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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีศกึษาพฤตกิรรมทางชลศาสตรแ์ละการคาดการณ์เบือ้งตน้ผลกระทบการรุกลํ้าของความ

เคม็ทัง้ 4 ลุ่มน้ํา ไดแ้ก่ ลุ่มน้ําเจา้พระยา ลุ่มน้ําแม่กลอง ลุ่มน้ําท่าจนี และลุ่มน้ําบางปะกง ภายใต้

สภาวะภยัแลง้ โดยใชแ้บบจาํลอง MIKE11 เริม่ตน้จากการจดัทาํแบบจาํลองทางชลศาสตร ์และการ

พดัพาและแพร่กระจาย ตลอดจนการประยุกตข์อ้มลูระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลก IPCC ผลการศกึษา

พบวา่ คา่สมัประสทิธิค์วามขรุขระทีเ่หมาะสมทัง้ 4 ลุม่น้ําอยูใ่นชว่ง 0.025-0.045 และคา่สมัประสทิธิ ์

การพดัพาและแพร่กระจายอยู่ในช่วง 100-2,000 ตร.ม./วนิาท ีสําหรบัการคาดการณ์เบื้องตน้การ

รุกลํ้าของความเคม็ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2643 กรณีศกึษาเหตุการณ์ RCP 2.6 และ 8.5 

พบวา่ เมือ่ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลก IPCC ปี พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ 2-4 ม.และ ปี พ.ศ. 2643 เพิม่ขึน้ 

38-68 ม. ส่งผลใหค้่าระดบัน้ําในแม่น้ําที่จุดเฝ้าระวงัเพิม่ขึน้ 2-5 ซม. และ 69-70 ซม. ตามลําดบั 

รวมทัง้ส่งผลให้ค่าความเค็มเพิม่ขึ้นอยู่ระหว่าง 0.01-0.08, 0.09-0.96 และ 0.13-1.92 กรมั/ลติร 

ตามลําดบั ค่าความเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ําทัง้ 4 สายเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 กม. สรุปได้ว่า เมื่อ

ระดบัน้ําทะเลในอ่าวไทยเพิม่สูงขึน้การรุกตวัของความเคม็เขา้ไปในแม่น้ําเป็นระยะทางทีไ่กลขึน้ 
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สาํหรบัการเกษตรส่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชืทางเศรษฐกจิในจงัหวดันนทบุร ีราชบุร ี

นครปฐม และปราจนีบุร ีเชน่ ทุเรยีน มะพรา้ว ลิน้จี ่มะมว่ง และขา้ว เป็นตน้ ผลการศกึษาเป็นเพยีง

ขอ้สนันิษฐานเบือ้งตน้เพือ่นําไปใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งผลกระทบความเคม็ 

คาํสาํคญั: โครงขา่ยลาํน้ํา, การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ, การรุกตวัความเคม็, ระดบัน้ําทะเลเพิม่ขึน้ 

 

ABSTRACT 

This research study hydraulic behavior and preliminary prediction effect intrusion of salinity 

in four basins. For basins consist of Chao Phraya River Basin, Mae Klong River Basin, 

Tha Chin River Basin and Bangprakong River under drought conditions by using the MIKE11 

model. Researcher starts from preparation of the Hydrodynamic modules, Advection-

Dispersion modules and application data of global mean sea level from IPCC. The result of 

research found that coefficients of manning’s n appropriate with the four basins, with values 

in range 0.025-0.450 and dispersion coefficient are 100-2,000 m2/sec.  For preliminary 

prediction effects intrusion of salinity in 2020 and 2100 case study RCP2.6 and RCP8.5 

found that when global mean sea level rise from IPCC in 2020 increase 2-4 m and 2643 

increase 38-68 cm, water level in rivers at surveillance points increase 2-5 cm and 69-70 cm 

In addition, salinity values increase between 0.01-0.08,  0.09-0.96 and 0.13-1.92 g/l 

respectively. The intrusion of salinity into four rivers increases approximately 1-2 km. 

Therefore, the increase of sea level in the Gulf of Thailand affects intrusion of salinity into 

the river at a greater distance. For agriculture, salinity values effect on economic plants in 

Nonthaburi, Ratchaburi, Nakhon Pathom and Prachinburi provinces. This intrusion of salinity 

affects growth of economic plants such as durian, coconut, lychee, mango and rice etc. The 

results are just preliminary presumption for use as a guideline to evaluate risk area from 

effect of salinity. 

