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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของผักบุ้งในแม่นา้ ท่าจีน และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพนา้ ซึ่งเป็ นปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่ อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งในแม่นา้ ท่าจีน โดยทาการเก็บตัวอย่างนา้ แล ะผักบุ้งในแม่
นา้ ท่าจีน 3 สถานี คือ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี อ.บางเลน และ อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามลาดับ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
พบว่า ผักบุ้งทั้ง 3 สถานีมีลักษณะทางกายภาพด้ านความกว้ างและความยาวแตกต่ างกันทางสถิติ ยกเว้ นในส่วนยอดอ่อนที่ไม่ มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยผักบุ้งในสถานีท่ ี 3 (อ. สามพราน จ.นครปฐม) มีลักษณะทางกายภาพด้ านความยาวลาต้ น กิ่งแขนง ใบ และราก
มากที่สดุ เนื่องจากคุณภาพนา้ มีปริมาณไนเตรท (NO3--N) ซึ่งเป็ นธาตุอาหารพืชในแหล่งนา้ มาก และพบว่าผักบุ้ง ทั้ง 3 สถานีมีนา้ หนัก
สดและนา้ หนักแห้ งในส่วนต่างๆแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นในส่วนยอดอ่อนที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยผักบุ้งมีนา้ หนักสดมาก
ที่สดุ ในส่วนลาต้ น รองลงมาคือใบ ยอดอ่อน และรากตามลาดับ และมีนา้ หนักแห้ งมากที่สดุ ในส่วนลาต้ น รองลงมาคือใบ ราก และยอด
อ่อนตามลาดับ ด้ านการสะสมปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆของผักบุ้ง พบว่า ผักบุ้งมีปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน (N) ในส่วนลา
ต้ น ใบ และยอดอ่อนน้ อยกว่า 0.5 ก./100ก. ฟอสฟอรัส (P) น้ อยกว่า 0.29 ก./100ก. และโพแทสเซียม (K) มีปริมาณการสะสมมาก
ที่สุดในส่ว นยอดอ่ อ นซึ่งมีค่า อยู่ระหว่ าง 0.39-0.44 ก./100ก. รองลงมาคือลาต้ น และใบตามลาดับ โดยมีปัจ จัยสิ่งแวดล้ อ ม คือ
คุณภาพน้าบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง ได้ แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในน้า ไนเตรท (NO3--N)
ออโทฟอตเฟส (PO43--P) โพแทสเซียม (K+) ของแข็งละลายนา้ ทั้งหมด (TDS) และการนาไฟฟ้ า (EC) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง โดยเฉพาะต่อรากผักบุ้ง ในขณะที่ค่าความต้ องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ความต้ องการออกซิเจน
ทางเคมี (COD) ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ (TOC) และความเร็วกระแสนา้ (Water Flow rate) มีความสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้ ามกับลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งในแม่นา้ ท่าจีน
คาสาคัญ: ผักบุ้ง แม่นา้ ท่าจีน ปัจจัยสิ่งแวดล้ อม คุณภาพนา้ 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 (NO3--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
(NO3--N), orthophosphate (PO43--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)

บทนา
แม่นา้ ท่าจีนเป็ นแม่นา้ ที่สาคัญสายหนึ่งในภาคกลาง
ของประเทศไทย โดยเกิ ด จากการแยกตั ว จากแม่ น้า
เจ้ าพระยา ผ่านเขตจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม
และสมุทรสาคร ตามลาดับ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ
325 กิโลเมตร มีการใช้ ท่ดี นิ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ชุมชน
เมือง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ปั จจุบันมีสภาพการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินประกอบไปด้ วย 5
ประเภทหลัก คือ พื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็ นประเภทการใช้
ที่ ดิ น ที่ มี ม ากที่ สุ ด ร้ อยละ 82.15 ของ พื้ นที่ ลุ่ มน้ า
รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เบ็ดเตล็ด
และพื้นที่แหล่งนา้ ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 9.22, 5.0,
2.09 และ 1.54 ของพื้นที่ลุ่มนา้ ตามลาดับ (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,
2554) ซึ่งการใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ ในรูปแบบต่างๆนี้ทาให้ มี
ความต้ องการปริ มาณน้าในการอุปโภคบริ โภคในด้ า น
ต่างๆเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมีการปล่อยของเสียลงสู่แหล่ง
นา้ มากขึ้นด้ วยส่งผลต่อคุณภาพนา้ ในแม่นา้ ท่าจีน จาก
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในนา้ ท่าจีนปี
2554 พบว่าแม่นา้ ท่าจีนตอนกลางตั้งแต่ประตูระบายนา้
โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพ รรณบุรี ถึง อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม (กิโ ลเมตรที่ 202-82) มีคุ ณ ภาพน้า อยู่ ใ น
เกณฑ์เสื่อมโทรม (มาตรฐานคุณภาพนา้ แหล่ งนา้ ผิวดิน
ประเภทที่ 4) ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ต่ ากว่ าระดับคุณภาพที่
ก าหนดไว้ คื อ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า แหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น
ประเภทที่ 3 (กองจัดการคุณภาพน้า , 2540) โดยมี
สาเหตุมาจากแหล่งนา้ ทิ้งชุมชนและเกษตรกรรม และแม่นา้
ท่า จีน ตอนล่ า งตั้ง แต่ ห น้ า ที่ว่า การอาเภอนครชัย ศรี จ.
นครปฐมถึงปากแม่นา้ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (กิโลเมตร

ที่ 82-0) มี คุ ณ ภาพน้า อยู่ ใ นเกณฑ์เ สื่อมโทรม
(มาตรฐานคุณภาพนา้ แหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่ 4) โดยมี
สาเหตุ ม าจากแหล่ ง น้ า ทิ้ งชุ ม ชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม (สานัก งานจัดการคุณภาพนา้ , 2554) ซึ่ง
นอกจากส่ ง ผลต่ อเกณฑ์คุ ณ ภาพน้า แล้ ว ปริ ม าณธาตุ
อาหารในแหล่งนา้ ทาให้ พืชนา้ เช่น ผักตบชวา และผักบุ้ง ฯ
เจริญเติบโตและขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็ว
ผักบุ้งไทย (Ipomoea aquatica Forsk) พืชริมแม่นา้ ที่
อดีตเป็ นเพียงผักที่ชาวบ้ านริมนา้ เก็บมารับประทานกัน
ในครัวเรือน แต่ปัจจุ บันนี้ผักบุ้งได้ กลายเป็ นพืชลอยน้า
สร้ างรายได้ มหาศาล โดยมีพ้ ื นที่การปลูกที่เพิ่ มขึ้นจาก
28,773 ไร่ เป็ น 63,485 ไร่ ให้ ผลผลิตประมาณ
58,275 ตัน จาก พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2547 (กรม
วิชาการเกษตร, 2547) แม่นา้ ท่าจีนนับเป็ นแหล่งผลิต
ผั ก บุ้ ง ที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง สู่ต ลาดในเขตภาคกลางและ
กรุงเทพฯ โดยสามารถพบเห็นการปลูกผักบุ้งนี้ได้ ตลอด
สองฝั่ง แม่ น้า ท่ า จี น และล าน้า สาขา ซึ่ ง พบมากบริ เ วณ
ตอนกลางและตอนล่างของแม่นา้ ตั้งแต่ จ.สุพรรณบุรี ถึง
จ.นครปฐม โดยการปลูกผักบุ้งไทยในแม่นา้ ท่าจีนนั้นเป็ น
ลักษณะการปล่ อยให้ แตกยอดตามธรรมชาติ และใช้ ไม้
ปั กเพื่อป้ องกันผักบุ้งลอยไปกับนา้ (วรรณภา เสนาดี,
2549, น. 161-165) ผักบุ้งได้ สร้ างประโยชน์และ
รายได้ ให้ แก่ผ้ ูท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น้า จานวนมาก แสดงให้
เห็น ถึ ง ปริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช ในแหล่ ง น้า ที่มีอ ยู่ อ ย่ า ง
พอเพียงที่มาจากการใช้ ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่างๆ
ซึ่งอาจส่งผลดีหรือส่งผลตรงกันข้ ามต่อผักบุ้งได้ ดังนั้นจึง
ได้ ทาการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของผั ก บุ้ งในแม่ น้า ท่ า จี น บริ เ วณที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์ ท่ี ดิ น ต่ า งกั น ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น โดยการ
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เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางกายภาพ น้ า หนั ก สด มวล
ชีวภาพ และปริมาณธาตุอาหารของผักบุ้งที่บริเวณต่างๆ
และหาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพน้า ซึ่ ง เป็ นปั จ จั ย
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งใน
แม่นา้ ท่าจีน
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(flow rate–meter) และเครื่องวัดความเป็ นกรด–เบส
ของนา้ (pH meter) ยี่ห้อ WTW รุ่น pH3210
3. อุปกรณ์ในห้ องปฏิบัติการ ประกอบด้ วย ตู้อบแห้ ง
(Hot Air Oven) เครื่องชั่งนา้ หนักดิจิตอล สี่ตาแหน่ ง
(Digital Scale) สารเคมีเพื่อวิเคราะห์คุณภาพนา้ และ
ปริมาณธาตุอาหารผักบุ้ง และเครื่องแก้ วในห้ องปฏิบตั กิ าร

