะลาย

แตกตัวอยู่ในรูปไอออน จึงท าให้มีความสัมพันธ์ในทาง

ผันตรงกับลักษณะทางกายภาพของพืช ในขณะที่ความ

ต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD), ความต้องการ

ออกซิเจนทางเคมี (COD), ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดใน

สารอินทรีย์ (TOC) บ่งบอกถึงปริมาณสารอินทรีย์ใน

แหล่งน ้าที่ สามารถถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่ ใ ช้

ออกซิเจนในแหล่งน า้ซึ่งถ้ามีมากจะท าให้ออกซิเจนในน า้

ขาดแคลน (ไมตรี  ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ  สมศิริ, 

2528, น. 55) ส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน า้ (DO) 

ของแหล่งน า้ลดลง จึงท าให้มีความสมัพันธใ์นทางผกผัน

กับลักษณะทางกายภาพของผัก บุ้ง ความเร็วของ

กระแสน า้ที่ไหลเรว็ส่งให้ออกซิเจนละลายน า้ (DO) ใน

แหล่งน า้สงูขึ้นจากการม้วนตัวของอากาศท าให้มีปริมาณ

ออกซิเจนละลายมากกว่าน า้นิ่งๆหรือไหลช้ากว่า (บญัญัติ  

สขุศรีงาม, 2534, น. 439) และยังส่งผลต่อการพัดพา

ธาตุอาหารและการตกตะกอนในแหล่งน า้ ความเรว็ของ

กระแสน า้ที่มากเกนิไปจะพัดพาธาตอุาหารไปท าให้แหล่ง 

น ้าบริเวณนั้นขาดความอุดมสมบูรณ์ และบริเวณน ้า

ค่อนข้างนิ่งสงบจะเกิดการตกตะกอนและมีอุดมความ

สมบูรณ์มากกว่าแหล่งน า้ไหล อย่างไรกต็ามค่าอุณหภูม ิ
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pH ความเคม็ และ DO ในแหล่งน า้มีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในแหล่งน า้นั้นๆซึ่งต้องอยู่ใน

เกณฑท์ี่เหมาะสมตามธรรมชาต ิ(กองจัดการคุณภาพน า้, 

2540) เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อปฎิกริยาเคมีในแหล่ง

น า้ และค่า pH ที่ต ่าเกนิไป เช่น ต ่ากว่า 4.5 ท าให้พืชน า้

ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี (ไมตรี  ดวงสวัสดิ์ และจารุ

วรรณ  สมศิริ, 2528, น. 44) 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าคุณภาพน า้ในแม่น า้ท่าจีน

ทั้ง 3 สถานี ตั้งแต่ อ. สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ. 

สามพราน จ. นครปฐม เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

ลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งในแม่น า้จากการดูดซึม

ธาตุอาหารพืชในแหล่งน า้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเหน็ได้จาก

ลักษณะทางกายภาพด้านความกว้างและความยาวของ

ผักบุ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีปริมาณธาตุอาหารในแหล่ง

น า้สูงท าให้ผักบุ้งมีลักษณะทางกายภาพด้านความกว้าง

และความยาวเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งการดูดซึมธาตุอาหารพืชใน

แหล่งน า้โดยผักบุ้งในแม่น า้นั้นถือเป็นการช่วยบ าบัด ลด

ปริมาณธาตุอาหาร และภาวะ Eutrophication ในแหล่ง

น า้ได้ 
สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาพบว่าคุณภาพน ้าในแม่น ้าท่าจีนเป็น

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะทางกายภาพและปริมาณ

ธาตอุาหารของผกับุ้งในแม่น า้ โดยคุณภาพน า้ในแม่น า้ท่า

จีนตั้งแต่ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ.สามพราน             

จ.นครปฐม มีผลต่อลักษณะทางกายภาพด้านความกว้าง

และความยาวของผกับุ้ง โดยเฉพาะบริเวณ อ. สามพราน     

จ. นครปฐม เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารในแหล่งน ้า

มาก พบว่าผักบุ้งมีน ้าหนักสดมากที่สุดในส่วนล าต้น 

รองลงมา คือส่วนใบ ยอดอ่อน และรากตามล าดับ และ

ผกับุ้งมนี า้หนักแห้งมากที่สดุในส่วนล าต้น รองลงมา คือ 

ส่วนใบ ราก และยอดอ่อน และพบว่าผกับุ้งทั้ง 3 สถานีมี

ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน (N) ในส่วนล าต้น ใบ 

และยอดอ่อนผกับุ้งใกล้เคยีงกนั คอืปริมาณน้อยกว่า 0.5 

ก./100ก. ฟอสฟอรัส (P) ปริมาณน้อยกว่า 0.29 

ก./100ก. และโพแทสเซียม (K) มีการสะสมมากที่สดุ

ในส่วนยอดอ่อนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39-0.44 ก./100

ก. รองลงมาคือส่วนล าต้น และใบตามล าดับ โดยมี

คุณภาพน า้ที่มคีวามสมัพันธต่์อลักษณะทางกายภาพและ

ปริมาณธาตอุาหารของผกับุ้งในแม่น า้ ได้แก่ ปริมาณธาตุ

อาหารพืชในน ้าไนเตรท (NO
3

-
-N) ออโทฟอตเฟส 

(PO
4

3—
P) และโพแทสเซียม (K

+
) ของแขง็ละลายน ้า

ทั้งหมด (TDS) และการน าไฟฟ้า (EC) มีความสมัพันธ์

โดยตรง (+) กับลักษณะทางกายภาพของผัก บุ้ง

โดยเฉพาะราก ในขณะที่ค่าความต้องการออกซิเจนทาง

ชีวภาพ (BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคม ี

(COD) ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอนิทรีย์ (TOC) 

และความเร็วกระแสน ้า (Water Flow rate) มี

ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม (-) กับลักษณะทาง

กายภาพของผักบุ้งในแม่น ้าท่าจีน ซึ่งคุณภาพน ้าและ

ปริมาณธาตุอาหารในแหล่งน า้นี้ มีส่วนมาจากน า้ทิ้ งจาก

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งของแม่น า้ และการที่

ผักบุ้งในแม่น า้ท่าจีนมีการดูดซึมธาตุอาหารในแหล่งน า้

ไปใช้ประโยชน์ยังเป็นการช่วยลดปริมาณธาตุอาหาร และ

ภาวะ Eutrophication ในแหล่งน า้ ตลอดจนสร้างรายได้

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผกับุ้งในแม่น า้ 
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