KEYWORDS: River Network, Climate Change, Intrusion of Salinity, Sea Level Rise 

 

1.  บทนํา 

ลุ่มน้ําเจา้พระยา ลุม่น้ําแมก่ลอง ลุ่มน้ําท่าจนี และลุ่มน้ําบางปะกงเป็นลุ่มน้ําทีม่ปีากแมน้ํ่าเชื่อม

ตดิกบัทะเลอ่าวไทยมคีวามสาํคญัต่อการอุปโภค-บรโิภค การเกษตร การอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ซึ่ง

ความอุดมสมบรูณ์ของลุม่น้ําทัง้สี ่เป็นตวัแปรสาํคญัทีห่ลอ่เลีย้งพืน้ทีท่างการเกษตรตลอดสองฝัง่ลุ่ม

น้ําไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ปัจจุบนัประสบปัญหาการรุกตวัของความเคม็ โดยเฉพาะบรเิวณตอนล่างของ
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ลุ่มน้ําทัง้สีก่่อนไหลลงสูอ่่าวไทย รวมถงึการขาดแคลนน้ําจดืในการทาํไร ่ทาํนา ทาํสวน การผลติน้ํา

เพื่อการอุปโภค-บรโิภค ซึ่งฤดูแล้งสถานการณ์การรุกลํ้าของน้ําเคม็จะรุนแรงมาก ความเค็มจะ

ลดลงตามระยะทางทีห่่างจากปากแม่น้ํา อกีทัง้ปรมิาณน้ําจดืในแมน้ํ่าทัง้ 4 แม่น้ํามน้ีอยเกนิกว่าจะ

ผลกัดนัปรมิาณน้ําทะเล 

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาพฤตกิรรมทางชลศาสตร์และการคาดการณ์ผลกระทบ

ของการรุกลํ้าของความเคม็ทัง้ 4 ลุ่มน้ํา โดยนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการวเิคราะห์

ปัญหาดา้นต่างๆ ทีม่คีวามซบัซ้อนสูง การศกึษาน้ีเลอืกใชโ้ปรแกรม MIKE11 พฒันาโดย Danish 

Hydraulic Institute (DHI) ประเทศเดนมาร์ค ผลการศกึษาสามารถใช้ประเมนิพื้นที่เสี่ยงต่อการ

ไดร้บัผลกระทบจากคา่ความเคม็ทีเ่กดิขึน้และเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการน้ําทัง้สีลุ่ม่น้ําต่อไป 

 

2.  ขอบเขตการศึกษา 

2.1  ขอบเขตด้านโปรแกรม MIKE11 

การสร้างแบบจําลองพฤติกรรมทางชลศาสตร์โดยใช้แบบจําลอง MIKE11 สําหรับแม่น้ํา

เจา้พระยา ตัง้แต่สถานีวดัน้ํา C.13 จ.ชยันาท ถงึป้อมพระจุลฯ จ.สมทุรปราการ ดงัรปูที ่1 แมน้ํ่าแม่

กลองตัง้แต่สถานีวดัน้ํา K.11A จ.กาญจนบุร ีถงึปากแมน้ํ่าแมก่ลอง จ.สมุทรสงคราม ดงัรปูที ่2 แม่

น้ําท่าจนีตัง้แต่ปตร.โพธิพ์ระยา จ.สุพรรณบุร ีถึงปากแม่น้ําท่าจนี จ.สมุทรสาคร ดงัรูปที่ 3 และ

แม่น้ําบางปะกงตัง้แต่สถานีวดัน้ํา KGT.3 แม่น้ําปราจนีบุร ีจ.ปราจนีบุร ีถงึปากแมน้ํ่าบางปะกง จ.

ฉะเชงิเทรา ดงัรปูที ่4 สาํหรบัปรมิาณน้ําฝนไมนํ่ามาพจิารณาเน่ืองจากพจิารณาเฉพาะฤดแูลง้ 

 

   

รปูท่ี 1 พืน้ท่ีศึกษา และโครงข่ายแม่น้ําเจ้าพระยา 

ก ข 

 

 

Downstream Boundary 
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รปูท่ี 2 พืน้ท่ีศึกษา และโครงข่ายแม่น้ําแม่กลอง 

 

  

รปูท่ี 3 พืน้ท่ีศึกษา และโครงข่ายแม่น้ําท่าจีน 

  

ก ข 

 

ก ข 

 

 

 

Downstream Boundary 

Downstream Boundary 
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รปูท่ี 4 พืน้ท่ีศึกษา และโครงข่ายแม่น้ําบางปะกง 

 