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างผักบุ้ง ประกอบด้ วย แผนที่
และเครื่องมือในการหาพิกัด GPS (Global Position
System) ควอแดทขนาด 1× 1 ตารางเมตร (Quadrat 1
m2) มีดปลายแหลม เครื่องชั่งนา้ หนัก และตลับเมตร
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนา้ ประกอบด้ วย กระบอก
เก็บตัวอย่างนา้ (Water Sampler) ขวดเก็บตัวอย่างนา้
ชนิดโพลีเอทีลีนขนาด 1 ลิตร ถังนา้ และลังพลาสติก
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพนา้ ภาคสนาม ได้ แก่ เครื่องวัด
ออกซิเจนละลายนา้ (DO meter) ยี่ห้อ WTW รุ่น
Multi3410 เครื่องวัดค่ าการนาไฟฟ้ า (Conductivity
meter) ยี่ห้อ WTW รุ่น Cond3210 เครื่องวัดกระแสนา้

1. พื้นที่ศึกษาและการกาหนดสถานีเก็บตัวอย่าง
กาหนดสถานี เ ก็บ ตั ว อย่ า งโดยใช้ เ กณฑ์ก ารใช้
ประโยชน์ ท่ี ดิ น คื อ พื้ นที่ ชุ ม ชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม จานวน 3 สถานี คือ สถานีท่ี 1 ตาบลบาง
ตาเถร อาเภอสองพี่ น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นพื้ นที่
ชุ มชนและเกษตรกรรม พิ กัด UTM ที่ 0621946E
1575136N สถานีท่ี 2 ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม เป็ นพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม พิกัด
UTM ที่ 0627211E 1547091N และสถานี ท่ี 3
ตาบลบางช้ าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็ น
พื้นที่ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พิกดั UTM
ที่ 0630670E 1516349N ดังภาพที่ 1

สถานีท่ี 1
สถานีท่ ี 2
สถานีท่ ี 3

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างนา้ และผักบุ้งในแม่นา้ ท่าจีน
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2. การเก็บตัวอย่างผักบุ้ง
ทาการเลือกแปลงปลูกผักบุ้งในแต่ละสถานีท่หี ่ าง
จากขอบตลิ่ง 4 เมตร มีความยาวของแปลง 30-60
เมตร และสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งผั ก บุ้ งบริ เ วณ ตอนบน
ตอนกลาง และตอนล่ างของแปลงผักบุ้งนั้นๆ โดยมีวิธี
การศึกษา 2 ลักษณะ คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ด้ านความกว้ างและความยาวของผักบุ้ง และการศึกษา
นา้ หนักสดและนา้ หนักแห้ ง ซึ่งมีรายละเอียดวิธกี ารศึกษา
ดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพผักบุ้งโดยการวัด
ความกว้ างและความยาว (wide or length) โดยการสุ่ม
เก็บตัวอย่างผักบุ้งทั้งต้ นจานวน 5 ต้ นในแต่ละบริเวณ
ของแต่ละสถานี วัดลักษณะทางกายภาพส่วนต่างๆ คือ
ล าต้ น (stems) กิ่ง แขนง (branches) ราก (roots) ใบ
(leaves) และยอดอ่อน (shoots) (จานวน 6 ปล้ องแรก
จากปลายยอดผักบุ้ง) โดยนาผักบุ้งแต่ละต้ นมาวัดความ
ยาวและเส้ นรอบวงของปล้ องของลาต้ น กิ่งแขนง และ
ยอดอ่อน วัดความกว้ างและความยาวของใบ และใบจาก
กิ่งแขนง และวัดความยาวของราก
2.2 ศึกษานา้ หนักสด (fresh weight) และ
นา้ หนักแห้ ง (dry weight) ทาการเก็บผักบุ้งในพื้นที่
1 ตารางเมตรด้ วยควอแดท (Quadrat) ในแต่ละบริเวณ
ของแต่ ล ะสถานี น ามาชั่ ง น้า หนั กสดทั้ง หมด คั ด แยก
ผั ก บุ้ งออกเป็ นส่ ว นต่ า งๆ คื อ ล าต้ น (stems) ราก
(roots) ใบ (leaves) และยอดอ่อน (shoots) ชั่งนา้ หนัก
สดแต่ ล ะส่ ว น แล้ ว น าแต่ ล ะส่ ว นไปอบแห้ ง ที่อุณ หภูมิ
60-80 องศา 72 ชั่วโมง เพื่อหานา้ หนักแห้ ง และนาไป
ตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ มาณธาตุอ าหารพื ช ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรั ส (P) และโพแทสเซีย ม (K) ตามวิ ธีการ
AOAC (2012)
3. การเก็บตัวอย่างนา้
เก็บตัวอย่ างนา้ บริเวณแปลงผักบุ้งที่ระดับความ
ลึก 0.3 เมตรจากผิวนา้ ในแต่ละสถานี ด้ วยกระบอกเก็บ
ตัวอย่างนา้ (Water Sampler) บรรจุเก็บในขวดพลาสติก
ชนิดโพลีเอทีลีน เก็บรักษาตัวอย่างนา้ ที่อณ
ุ หภูมติ ่ากว่า 4
องศาเซลเซี ย ส เพื่ อน าไปท าการวิ เ คราะห์ ห าความ
ต้ องการออกซิเจนทางชีวภาพ (Biochemical Oxygen
Demand, BOD) ความต้ องการออกซิ เ จนทางเคมี
(Chemical Oxygen Demand, COD) ปริมาณคาร์บอน

ทั้งหมดในสารอินทรีย์ (Total Organic Carbon, TOC)
ธาตุ อ าหารพื ช ในน้ า ได้ แก่ ไนเตรท ( NO3--N)
ออโทฟอตเฟส (PO43--P) และโพแทสเซีย ม (K+)
ในห้ องปฎิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม
วิธกี าร APHA (2012) และทาการตรวจวัดคุณภาพนา้
ภาคสนามได้ แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจน
ละลายนา้ (Dissolved Oxygen, DO) ความเป็ นกรด–
เบส (pH) ความเค็ม (Salinity) การนาไฟฟ้ า (Electric
Conductivity, EC) ของแข็งละลายนา้ ทั้งหมด (Total
Dissolved Solid, TDS) และความเร็วของนา้ (Water
Flow Rate) ด้ วยเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพนา้ ภาคสนาม
4. ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างนา้ และผักบุ้ง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็ นช่วงที่แม่นา้
มีปริ มาณน้าน้ อยในขณะที่ปริ มาณธาตุอาหารในแหล่ ง
นา้ สูง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข้อมู ลลั กษณะทางกายภาพผักบุ้ งโดย
ทดสอบข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ประกอบด้ ว ยวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนข้ อมูล (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ลั ก ษณะทาง
กายภาพส่วนต่างๆของผักบุ้ง นา้ หนักสด (fresh weight)
และนา้ หนักแห้ ง (dry weight) ตามวิธีของ Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) และวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อมกั บ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของผักบุ้ง นา้ หนักสด และนา้ หนักแห้ งด้ วยวิธี
Correlation analysis
ผลการศึกษา
1. สภาพพื้นที่ศึกษาและคุณภาพนา้
สถานีท่ี 1 ตาบลบางตาเถร อาเภอสองพี่น้อง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (แม่ น้ า ท่ า จี น ตอนกลาง) พื้ นที่
โดยรอบเป็ นชุมชนมีบ้านเรือนกระจายอยู่ห่างๆ มีการทา
เกษตรกรรม ได้ แก่ ทานาข้ าว ปลูกผักบุ้งและผักกระเฉด
ในแม่นา้ พบแปลงปลูกผักบุ้งครอบคลุมเป็ นบริเวณกว้ าง
ขนานทั้งสองฝั่งแม่นา้ บริเวณใกล้ เคียงมีประตูระบายนา้
และคลองส่งนา้ สองพี่น้อง นา้ ในแม่นา้ มีสเี หลืองขุ่น และ
นา้ ไหลด้ วยความเร็ว (Water Flow rate) 20.88 กม./
ชม.และมีคุณภาพนา้ ดังตารางที่ 1
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สถานีท่ี 3 ตาบลท่าช้ าง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม (แม่ น้า ท่ า จี น ตอนล่ า ง) พื้ นที่โ ดยรอบเป็ น
บ้ า นเรื อนกระจายอยู่ ท้ัง สองฝั่ง มีการทาเกษตรกรรม
ได้ แก่ นาข้ าว ปลูกพืชสวนผลไม้ สวนกล้ วยไม้ พบแปลง
ปลู กผักบุ้ ง เป็ นช่ ว งๆทั้ง สองฝั่ง แม่ น้า เหนือสถานีเ ก็บ
ตัวอย่ างขึ้นไปมีชุมชนและบ้ านเรือนจานวนมาก โรงงาน
อุต สาหกรรม และฟาร์ ม ปศุ สัต ว์ (ฟาร์ มสุก ร) น้า ใน
แม่ น้า มีสีเ หลื องอมเขียว และน้า ไหลด้ ว ยความเร็ว
(Water Flow rate) 12.96 กม./ชม. และมีคุณภาพนา้
ดังตารางที่ 1

สถานีท่ี 2 ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม (แม่ น้า ท่า จีนตอนกลาง) พื้ นที่โดยรอบเป็ น
ชุมชนขนาดกลางบ้ านเรือนกระจายตัวทั้งสองฝั่ง มีการทา
เกษตรกรรม ได้ แก่ ทานาข้ าว ปลูกพืชสวนผลไม้ และพบ
แปลงปลูกผักบุ้งสองฝั่งแม่ นา้ ตลอดแนว เหนือสถานีมี
โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีข้ าว และบ่ อเลี้ ยงกุ้ ง น้า ใน
แม่ น้า มีสีเ หลื องอมน้า ตาล และน้า ไหลด้ ว ยความเร็ว
(Water Flow rate) 13.84 กม./ชม. และมีคุณภาพนา้
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณภาพนา้ บริเวณแปลงผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) ในแม่นา้ ท่าจีนทั้ง 3 สถานี
พารามิเตอร์
สถานีที่
1
2
3
1 Temp. (°c)
32.4
33.2
32.4
2 EC (µs/cm)
352
346
576
3 TDS (mg/l)
236
232
386
4 pH
7.1
7.28
7.15
5 Salinity (psu)
0.1
0.1
0.2
6 DO (mg/l)

1.88

4.4

2.04

7 BOD (mg/l)

3.1

2

1.3

4.96
40.77
< 0.5
0.12
3.07

3.2
65.74
< 0.5
< 0.1
2.27

2.08
< 5.0
15.22
0.17
4.50

8 COD (mg/l)
9 TOC (mg/l)
10 NO3--N (mg/l)
11 PO43--P (mg/l)
12 K+ (mg/l)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดินa
ตามธรรมชาติ
ไม่ได้ กาหนด
ไม่ได้ กาหนด
5-9
นา้ จืด <0.5 psu
นา้ กร่อย 0.5–30 psu
แหล่งนา้ ประเภทที่ 2: 4-6
แหล่งนา้ ประเภทที่ 3: 2-4
แหล่งนา้ ประเภทที่ 4: <2
แหล่งนา้ ประเภทที่ 2: <1.5
แหล่งนา้ ประเภทที่ 3: 1.5-2
แหล่งนา้ ประเภทที่ 4: 2-4
ไม่ได้ กาหนด
ไม่ได้ กาหนด
5.0
ไม่ได้ กาหนด
ไม่ได้ กาหนด

a กองจัดการคุณภาพนา้ (2540)

2. ลักษณะทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของ
ผักบุ้ง
2.1 ลักษณะทางกายภาพผักบุ้ง
ลาต้ น พบว่า ผักบุ้งมีค่าเฉลี่ยความยาวของ
ปล้ องของลาต้ นมากที่สดุ ในสถานีท่ี 3 รองลงมาคือสถานี
ที่ 2 และสถานีท่ี 1 ตามลาดับ เท่ากับ 11.39, 11.26
และ 9.88 ซม. ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ยความยาวเส้ น
รอบวงของปล้ องมากที่สุดในสถานีท่ี 1 รองลงมาคือ
สถานีท่ี 3 และสถานีท่ี 2 ตามลาดับ เท่ากับ 4.57, 4.39

และ 3.54 ซม. ตามลาดับ ซึ่งทั้ง 3 สถานีมคี วามยาวของ
ปล้ องและความยาวเส้ น รอบวงของปล้ อ งของล าต้ น
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 2 และ
รูปที่ 2ก)
กิ่งแขนง ผักบุ้งมีค่าเฉลี่ยความยาวของปล้ อง
ของลาต้ นกิ่งแขนงมากที่สุดในสถานีท่ี 2 รองลงมาคือ
สถานีท่ี 3 และสถานีท่ี 1 ตามลาดับ เท่ากับ 8.43, 7.09
และ 3.85 ซม.ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ยความยาวเส้ น
รอบวงของปล้ องของลาต้ นกิ่งแขนงมากที่สดุ ในสถานีท่ี 3
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รองลงมาคือสถานีท่ี 2 และสถานีท่ี 1 ตามลาดับ เท่ากับ
2.83, 2.35 และ 1.67 ซม.ตามลาดับ ซึ่งทั้ง 3 สถานีมี
ความยาวของปล้ องของลาต้ นกิ่งแขนงแตกต่างกันทาง
สถิติอย่ างมีนัยสาคัญ ผักบุ้งมีค่าเฉลี่ยความกว้ างใบจาก
กิ่งแขนงมากที่สุดในสถานีท่ี 3 รองลงมาคือสถานีท่ี 2
และสถานีท่ี 1 ตามลาดับ เท่ากับ 7.33, 6.92 และ
4.94 ซม.ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ยความยาวใบจากกิ่ง
แขนงมากที่สดุ ในสถานีท่ี 2 รองลงมาคือสถานีท่ี 3 และ
สถานีท่ี 1 ตามลาดับ เท่ากับ 9.12, 8.71 และ 6.59
ซม.ตามลาดับ ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีความกว้ างของใบและ
ความยาวของใบของกิ่งแขนงแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2ข)
ราก ผักบุ้งมีค่าเฉลี่ยความยาวรากสั้นและราก
ยาวมากที่สดุ ในสถานีท่ี 3 เท่ากับ 11.81 ซม, 26.62
ซม.รองลงมาคือสถานีท่ี 2 เท่ากับ 7.34, 23.42 ซม.
และสถานีท่ี 1 เท่ากับ 5.74, 17.84 ซม. ซึ่งทั้ง 3 สถานี
มีความยาวของรากแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
(ตารางที่ 2 และรูปที่ 2ค)