2.2  ขอบเขตด้านข้อมลู 

การศกึษาพฤตกิรรมทางชลศาสตรใ์ชข้อ้มลูปี พ.ศ. 2553 ถงึพ.ศ. 2556 เป็นขอ้มลูสอบเทยีบ

และตรวจสอบแบบจําลอง พจิารณาเฉพาะหน้าแลง้ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม สาํหรบัการ

คาดการณ์ผลกระทบของความเค็มต่อพื้นที่ทางการเกษตรและการอุปโภค-บรโิภค ซึ่งเป็นการ

ประเมนิเบื้องตน้ เน่ืองจากขาดแคลนขอ้มูลบรเิวณปากแม่น้ําอ่าวไทย จงึใชข้อ้มูลการเพิม่ขึน้ของ

ระดบัน้ําทะเลเฉลี่ยทัว่โลกจาก IPCC ใหเ้ป็นขอ้มูลสมมตกิารเพิม่ขึน้ของน้ําทะเลบรเิวณอ่าวไทย 

ทาํการคาดการณ์ปี พ.ศ. 2563 ถงึพ.ศ. 2643 เลอืกเหตุการณ์ RCP2.6 และ RCP8.5  

  

3. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1  แบบจาํลอง MIKE11 ทางชลศาสตร ์(Hydrodynamic Module) 

งานวจิยัครัง้น้ีเลอืกใชโ้ปรแกรม MIKE11 คํานวณการไหลในลําน้ําแบบ 1 มติ ิโดยเลอืกใช ้2 

โมดูล คอื แบบจําลองทางชลศาสตร์ (Hydrodynamic Module) ใชส้มการ Saint Venant ซึ่งเขยีน

เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ดงัสมการที่ (1) และ (2) และแบบจําลองการพดัพาและแพร่กระจาย 

(Advection-Dispersion Module) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลอตัราการไหล ระดบัน้ํา พื้นที่หน้าตดัการไหล 

และรศัมชีลศาสตรท์ีไ่ดจ้าก MIKE11-HD [1-3] สมการพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการคาํนวณดงัสมการ (3)  

 

สมการการไหลต่อเน่ือง : 
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Downstream Boundary 
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สมการโมเมนตมั : 
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สมการการพดัพาและแพรก่ระจาย : sqCAKC
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เมื่อ Q  คอือตัราการไหล, q  คอือตัราไหลเขา้-ออกดา้นขา้ง, h  คอืความลกึของน้ํา, α  คอืค่า

สมัประสทิธิป์รบัแกโ้มเมนตมั, C  คอืค่าสมัประสทิธิข์อง Chezy (C=R1/6/n), n  คอืสมัประสทิธิ ์

ความขรุขระ, g  คอือตัราเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง, x  คอืระยะทาง, t  คอืเวลา, C คอื ความเขม้ขน้, 

Df คอืสมัประสทิธิก์ารแพร่กระจาย, A คอื พืน้ทีห่น้าตดัลาํน้ํา, K คอื สมัประสทิธิก์ารยอ่ยสลาย, Cs 

คอื Source/Sink Concentration  

 

3.2  รายงานโลกร้อนของ IPCC AR5 

รายงานของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (IPCC AR5) มี

การใชภ้าพฉายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแบบใหม่ (RCP) ตวัเลขหลงั RCP นัน้บอกค่าพลงังาน

ความรอ้นระดบัต่าง ๆ ในบรรยากาศที่สมัพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งตวัเลขที่

ต่อทา้ยมคีวามหมายในเชงินโยบายในการแกปั้ญหาโลกรอ้น เพราะตวัเลขเหล่าน้ีสะทอ้นถงึสภาพ

โลกอนาคต [4] 

 

4.  วิธีการศึกษา 

4.1  การรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน และการจดัทาํแบบจาํลอง 

การรวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ยลกัษณะรปูร่าง รปูตดัขวางลาํน้ํา ขอ้มลูอตัราการไหล ระดบัน้ํา 

และความเคม็ทัง้ 4 ลุ่ม รวบรวมในปี พ.ศ. 2552-2557 จากหน่วยงานกรมชลประทาน การท่าเรอื

แห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร และกรมควบคุม

มลพษิ การเลอืกขอ้มูลปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจากเป็นขอ้มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

รายละเอยีดการนําเขา้ขอ้มลูแสดงดงัตารางที ่1 

สําหรบัการสรา้งแบบจําลองเริม่จากการกําหนดโครงข่ายลําน้ําดงัรูปที่ 1 - รูปที่ 4 เพื่อเป็น