ก. ลาต้ น

ใบ ผักบุ้งมีค่าเฉลี่ยความกว้ างใบและความ
ยาวใบมากที่สดุ ในสถานีท่ี 3 เท่ากับ 13.12, 17.03 ซม.
รองลงมาคือสถานีท่ี 2 เท่ากับ 12.64, 16.29 ซม. และ
สถานีท่ี 1 เท่ากับ 10.97, 14.37 ซม. ซึ่งทั้ง 3 สถานีมี
ความกว้ างของใบและความยาวของใบแตกต่ างกันทาง
สถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2ง)
ยอดอ่อน ผักบุ้งมีค่าเฉลี่ยความยาวของปล้ อง
ของยอดอ่อนมากที่สดุ ในสถานีท่ี 3 รองลงมาคือสถานีท่ี
2 และสถานีท่ี 1 ตามลาดับ เท่ากับ 7.51, 6.84 และ
6.54 ซม. ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ยความยาวเส้ นรอบวง
ของปล้ องของยอดอ่อนมากที่สดุ ในสถานีท่ี 1 รองลงมา
คือ สถานีท่ี 3 และสถานีท่ี 2 ตามลาดับ เท่ากับ 3.0,
2.74 และ 2.4 ซม.ตามลาดับ ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีความยาว
เส้ นรอบวงปล้ องของยอดอ่อนแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ แต่ ค วามยาวของปล้ องของยอดอ่ อ นไม่
แตกต่างกันทางสถิติอย่ างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 2 และ
รูปที่ 2จ)

ข. กิ่งแขนง

ค. ราก
ง. ใบ
จ. ยอดอ่อน
รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพด้ านความกว้ าง (wide) และความยาว (length) ในส่วนต่างๆของผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk)
(ก) ลาต้ น (ข) กิ่งแขนง (ค) ราก (ง) ใบ และ (จ) ยอดอ่อน ในแม่นา้ ท่าจีนทั้ง 3 สถานี
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ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ±เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Mean ±SD) ลัก ษณะทางกายภาพและปริม าณธาตุ อ าหารในส่ว นต่ า งๆของผัก บุ้ ง
(Ipomoea aquatica Forsk) ในแม่นา้ ท่าจีนทั้ง 3 สถานี
ผักบุง้
สถานีที่
1
2
3
b
a
ลาต้น ความยาวปล้ อง (ซม.)
9.88±3.90
11.26±3.59
11.39±2.93a
เส้นรอบวงปล้ อง (ซม.)
4.57±1.15a
3.54±0.75b
4.39±0.92ab
a
b
นา้ หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
5543.3±331.26
3676.67±810.08
4633.33±400.17ab
นา้ หนักแห้ ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
277.01±9.29a
238.01±25.03b
204.67±17.06b
ธาตุไนโตรเจน (ก./100ก.)
< 0.5
< 0.5
< 0.5
ธาตุฟอสฟอรัส (ก./100ก.)
< 0.29
< 0.29
< 0.29
ธาตุโพแทสเซียม (ก./100ก.)
0.42±0.05
0.43±0.03
0.37±0.03
3.85±3.58b
กิง่ แขนง ความยาวปล้ อง (ซม.)
8.43±4.92a
7.09±4.00a
1.67±0.87b
2.35±0.86ab
2.83±1.28a
เส้นรอบวงปล้ อง (ซม.)
b
4.94±2.70
6.92±4.1a
7.33±3.97a
ความกว้ างใบ (ซม.)
b
a
6.59±3.69
9.12±1.85
8.71±4.47ab
ความยาวใบ (ซม.)
5.74±2.56b
7.34±3.71b
11.81±4.70a
ราก
ความยาวรากสั้นที่สดุ (ซม.)
17.84±4.31b
23.42±6.32a
26.62±6.73a
ความยาวรากยาวที่สดุ (ซม.)
b
b
1013.3±151.44
980±104.40
1390±242.70a
นา้ หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
127.24±23.90b
100.16±11.11b
171.59±27.87a
นา้ หนักแห้ ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
10.97±1.96b
12.64±2.92a
13.12±3.02a
ใบ
ความกว้ างใบ (ซม.)
14.37±3.26b
16.29±3.70a
17.03±3.12a
ความยาวใบ (ซม.)
a
a
3290±461.30
3010±270
3490±437.15a
นา้ หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
207.49±46.45a
143.69±14.19b
148.20±15.34b
นา้ หนักแห้ ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
< 0.5
< 0.5
< 0.5
ธาตุไนโตรเจน (ก./100ก.)
< 0.29
< 0.29
< 0.29
ธาตุฟอสฟอรัส (ก./100ก.)
0.38±0.01
0.37±0.02
0.34±0.01
ธาตุโพแทสเซียม (ก./100ก.)
ยอดอ่อน ความยาวปล้ องยอด (ซม.)
6.54±3.11a
6.84±4.39a
7.51±4.31a
3.00±1.36a
2.40±0.98b
2.74±1.12b
เส้นรอบวงปล้ องยอด (ซม.)
a
a
2153.33±323.32
1500±877.27
2220±170a
นา้ หนักสด (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
83.10±32.18a
62.31±43.27a
93.23±11.22a
นา้ หนักแห้ ง (ก. ต่อหน่วยตร.ม.)
< 0.5
< 0.5
< 0.5
ธาตุไนโตรเจน (ก./100ก.)
< 0.29
< 0.29
< 0.29
ธาตุฟอสฟอรัส (ก./100ก.)
0.43±0.02
0.44±0.01
0.39±0.04
ธาตุโพแทสเซียม (ก./100ก.)
a b

.. ค่าเฉลี่ย±เบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ตามด้ วยอักษรเหมือนกันในแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

2.2 ปริมาณธาตุอาหารผักบุ้ง
ลาต้ น มีปริมาณไนโตรเจน (N) ที่สะสมใน
ส่วนลาต้ น น้ อยกว่ า 0.5 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี มี
ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ที่สะสมในส่ วนลาต้ นน้ อ ยกว่ า
0.29 ก./100ก. ทั้ ง 3
สถานี และมี ป ริ ม าณ
โพแทสเซียม (K) ที่สะสมในส่วนลาต้ นมากที่สดุ ในสถานี
ที่ 2 รองลงมาคือสถานีท่ี 1 และสถานีท่ี 3 ตามลาดับ
เท่ากับ 0.43, 0.42 และ 0.37 ก./100ก. ตามลาดับ

ใบ มีปริ มาณไนโตรเจน (N) ที่สะสมในใบ
น้ อ ยกว่ า 0.5 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี มี ป ริ ม าณ
ฟอสฟอรัส (P) ที่สะสมในส่วนใบน้ อยกว่ า 0.29 ก./
100ก. ทั้ง 3 สถานี และมีปริมาณ โพแทสเซียม (K) ที่
สะสมในส่วนใบมากที่สดุ ในสถานีท่ี 1 รองลงมาคือสถานี
ที่ 2 และสถานีท่ี 3 ตามลาดับ เท่ากับ 0.38, 0.37 และ
0.34 ก./100ก. ตามลาดับ
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ยอดอ่อน มีปริมาณไนโตรเจน (N) ที่สะสม
ในส่วนยอดอ่อนน้ อยกว่า 0.5 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี มี
ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ที่สะสมในส่วนยอดอ่อนน้ อยกว่า
0.29 ก./100ก. ทั้ง 3 สถานี และมีปริมาณโพแทสเซียม
(K) ที่ ส ะสมในส่ ว นยอดอ่ อ นมากที่ สุ ด ในสถานี ท่ี 2
รองลงมาคือสถานีท่ี 1 และสถานีท่ี 3 ตามลาดับ เท่ากับ
0.44, 0.43 และ 0.39 ก./100ก. ตามลาดับ
2.3 นา้ หนักสด (fresh weight) และนา้ หนักแห้ ง
(dry weight)
ผั ก บุ้ ง มี น้า หนั ก สดเฉลี่ ย ต่ อ หน่ ว ยตาราง
เมตรมากที่สดุ ในสถานีท่ี 1 รองลงมาคือสถานีท่ี 3 และ
สถานีท่ี 2 ตามลาดับ เท่ากับ 12.00, 11.73 และ 9.16
กก./ตร.ม. ตามลาดับ และมีนา้ หนักแห้ งเฉลี่ยมากที่สุด
ในสถานีท่ี 1 รองลงมาคือสถานีท่ี 3 และสถานีท่ี 2
ตามลาดับ เท่ากับ 0.69, 0.62 และ 0.54 กก./ตร.ม.
ตามลาดับ น้าหนักสดเฉลี่ ยในส่วนต่ างๆของผักบุ้งต่ อ
หน่วยตารางเมตรทั้ง 3 สถานี พบว่ามีนา้ หนักสดในส่วน
ลาต้ นมากที่สดุ รองลงมาคือส่วน ราก ใบ และยอดอ่อน
ของผักบุ้งตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 42, 10, 30 และ
18 ของนา้ หนักสดรวมตามลาดับ และพบนา้ หนักแห้ งใน
ส่วนลาต้ น ราก ใบ และยอดอ่อนตามลาดับ คิดเป็ นร้ อย
ละ 39, 21, 27 และ 13 ของนา้ หนักแห้ งรวมตามลาดับ
ล าต้ น ผั ก บุ้ ง มี น้า หนั ก สดส่ ว นล าต้ น มาก
ที่สดุ ในสถานีท่ี 1 รองลงมาคือสถานีท่ี 3 และสถานีท่ี 2
ตามลาดับ เท่ากับ 5.54, 4.63 และ 3.67 กก./ตร.ม.
ตามลาดับ และมีนา้ หนักแห้ งส่วนลาต้ นมากที่สดุ ในสถานี
ที่ 1 รองลงมาคือสถานีท่ี 2 และสถานีท่ี 3 ตามลาดับ
เท่ากับ 0.28, 0.24 และ 0.20 กก./ตร.ม. ตามลาดับ
(ตารางที่ 2 และรูปที่ 3)
ราก ผักบุ้งมีนา้ หนักสดส่วนรากมากที่สดุ ใน
สถานี 3 รองลงมาคื อ สถานี ท่ี 1
และสถานี ท่ี 2
ตามลาดับ เท่ากับ 1.39, 1.01 และ 0.98 กก./ตร.ม.
ตามลาดับ และมีนา้ หนักแห้ งส่วนรากมากที่สดุ ในสถานีท่ี
3 รองลงมาคือสถานีท่ี 1 และสถานีท่ี 2 ตามลาดับ

เท่ากับ 0.17, 0.13 และ 0.10 กก./ตร.ม. ตามลาดับ
(ตารางที่ 2 และรูปที่ 3)
ใบ ผักบุ้งมีนา้ หนักสดส่วนใบมากที่สุดใน
สถานีท่ี 3 รองลงมาคือ สถานีท่ี 1 และสถานี ท่ี 2
ตามลาดับ เท่ากับ 3.49, 3.29 และ 3.01 กก./ตร.ม.
ตามลาดับ และมีนา้ หนักแห้ งส่วนใบมากที่สดุ ในสถานี 1
รองลงมาคือสถานีท่ี 3 และสถานีท่ี 2 ตามลาดับ เท่ากับ
0.21, 0.15 และ 0.14 กก./ตร.ม. ตามลาดับ (ตารางที่
2 และรูปที่ 3)
ยอดอ่อน ผักบุ้งมีนา้ หนักสดส่วนยอดอ่อน
มากที่สดุ ในสถานีท่ี 3 รองลงมาคือสถานีท่ี 1 และสถานี
ที่ 2 ตามลาดับ เท่ากับ 2.22, 2.15 และ 1.50 กก./ตร.
ม. ตามลาดับ และมีนา้ หนักแห้ งส่วนยอดอ่อนมากที่สุด
ในสถานี ท่ี 3 รองลงมาคือสถานีท่ี 1 และสถานี ท่ี 2
ตามลาดับ เท่ากับ0.09, 0.83 และ 0.62 กก./ตร.ม.
ตามลาดับ (ตารางที่ 2 และรูปที่ 3)
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติ นา้ หนักสดส่วน
ยอดอ่อนและใบผักบุ้งทั้ง 3 สถานี ไม่แตกต่างกันทาง
สถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ นา้ หนักสดส่วนลาต้ นและรากผักบุ้ง
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่ างมีนัยสาคัญ และพบว่ า
นา้ หนักแห้ งส่วนยอดอ่อนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในขณะที่น้า หนั ก แห้ งส่ ว นล าต้ น ใบ
และรากมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ดั ง
รายละเอียดตารางที่ 2
3. ความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพน้า กั บ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของผักบุ้ง
จากการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คุณ ภาพน้ากับลั กษณะทางกายภาพในส่ วนต่ า งๆ ของ
ผักบุ้ง นา้ หนักสด และนา้ หนักแห้ ง พบความสัมพันธ์ของ
คุณภาพนา้ บางประการต่อการลักษณะทางกายภาพของ
ผักบุ้งทั้งในทิศทางบวกและทิศทางลบในทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) และอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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กรัม

ลาต้ น
600

ราก
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ใบ

ยอดอ่อน

นา้ หนักสด×10กรัม

นา้ หนักแห้ ง

500
400
300
200
100
0
สถานีท่ ี 1

สถานีท่ ี 2

สถานีท่ ี 3

สถานีท่ ี 1

สถานีท่ ี 2

สถานีท่ ี 3

รูปที่ 3 นา้ หนักสด (fresh weight) และนา้ หนักแห้ ง (dry weight) ในส่วนลาต้ น ราก ใบ และยอดอ่อนของผักบุ้ง
(Ipomoea aquatica Forsk) ต่อหน่วยตารางเมตรในแม่นา้ ท่าจีนทั้ง 3 สถานี
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ (Correlation coefficient) ระหว่ างคุณภาพน้ากับ ลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง (Ipomoea
aquatica Forsk) ในแม่นา้ ท่าจีนทั้ง 3 สถานี
TDS