เสน้ทางการไหลของลําน้ําสายหลกั และลําน้ําสาขา ต่อมาจดัทําแบบจําลองทางชลศาสตร์ และ

แบบจาํลองการพดัพาและแพร่กระจาย กําหนดขอบเขตเงือ่นไขดา้นเหนือน้ํา ทา้ยน้ํา และดา้นขา้ง
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ใชข้อ้มลูอตัราการไหลรายวนัทัง้ 4 ลุม่น้ํา จากนัน้ทาํการปรบัเทยีบแบบจาํลองเพือ่หาคา่สมัประสทิธิ ์

ทีใ่หค้า่ทางสถติทิีด่ทีีส่ดุ และตรวจสอบแบบจาํลองจนมคีวามน่าเชือ่ถอืและแมน่ยาํ 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูนําเข้าโปรแกรมแบบจาํลอง 

แม่น้ํา ขอบเขตด้านเหนือน้ํา ขอบเขตด้านท้ายน้ํา ขอบเขตด้านข้าง 

แมน้ํ่า

เจา้พระยา 

อัตราการไหลรายวนัที่

สถานีวดัน้ํา C.13 

ระดับน้ํารายชัว่โมงที่

ป้อมพระจุลฯ 

แม่น้ําป่าสักใช้อัตราการไหล

รายวนัทีส่ถานีวดัน้ํา S.26 

แมน้ํ่าน้อยใชอ้ตัราการไหลราย

วนัทีป่ตร.ผกัไห ่

แมน้ํ่า 

แมก่ลอง 

อัตราการไหลรายวนัที่

สถานีวดัน้ํา K.11A 

ระดับน้ํารายชัว่โมงที่

ปากแมน้ํ่าแมก่ลอง 
- 

แมน้ํ่า 

ทา่จนี 

อัตราการไหลรายวนัที่

ปตร.โพธิพ์ระยา 

ระดับน้ํารายชัว่โมงที่

ปากแมน้ํ่าทา่จนี 

อัตราการไหลรายวันที่ปตร.

บางยีห่นและปตร.สองพีน้่อง 

แมน้ํ่า 

บางปะกง 

อัตราการไหลรายวนัที่

KGT.3 

ระดับน้ํารายชัว่โมงที่

ปากแมน้ํ่าบางปะกง 

แม่น้ํานครนายกใช้อัตราการ

ไหลรายวนัทีป่ตร.บางเมา่ 

 

4.2 การประยกุตใ์ช้แบบจาํลอง 

การศกึษาการคาดการณ์ผลกระทบในอนาคตโดยใชข้อ้มูล IPCC สําหรบัแบบจําลองทางชล

ศาสตร์กําหนดขอบเขตเงื่อนไขดา้นเหนือน้ําใชข้อ้มูลจากการปรบัเทยีบแบบจําลอง ไดแ้ก่ แม่น้ํา

เจา้พระยา แม่กลอง และแม่น้ําท่าจนี ใชข้อ้มูลปี พ.ศ. 2553 และแม่น้ําบางปะกง ใชข้อ้มูลปี พ.ศ. 

2556 ดงัตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมลูการเพ่ิมขึน้ระดบัน้ําทะเลเฉล่ียทัว่โลกจากข้อมลู IPCC 

รายการ แม่น้ํา 
ปี (พ.ศ.) 

ระดบัน้ําทะเล 

เฉล่ียทัว่โลก (ม.) 

ปีฐาน ปีทาํนาย RCP 2.6 RCP 8.5 

นําเขา้

แบบ 

จาํลอง 

เจา้พระยา แมก่ลอง ทา่จนี 2553 2563 0.04 0.04 

บางปะกง 2556 2563 0.02 0.02 

เจา้พระยา แมก่ลอง ทา่จนี 2553 2643 0.40 0.70 

บางปะกง 2556 2643 0.38 0.68 
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รปูท่ี 5 การเปล่ียนแปลงระดบัน้ําทะเลเฉล่ียทัว่โลกภายใต้เหตกุารณ์ RCP2.6 และ RCP8.5 

 

สาํหรบัขอบเขตเงือ่นไขทางดา้นทา้ยน้ําใชข้อ้มลูการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลกจาก 

IPCC AR5 ภายใต้การคาดการณ์ RCP2.6 และ RCP8.5 ดังรูปที่  5 [4, 5] การคาดการณ์

แบบจาํลองการพดัพาและแพรก่ระจายกาํหนดขอบเขตดา้นทา้ยน้ําใชค้า่คงทีค่อืความเคม็วกิฤต 30 

กรมั/ลติร มาวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดบัน้ําทะเลและความเคม็ในอนาคตปี พ.ศ. 2563 และ

พ.ศ. 2643 

 

5. ผลการวิจยั 

5.1 การปรบัเทียบและการตรวจสอบแบบจาํลองทางชลศาสตร ์

การไหลในแม่น้ําที่ไดร้บัอทิธพิลของการขึน้ลงของระดบัน้ําทะเลดา้นทา้ยน้ํา การปรบัเทยีบ

และตรวจสอบแบบจําลอง MIKE11-HD เพื่อให้ได้ค่าสมัประสทิธิท์ี่เหมาะสมที่สุด ในที่น้ีทําการ

ปรบัแกค้า่สมัประสทิธิค์วามขรุขระ (Manning’s n) สรุปผลไดด้งัตารางที ่3 และรปูที ่6ก-ง 

 

ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิความขรขุระและค่าตวัแปรทางสถิติ 

แม่น้ํา ปี (พ.ศ.) Manning’s n R2 และ IA RMSE (ม.) 

เจา้พระยา 2553 0.025-0.040 0.70-0.99 0.305-0.468 

แมก่ลอง 2553 0.028-0.032 0.75-0.93 0.314-0.394 

ทา่จนี 2553 0.030-0.045 0.59-0.95 0.107-0.241 

บางปะกง 2556 0.025-0.035 0.80-0.99 0.128-0.308 

  

 

0.4 ม. 
0.6 ม. 0.8 ม. 

0.74 ม. 

0.44 ม. 

2013 
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ก) สถานีวดัน้ํา C.7A อ.เมอืง จ.อ่างทอง ในแมน้ํ่าเจา้พระยา 

  
ข) สถานีวดัน้ํา K.57 บา้นกระดงังา อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม ในแมน้ํ่าแมก่ลอง 

   
ค) สถานีวดัน้ํา T.1  หน้าทีว่า่การอาํเภอเมอืง จ.นครปฐม ในแมน้ํ่าทา่จนี 

  
ง) สถานีวดัน้ํา BPK003 ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา ในแมน้ํ่าบางปะกง 

รปูท่ี 6 ผลการปรบัเทียบ (รปูซ้าย) และตรวจสอบ (รปูขวา) แบบจาํลอง MIKE11-HD 

 

จากรูปที ่6 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าระดบัน้ําจากขอ้มูลจรงิกบัการคํานวณของทัง้ 4 ลุ่มน้ํามี

แนวโน้มไปในทางเดยีวกนัดมีาก เมื่อทําการปรบัเทยีบและตรวจสอบใหค้่าทางสถติคิอื R2 และ IA 

อยูใ่นชว่ง 0.59-0.95 และ RMSE อยูใ่นชว่ง 0.107-0.468 ม. อยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

 

5.2 การปรบัเทียบและการตรวจสอบแบบจาํลองการพดัพาและแพร่กระจาย 

การปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจําลอง MIKE-AD เพื่อใหไ้ดค้่าสมัประสทิธิท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ในทีน้ี่ทาํการปรบัแกค้า่สมัประสทิธิก์ารแพรก่ระจาย สรุปผลไดด้งัตารางที ่4 และรปูที ่7ก-ง 
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ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิการพดัพาและแพร่กระจายและค่าตวัแปรทางสถิติ 

แม่น้ํา ปี (พ.ศ.) Dispersion (ตร.ม/วินาที) R2 และ IA RMSE (ม.) 

เจา้พระยา 2555 800-1,600 0.57-0.86 0.017-0.048 

แมก่ลอง 2556 200-1,400 0.61-0.99 0.034-1.972 

ทา่จนี 2556 100-1,200 0.58-0.97 0.030-2.354 

บางปะกง 2557 100-1,400 0.81-0.99 1.747-3.694 

 

   
ก) สถานีสบูน้ําดบิสาํแล จ.ปทุมธานี ในแมน้ํ่าเจา้พระยา 

  
ข) ปากคลองดาํเนินสะดวก จ.สมทุรสงคราม ในแมน้ํ่าแมก่ลอง 

  
ค) สะพานปฐมโพธิแ์กว้ อ.สามพราน จ.สมทุรสาคร ในแมน้ํ่าทา่จนี 

  
ง) ปตร.ทา่ไข ่จ.ฉะเชงิเทรา ในแมน้ํ่าบางปะกง 

รปูท่ี 7 ผลการปรบัเทียบ (รปูซ้าย) และตรวจสอบ (รปูขวา) แบบจาํลอง MIKE11-AD 
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แมน้ํ่าทัง้ 4 ลุม่น้ํามปีากแมน้ํ่ากวา้ง และแคบลูเ่ขา้ไปทางตน้น้ํา มคีวามคดเคีย้ว บางชว่งมโีคง้