EC

Water
Flow rate

DO

BOD

COD

TOC

NO3--N

P043-P

K+

0.34
0.28

0.30
0.33

-0.75*
0.49

0.48
-0.88**

-0.67*
0.26

-0.67*
0.26

0.00
-0.62*

0.31
0.31

0.11
0.53

0.05
0.58*

0.03

0.25

-0.85*

0.64*

-0.73*

-0.73*

0.10

0.27

0.03

-0.04

เส้ นรอบวงปล้ อง

0.68*

0.65*

-0.82**

0.18

-0.85*

-0.85**

-0.39

0.67*

0.49

0.44

ความกว้ างใบ
ความยาวใบ
ราก
สั้นที่สดุ
ยาวที่สดุ
ใบ
ความกว้ างใบ
ความยาวใบ
ยอดอ่อน
ความยาวปล้ อง
เส้ นรอบวงปล้ อง

0.52

0.48

-0.82**

0.36

-0.79**

-0.79**

-0.19

0.50

0.30

0.24

0.43

0.39

-0.78**

0.04

-0.73*

-0.73*

-0.09

0.40

0.20

0.14

0.70*
0.88**

0.67*
0.86**

-0.89**
-0.74*

0.24
-0.13

-0.91**
-0.86**

-0.91**
-0.86**

-0.37
-0.67*

0.68*
0.87**

0.49
0.75**

0.42
0.71*

0.48
0.67*

0.46
0.64*

-0.70*
-0.85**

0.26
0.22

-0.69*
-0.87**

-0.69*
-0.87**

-0.21
-0.36

0.47
0.66*

0.30
0.47

0.25
0.41

0.57
0.03
0.32
-0.06

0.56
0.07
0.36
-0.02

-0.47
0.51
0.41
0.65*

-0.10
-0.62*
-0.83**
-0.68*

-0.56
0.37
0.19
0.5

-0.56
0.37
0.19
0.5

-0.44
-0.32
-0.62*
-0.28

0.56
0.05
0.34
-0.04

0.49
0.23
0.54
0.18

0.47
0.28
0.59*
0.24

ผักบุง้
ลาต้น
ความยาวปล้ อง
เส้ นรอบวงปล้ อง
กิง่ แขนง
ความยาวปล้ อง

น้ าหนักสด
น้ าหนักแห้ง

* ที่ระดับนัยสาคัญ p<0.05
** ที่ระดับนัยสาคัญ p<0.01
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการตรวจวัด และวิเ คราะห์ คุ ณภาพน้า ที่บริ เวณ
แปลงผักบุ้งทั้ง 3 สถานี ดังรายละเอียดตารางที่ 1 พบว่า
คุณภาพนา้ ทั้ง 3 สถานีมีอุณหภูมิ (Temp.) ความเค็ม
และความเป็ นกรด-เบส (pH) ใกล้ เคียงกัน คืออุณหภูมิ
มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 32.4-33.2 องศาเซลเซี ย ส ถือว่ า
อุณหภูมอิ ยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับแหล่งนา้ ธรรมชาติ
ของประเทศไทย ที่มคี ่าอยู่ระหว่าง 20.00-35.00 องศา
เซลเซียส (เกษม จันทร์แก้ ว, 2530, น. 174) ความ
เค็ม (Salinity) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1-0.2 psu ซึ่งจัดเป็ น
นา้ จืด ความเป็ นกรด-เบสมีค่าอยู่ระหว่าง 7.1-7.28 ซึ่ง
จัดเป็ นด่างอ่อน และของแข็งละลายนา้ ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 232-386 มก./ล. ถื อ ว่ า ไม่ เ กิน ค่ า
มาตรฐานเมื่อ เทียบกับค่ า มาตรฐานที่มีอ ยู่ ใ นแหล่ ง น้า
ธรรมชาติมคี ่าระหว่าง 100-500 มก./ล. (เกษม จันทร์
แก้ ว, 2530, น. 176) เนื่องจากมีการดาเนินกิจกรรม
การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน และปล่อยนา้ ทิ้งสู่แหล่ งนา้ ทาให้ มี
ผลต่อค่าของแข็งละลายนา้ สถานี ท่ี 3 มีการทาปศุสตั ว์
เลี้ ยงสุกร และโรงงานอุต สาหกรรม ทาให้ ค่ า ของแข็ง
ละลายน้าในแม่ น้าสูงขึ้น เนื่องจากของเสียจากมูล สัตว์
และอาหารสั ต ว์ เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับ ไนเตรท
(NO3--N) ที่มีค่าเพิ่มขึ้นในสถานีน้ ีเช่นกัน และพบว่ามี
ปริมาณธาตุอาหารพืชในนา้ ออโทฟอตเฟส (PO43--P)
และ โพแทสเซียม (K+) มากที่สดุ ในสถานีน้ ีด้วย สถานีท่ี
1 มีค่าความต้ องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) และ
ความต้ องการออกซิ เ จนทางเคมี (COD) มากที่ สุ ด
เนื่องจากเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมมีการระบายนา้ จากนาข้ าว
สู่แหล่งนา้ ซึ่งมีปริมาณสารอินทรีย์มากเกิดการย่อยสลาย
มากจึงทาให้ นา้ มีความต้ องการออกซิเจนสูง (BOD) ทา
ให้ ออกซิเจนละลายนา้ (DO) มีค่าต่าลง และส่งผลต่อค่า
ออโทฟอตเฟส (PO43--P) และ โพแทสเซียม (K+) ซึ่ง
เป็ นธาตุอาหารพืชในนา้ ให้ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้ วย แต่
ยังน้ อยกว่ าบริเวณที่มีการทาปศุสตั ว์ (สถานีท่ี 3) และ
เมื่อปรียบเทียบคุณภาพน้ากับค่ ามาตรฐานคุณภาพน้า
แหล่งนา้ ผิวดิน พบว่า แม่นา้ ท่าจีนตอนกลาง (สถานีท่ี 1
และสถานีท่ี 2) และแม่นา้ ท่าจีนตอนล่าง (สถานีท่ี 3) มี
คุณภาพนา้ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (มาตรฐานคุณภาพนา้
แหล่ ง น้า ผิว ดิน ประเภทที่ 4) โดยมีพ ารามิเตอร์ ท่ีเ ป็ น