หกัศอก เพือ่ใหแ้บบจาํลองการไหลของแมน้ํ่ามสีภาพการไหลเสมอืนจรงิมากทีสุ่ดจงึไดท้ําการปรบั

ค่าสมัประสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งตลอดช่วงแม่น้ํา ใหค้่าทางสถติคิอื R2 และ IA อยู่ในช่วง 0.57-0.99 และ 

RMSE อยูใ่นชว่ง 0.017-3.694 กรมั/ลติร อยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

จากรูปที ่7 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความเคม็จากขอ้มลูจรงิกบัการคํานวณของทัง้ 4 ลุ่มน้ํามี

แนวโน้มไปในทางเดยีวกนั สําหรบัสถานีสูบน้ําดบิสําแลไม่ไดนํ้าขอ้มูลการสูบน้ําออกที่มานําเขา้

โมเดล ขอ้จํากดัของขอ้มูลความเคม็ที่ใชใ้นการปรบัเทยีบและตรวจสอบนัน้เป็นขอ้มูลรายวนัที่ไม่

ทราบชว่งเวลาตรวจวดัทีช่ดัเจน จงึทาํใหค้า่ R2 และ IA ลดลง 

 

5.3 ผลการคาดการณ์การรกุลํา้ของความเคม็ 

การคาดการณ์ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลและความเค็มภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในอนาคต (IPCC:AR5) เหตุการณ์ RCP2.6 และ RCP8.5 คํานวณ

ผลกระทบในปี พ.ศ. 2653 และพ.ศ. 2643 ขา้งหน้า ไดผ้ลการศกึษาดงัตารางที ่5 และรปูที ่8 

 

ตารางท่ี 5 ผลการคาดการณ์การรกุลํา้ของความเคม็ทัง้ 4 ลุ่มน้ํา 

ข้อมลู 

ปี (พ.ศ.) 

2553 2563 2643 

ปีฐาน RCP2.6,8.5 RCP2.6 RCP8.5 

แมน้ํ่าเจา้พระยา: สถานีสบูน้ําดบิสาํแล จ.ปทุมธานี 

ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่เพิม่ขึน้

ตาม IPCC (ม.รทก.) 
0.36 0.40 0.76 1.06 

ระดบัน้ําเฉลีย่ (ม.รทก.) 0.69 0.74 1.09 1.38 

คา่ความเคม็สงูสดุ (กรมั/ลติร) 0.54 0.57 0.63 0.67 

ระยะทางจากปากแมน้ํ่า 

เกนิ 0.25 กรมั/ลติร (กม.) 
132 134 137 139 

ระยะทางจากปากแมน้ํ่า 

เกนิ 2 กรมั/ลติร (กม.) 
68 68 68 71 

ตาํแหน่งเกนิมาตรฐานน้ํา 

เพือ่อุปโภค-บรโิภค  

(0.25 กรมั/ลติร) 

- 

ต.บา้นโพ  

อ.บางปะอนิ  

จ.อยธุยา 

ต.ขนอนหลวง  

อ.บางปะอนิ  

จ.อยธุยา 

ต.เกาะเรยีน 

 อ.บางปะอนิ 

จ.อยธุยา 
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ตารางท่ี 5 ผลการคาดการณ์การรกุลํา้ของความเคม็ทัง้ 4 ลุ่มน้ํา (ต่อ) 

ข้อมลู 

ปี (พ.ศ.) 