ปั ญหาของแหล่งนา้ คือค่าออกซิเจนละลายนา้ (DO) ซึ่ง
สอดคล้ องกับสานัก งานจัดการคุณภาพนา้ (2554) ที่
รายงานคุณภาพน้าในแม่ น้าท่าจี นตอนกลางและแม่ น้า
ตอนล่างอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากนา้ ทิ้งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ปล่อย
นา้ เสียลงสู่แม่นา้ โดยไม่มกี ารบาบัดนา้ เสีย
ผักบุ้ งเป็ นพื ช ในเขตร้ อนจะมีการเจริ ญ เติบโตได้ ดี
ในช่ ว งอุ ณ หภูมิ ป ระมาณ 25-30 องศาเซลเซี ย ส
(Palada, & Chang, 2003) และในช่วงของฤดูหนาวที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่ าจะทาให้ ผักบุ้งเจริญเติบโตช้ า และ
แตกยอดน้ อย (วรรณภา เสนาดี, 2549, น. 161165) จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง จะ
เห็นได้ ว่า สถานีท่ี 3 ผักบุ้งมีลักษณะทางกายภาพด้ าน
ความยาวในส่วนต่างๆของผักบุ้งมากที่สดุ โดยมีความ
ยาวของราก ลาต้ น ใบ และยอดอ่อนของผักบุ้งมากที่สุด
เนื่องจากคุณภาพน้าบริเวณแปลงผักบุ้งสถานีท่ี 3 มี
ปริมาณธาตุอาหารในแหล่ งนา้ มาก (ตารางที่ 1) ทาให้
รากผัก บุ้งที่ท าหน้ าที่ดูดซับ ธาตุอาหารในแหล่ ง น้าเพื่ อ
การเจริญเติบโตมีการเพิ่มจานวนและความยาวเพื่อเพิ่ม
การดู ด ธาตุอ าหารซึ่ ง ระบบรากที่แ ผ่ ก ว้ า งจะท าให้ ร าก
สามารถดูด ใช้ ธาตุอาหารไนโตรเจนได้ มากขึ้น (วิ จิต ร
วังใน, 2552, น. 20) และความยาวรากสั้นยังแสดงถึง
การเจริญของรากใหม่ ท่ีกาลังมีการเจริญเติบโตอีกด้ วย
(Patnaik, 1976, pp. 77-82) การแตกกิ่งแขนงของ
ผักบุ้งที่เจริญจากตาที่โคนต้ น พบว่าสถานีท่ี 3 มีจานวน
กิ่งแขนงมากกว่ าสถานีอ่ ืนๆ แม้ จะมีความยาวกิ่งแขนง
น้ อยกว่าสถานีท่ี 2 เนื่องจากคุณภาพนา้ ในสถานีท่ี 3 มี
ปริมาณธาตุไนโตรเจนในแหล่ งนา้ สูง (ตารางที่ 1) ซึ่ง
เป็ นปั จ จั ย หลั ก ที่ ช่ ว ยเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ซึ่ ง
สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาการเจริญเติบโตผักบุ้งใน
แหล่ ง น้า ต่ า งๆ พบว่ า แหล่ ง น้า ที่มี ธ าตุ ไ นโตรเจนสู ง
ผักบุ้งจะมีการเจริญเติบโตด้ านความยาวลาต้ นและการ
แตกกิ่งแขนงเพิ่มขึ้น (พรพรรณ สุรการพินิจ , 2555)
โดยการปลูกผักบุ้งในแหล่งนา้ ที่มลี าต้ นชิดกันอาจรบกวน
ตาทาให้ มีการแตกแขนงได้ ยากกว่ า และผักบุ้งจะมีการ
แตกกิ่งได้ ดหี ากมีระยะห่างระหว่างต้ น (นนท์ ล้ อสุริยนต์,
2505) ผักบุ้งมีนา้ หนักสดและนา้ หนักแห้ งในส่วนต่างๆ
ของผักบุ้ ง แตกต่ า งกัน โดยพบน้า หนั ก สดมากที่สุด ใน
ส่วนลาต้ น รองลงมา คือส่วนใบ ยอดอ่อน และรากของ
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ผักบุ้ง ตามลาดับ และพบนา้ หนักแห้ งมากที่สดุ ในส่วนลา
ต้ น รองลงมาคือส่ว นใบ ราก และยอดอ่อนของผักบุ้ ง
ตามล าดั บ ซึ่ ง น้ า หนั ก แห้ งให้ ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
นา้ หนักสดยกเว้ นในส่วนยอดอ่อน เนื่องจากต้ นอ่อนของ
พืชที่เพิ่งงอกนั้น นา้ หนักแห้ งของพืชที่กาลังเริ่มเติบโตนี้
โดยปกติจะลดลงในขณะที่น้าหนักสดกลับมีค่าเพิ่ มขึ้น
(ลิลลี่ กาวีตะ๊ , มาลี ณ นคร, ศรีสม สุวรรณ์วงศ์, สุรียา
ตันติวิ วัฒน์ , และณรงค์ วงศ์กันทรากร, 2556, น.
185) และพบว่าสถานีท่ี 1 มีนา้ หนักสดและนา้ หนักแห้ ง
ของผักบุ้งต่อหน่วยตารางเมตรมากที่สดุ และมีความยาว
เส้ นรอบวงของปล้ องของลาต้ น และยอดอ่ อนมากที่สุด
ด้ วย (ตารางที่ 2, รูปที่2 และรูปที่ 3) นา้ หนักสดที่
เพิ่ ม ขึ้ นอาจมี ผ ลมาจากช่ ว งอายุ ข องผั ก บุ้ ง ที่ จ ะมี ก าร
เจริ ญ เติบโตแตกต่ า งกัน เนื่ องจากผักบุ้ ง ที่ป ลู ก ในแม่
น้า ท่า จีน เป็ นลั กษณะปล่ อยให้ แ ตกยอดตามธรรมชาติ
และจะตัดแต่งลาต้ นแก่ท้ งิ ซึ่งผักบุ้งในแหล่งนา้ จะมีอตั รา
การเจริญเติบโตในระยะแรก (สัปดาห์ท่ี 1-4) ค่อนข้ าง
ช้ า หลังจากนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ าง
รวดเร็ ว โดยมี ก ารแตกยอดใหม่ ซึ่ ง จะมี อั ต ราการ
เจริญเติบโตสูงสุดในสัปดาห์ท่ี 8 และค่อยๆลดลงโดยลา
ต้ นหรือส่วนที่แก่จะเริ่มเน่าและตาย (วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์,
2532, น. 20) การสะสมธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ของผักบุ้งทั้ง 3
สถานี พบว่ าผักบุ้งมีปริมาณการสะสมธาตุอาหารต่างๆ
ใกล้ เคียงกันในทุกสถานี พบปริมาณโพแทสเซียม (K)
มากที่สดุ ในส่วนยอดอ่อน รองลงมาคือในส่วนลาต้ น และ
ใบผักบุ้งตามลาดับ (ตารางที่ 2) เนื่องจากโพแทสเซียม
(K) เป็ นธาตุท่พี ืชต้ องการมากในส่วนที่กาลังเจริญเติบโต
อายุน้อย (วิจิตร วังใน, 2552, น. 35) และจากปริมาณ
การสะสมธาตุอาหารในส่วนต่างๆของผักบุ้ง สอดคล้ อง
กับ รายงานการศึ กษาความสามารถในการดู ด ซั บ ธาตุ
อาหารของผักบุ้งที่พบว่าผักบุ้งมีความสามารถดูดซับธาตุ
อาหารโพแทสเซีย ม (K)>ไนโตรเจน (N)>ฟอสฟอรั ส
(P) ตามลาดับ (วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, 2532, น.
3) และพบว่ ามีการสะสมธาตุไนโตรเจนมากที่สุดในใบ
ผักบุ้ง และสะสมธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุดในรากผักบุ้ง
(Zhang, Achal, Xu, & Xiang, 2014, pp. 48-55)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพนา้ กับ
ลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งจะเห็นได้ ว่าธาตุอาหาร
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ของพืชในนา้ ไนเตรท (NO3--N) ออโทฟอตเฟส (PO43-P) โพแทสเซี ย ม (K+) ของแข็ง ละลายน้าทั้ง หมด
(TDS) และการนาไฟฟ้ า (EC) มีความสัมพันธ์ในทาง
ผั น ตรง ( +) กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของผั ก บุ้ ง
โดยเฉพาะรากผักบุ้ง ในขณะที่คุณภาพนา้ บางประการที่มี
ความสัมพันธ์ในทางผกผัน (-) กับลักษณะทางกายภาพ
ของผักบุ้ ง ได้ แ ก่ ความต้ องการออกซิ เ จนทางชี ว ภาพ
(BOD), ความต้ องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และ
ปริ ม าณคาร์ บ อนทั้ง หมดในสารอิน ทรี ย์ (TOC) และ
ความเร็วกระแสนา้ (Water Flow rate) (ตารางที่ 3)
เนื่องจากผักบุ้งที่ปลูกในแหล่งนา้ มีการดูดซึมธาตุอาหาร
หลักที่ละลายอยู่ ในแหล่ งน้าในปริมาณที่เพี ยงพอไปใช้
ประโยชน์ ซึ่ ง หากในแหล่ ง น้านั้ น มีป ริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) มากเกินไปอาจ
ก่ อ ให้ เกิด ผลเสีย จากภาวะ Eutrophication ได้ ค่ า
ของแข็งละลายน้าทั้ง หมด (TDS) และการนาไฟฟ้ า
(EC) ในแหล่ ง น้า บ่ ง บอกถึง ปริ ม าณเกลื อ ที่ล ะลาย
สามารถแตกตั ว ออกเป็ นไอออนบวกและลบ รวมถึ ง
ไอออนของสารอินทรีย์ ซึ่งธาตุอาหารพื ชในน้าก็ละลาย
แตกตัวอยู่ในรูปไอออน จึงทาให้ มีความสัมพันธ์ในทาง
ผันตรงกับลักษณะทางกายภาพของพืช ในขณะที่ความ
ต้ องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD), ความต้ องการ
ออกซิเจนทางเคมี (COD), ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดใน
สารอิน ทรี ย์ (TOC) บ่ ง บอกถึง ปริ มาณสารอิน ทรี ย์ ใ น
แหล่ ง น้ า ที่ ส ามารถถู ก ย่ อ ยสลายโดยจุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี ใ ช้
ออกซิเจนในแหล่งนา้ ซึ่งถ้ ามีมากจะทาให้ ออกซิเจนในนา้
ขาดแคลน (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ,
2528, น. 55) ส่งผลให้ ค่าออกซิเจนละลายนา้ (DO)
ของแหล่งนา้ ลดลง จึงทาให้ มีความสัมพันธ์ในทางผกผัน
กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของผั ก บุ้ ง ความเร็ ว ของ
กระแสนา้ ที่ไหลเร็วส่งให้ ออกซิเจนละลายนา้ (DO) ใน
แหล่งนา้ สูงขึ้นจากการม้ วนตัวของอากาศทาให้ มีปริมาณ
ออกซิเจนละลายมากกว่านา้ นิ่งๆหรือไหลช้ ากว่า (บัญญัติ
สุขศรีงาม, 2534, น. 439) และยังส่งผลต่อการพัดพา
ธาตุอาหารและการตกตะกอนในแหล่งนา้ ความเร็วของ
กระแสนา้ ที่มากเกินไปจะพัดพาธาตุอาหารไปทาให้ แหล่ง
น้า บริ เ วณนั้ น ขาดความอุ ด มสมบู ร ณ์ และบริ เ วณน้า
ค่ อนข้ างนิ่ งสงบจะเกิดการตกตะกอนและมีอุดมความ
สมบูรณ์มากกว่าแหล่งนา้ ไหล อย่ างไรก็ตามค่าอุณหภูมิ
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pH ความเค็ม และ DO ในแหล่งนา้ มีความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในแหล่ งนา้ นั้นๆซึ่งต้ องอยู่ใน
เกณฑ์ท่เี หมาะสมตามธรรมชาติ (กองจัดการคุณภาพนา้ ,
2540) เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อปฎิกริยาเคมีในแหล่ ง
นา้ และค่า pH ที่ต่าเกินไป เช่น ต่ากว่า 4.5 ทาให้ พืชนา้
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ดี (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุ
วรรณ สมศิริ, 2528, น. 44)
จากการศึกษาจะเห็นได้ ว่าคุณภาพนา้ ในแม่นา้ ท่าจีน
ทั้ง 3 สถานี ตั้งแต่ อ. สองพี่ น้อง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ.
สามพราน จ. นครปฐม เป็ นปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อ
ลักษณะทางกายภาพของผักบุ้งในแม่ นา้ จากการดูดซึม
ธาตุอาหารพืชในแหล่ งนา้ ไปใช้ ประโยชน์ ซึ่งเห็นได้ จาก
ลักษณะทางกายภาพด้ านความกว้ างและความยาวของ
ผักบุ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีปริมาณธาตุอาหารในแหล่ ง
นา้ สูงทาให้ ผักบุ้งมีลักษณะทางกายภาพด้ านความกว้ าง
และความยาวเพิ่มขึ้นด้ วย ซึ่งการดูดซึมธาตุอาหารพืชใน
แหล่งนา้ โดยผักบุ้งในแม่นา้ นั้นถือเป็ นการช่วยบาบัด ลด
ปริมาณธาตุอาหาร และภาวะ Eutrophication ในแหล่ ง
นา้ ได้
สรุปผลการศึกษา
จากการศึก ษาพบว่ าคุ ณภาพน้าในแม่ น้าท่าจี นเป็ น
ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมต่ อลักษณะทางกายภาพและปริมาณ
ธาตุอาหารของผักบุ้งในแม่นา้ โดยคุณภาพนา้ ในแม่นา้ ท่า
จีนตั้งแต่ อ.สองพี่ น้อ ง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ.สามพราน
จ.นครปฐม มีผลต่อลักษณะทางกายภาพด้ านความกว้ าง
และความยาวของผักบุ้ง โดยเฉพาะบริเวณ อ. สามพราน
จ. นครปฐม เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารในแหล่ งน้า
มาก พบว่ า ผั ก บุ้ ง มี น้า หนั ก สดมากที่สุด ในส่ ว นล าต้ น
รองลงมา คือส่วนใบ ยอดอ่อน และรากตามลาดับ และ
ผักบุ้งมีนา้ หนักแห้ งมากที่สดุ ในส่วนลาต้ น รองลงมา คือ
ส่วนใบ ราก และยอดอ่อน และพบว่าผักบุ้งทั้ง 3 สถานีมี
ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน (N) ในส่วนลาต้ น ใบ
และยอดอ่อนผักบุ้งใกล้ เคียงกัน คือปริมาณน้ อยกว่า 0.5
ก./100ก. ฟอสฟอรัส (P) ปริมาณน้ อยกว่ า 0.29
ก./100ก. และโพแทสเซียม (K) มีการสะสมมากที่สดุ
ในส่วนยอดอ่อนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39-0.44 ก./100
ก. รองลงมาคือส่ วนล าต้ น และใบตามลาดับ โดยมี
คุณภาพนา้ ที่มคี วามสัมพันธ์ต่อลักษณะทางกายภาพและ