2553 2563 2643 

ปีฐาน RCP2.6,8.5 RCP2.6 RCP8.5 

ตาํแหน่งเกนิมาตรฐานน้ําเพือ่

การเกษตร (2 กรมั/ลติร) 
- 

ต.ทา่อฐิ  

อ.ปากเกรด็  

จ.นนทบุร ี

ต.ทา่อฐิ  

อ.ปากเกรด็  

จ.นนทบุร ี

ต.เกาะเกรด็  

อ.ปากเกรด็  

จ.นนทบุร ี

แมน้ํ่าแมก่ลอง: ปากคลองดาํเนินสะดวก จ.สมทุรสงคราม 

ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้

ตาม IPCC (ม.รทก.) 
0.83 0.87 1.23 1.53 

ระดบัน้ําเฉลีย่ (ม.รทก.) 1.02 1.06 1.42 1.72 

คา่ความเคม็สงูสดุ (กรมั/ลติร) 3.67 3.75 4.63 5.59 

ระยะทางจากปากแมน้ํ่า 

เกนิ 2 กรมั/ลติร (กม.) 
23.5 23.5 24.5 25.0 

ตาํแหน่งเกนิมาตรฐานน้ํา 

เพือ่การเกษตร (2 กรมั/ลติร) 
- 

ต.บางนกแขวก  

อ.บางคนท ี 

จ.สมทุรสงคราม 

ต.สีห่มืน่  

อ.ดาํเนิน

สะดวก  

จ.ราชบุร ี

ต.แพงพวย  

อ.ดาํเนิน

สะดวก  

จ.ราชบุร ี

แมน้ํ่าทา่จนี: อ.สามพราน จ.สมทุรสาคร 

ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้

ตาม IPCC (ม.รทก.) 
0.79 0.82 1.16 1.43 

ระดบัน้ําเฉลีย่ (ม.รทก.) 1.16 1.20 1.56 1.86 

คา่ความเคม็สงูสดุ (กรมั/ลติร) 0.93 0.96 1.44 2.22 

ระยะทางจากปากแมน้ํ่า 

เกนิ 2 กรมั/ลติร (กม.) 
38.5 39.0 45.5 65.5 

ตาํแหน่งเกนิมาตรฐานน้ํา 

เพือ่การเกษตร (2 กรมั/ลติร) 
- 

ต.ทา่ไม ้ 

อ.กระทุม่แบน  

จ.สมทุรสาคร 

ต.บา้นใหม ่ 

อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

ต.ไรข่งิ 

 อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

แมน้ํ่าบางปะกง: สะพานบางขนาก อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา 2556** 

ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้

ตาม IPCC (ม.รทก.) 
0.66 0.68 1.04 1.34 
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ตารางท่ี 5 ผลการคาดการณ์การรกุลํา้ของความเคม็ทัง้ 4 ลุ่มน้ํา (ต่อ) 

ข้อมลู 

ปี (พ.ศ.) 

2553 2563 2643 

ปีฐาน RCP2.6,8.5 RCP2.6 RCP8.5 

ระดบัน้ําเฉลีย่ (ม.รทก.) 0.58 0.60 0.97 1.28 

คา่ความเคม็สงูสดุ (กรมั/ลติร) 13.25 13.26 13.48 13.66 

แมน้ํ่าแมก่ลอง: ปากคลองดาํเนินสะดวก จ.สมทุรสงคราม 

ระยะทางจากปากแมน้ํ่า 

เกนิ 2 กรมั/ลติร (กม.) 
156 156 158 159 

ตาํแหน่งเกนิมาตรฐานน้ํา 

เพือ่การเกษตร (2 กรมั/ลติร) 
- 

ต.บางพลวง 

 อ.บา้นสรา้ง 

 จ.ปราจนีบุร ี

ต.บางเดชะ  

อ.เมอืง  

จ.ปราจนีบุร ี

ต.บางเดชะ  

อ.เมอืง  

จ.ปราจนีบุร ี

** เฉพาะแมน้ํ่าบางปะกงใชข้อ้มลูปรบัเทยีบปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจากมขีอ้มลูครบถว้นทีส่ดุ 

 

   
(ก) แมน้ํ่าเจา้พระยา     (ข) แมน้ํ่าแมก่ลอง 

   
(ค) แมน้ํ่าทา่จนี      (ง) แมน้ํ่าบางปะกง 

รปูท่ี 8 ค่าความเคม็สงูสดุตามความยาวแม่น้ํา 

 

จากตารางที่ 5 สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจาการเพิม่ขึ้นของระดบัน้ําทะเล และรูปที่ 8 แสดง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความเคม็จากการคํานวณกบัระยะทางตามยาวของทัง้ 4 ลุ่มน้ํา เหน็ไดช้ดั
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ว่าเมื่อระดบัน้ําทะเลเพิม่ขึน้ การรุกตวัของความรุกเขา้ไปในแม่น้ําเป็นระยะทางทีไ่กลขึน้ เพิม่ขึน้

ประมาณ 1-2 กม. การศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเพิม่ขึ้นระดบัน้ําทะเล สาเหตุหลกัมาจากการ

เปลีย่นสภาพภมูอิากาศ ซึง่บรเิวณปากแมน้ํ่าจงึประสบกบัปัญหาการรุกตวัของความเคม็  

 