ปริมาณธาตุอาหารของผักบุ้งในแม่นา้ ได้ แก่ ปริมาณธาตุ
อาหารพื ช ในน้า ไนเตรท (NO3--N) ออโทฟอตเฟส
(PO43—P) และโพแทสเซียม (K+) ของแข็งละลายน้า
ทั้งหมด (TDS) และการนาไฟฟ้ า (EC) มีความสัมพันธ์
โดยตรง (+) กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของผั ก บุ้ ง
โดยเฉพาะราก ในขณะที่ค่าความต้ องการออกซิเจนทาง
ชี ว ภาพ (BOD) ความต้ อ งการออกซิ เ จนทางเคมี
(COD) ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ (TOC)
และความเร็ว กระแสน้า (Water Flow rate) มี
ความสัมพั น ธ์ใ นทางตรงกัน ข้ า ม (-) กับลั กษณะทาง
กายภาพของผักบุ้ ง ในแม่ น้า ท่ า จี น ซึ่ ง คุ ณ ภาพน้า และ
ปริมาณธาตุอาหารในแหล่ งนา้ นี้มีส่วนมาจากนา้ ทิ้งจาก
การใช้ ประโยชน์ท่ดี ินบริเวณสองฝั่งของแม่นา้ และการที่
ผักบุ้งในแม่นา้ ท่าจีนมีการดูดซึมธาตุอาหารในแหล่ งนา้
ไปใช้ ประโยชน์ยังเป็ นการช่วยลดปริมาณธาตุอาหาร และ
ภาวะ Eutrophication ในแหล่ งนา้ ตลอดจนสร้ างรายได้
ให้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งในแม่นา้
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