5.4 ผลการคาดการณ์ผลกระทบของความเคม็ต่อการเกษตร 

การศึกษาการคาดการณ์เบื้องต้นผลกระทบของความเค็มต่อการเกษตรโดยใช้ข้อมูลการ

เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทัว่โลกจาก IPCC วิเคราะห์หน้าแล้งตัง้แต่เดือนมกราคมถึง

พฤษภาคม สรุปไดด้งัน้ี 

1) แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่าความเค็มในปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2643 ทัง้เหตุการณ์ 

RCP2.6 และ RCP8.5 ที่สถานีสูบน้ําสําแลเกนิมาตรฐานการผลติน้ํา พื้นที่ทัง้สองฝัง่ที่ประสบกบั

น้ําเคม็สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลกูสรา้ง ดงัรปูที ่9ข พืน้ทีจ่.นนทบุรสีว่นหน่ึงทาํสวนไมผ้ล 

ในปี พ.ศ. 2563 กระทบต่อทุเรยีนอย่างมาก เน่ืองจากทุเรยีนเป็นพชืไม่ทนเคม็ และปี พ.ศ. 2643 

กระทบต่อมะมว่งและทุเรยีน ยกเวน้มะพรา้วเพราะเป็นพชืทนเคม็ไดถ้งึ 10 กรมั/ลติร 

 

 
 

 
 

รปูท่ี 9 แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินทัง้ 4 ลุ่มน้ําและความเคม็อนาคตท่ีจดุเฝ้าระวงั 

   

 

 

สญัลกัษณ์ 

       สถานีวดัน้ํา                      มาตรฐาน 2 กรมั/ลติร                  ขอบเขตจงัหวดั             พืน้ทีช่มุชน            ไมผ้ลไมย้นืตน้                                       

       สถานีวดัความเคม็              สถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า              พชืสวนพชืไร ่       พืน้ทีน่า  พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม                   

  

ไทรมา้เหนือ 

 จ.นนทบุร ี

ปากคลองดาํเนินสะดวก 
อ.สามพราน ม.ท่าจนี 

สะพานบางขนาก สถานีสบูน้ําสาํแล 

อ.สามพราน 

ปากคลองดาํเนินสะดวก 

ก ข 
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2) แม่น้ําแม่กลองทีป่ากคลองดําเนินสะดวกมคี่าความเคม็สูงสุด 4, 5 และ 6 กรมั/ลติร 

ตามลาํดบั สง่ผลกระทบต่อพชืทุกชนิด ยกเวน้มะพรา้ว 

3) แมน้ํ่าทา่จนีทีเ่กนิ 2 กรมั/ลติร รุกไปถงึ อ.สามพราน ผลกระทบค่าความเคม็พบวา่ใน

ปี พ.ศ. 2563 (RCP2.6, 8.5) และปี พ.ศ. 2643 (RCP2.6) มีค่าความเค็มสูงสุด 0.97 และ 1.44 

กรมั/ลติร ตามลําดบั ไม่ส่งผลกระทบต่อพชืทุกชนิด สาํหรบัปี พ.ศ.2643 (RCP8.5) มคี่าความเคม็

สงูสดุ 2.76 กรมั/ลติร สง่ผลกระทบต่อพชืทุกชนิด ยกเวน้มะพรา้ว ดงัรปูที ่9ก 

4) แม่น้ําบางปะกงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา และบรเิวณ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา เป็น

พื้นที่ไมผ้ลบางส่วน พชืทางเศรษฐกจิ ได้แก่ ขา้ว มนัสําปะหลงั เป็นต้น ซึ่งเป็นพชืทนเคม็ปาน

กลาง การรุกลํ้าของความเคม็ทีป่ตร.ทา่ไข ่เทา่กบั 25 กรมั/ลติร สง่ผลกระทบต่อพชืทุกชนิด 

 

6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรปุผลการวิจยั 

การศึกษาการคาดการณ์เบื้องต้นผลกระทบการรุกตัวของความเค็มต่อการเกษตรโดยใช้

แบบจาํลอง MIKE11 การคาดการณ์ปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2643 เหตุการณ์ RCP2.6 และ RCP8.5 

ใชข้อ้มลูระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลก IPCC เป็นขอ้มลูสมมตกิารเพิม่ขึน้ในอนาคตบรเิวณปากแมน้ํ่า

อ่าวไทยพบวา่เมือ่ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลก IPCC ปี พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ 2-4 ม.และ ปี พ.ศ. 2643 

เพิม่ขึน้ 38-68 ม. ส่งผลใหค้่าระดบัน้ําในแม่น้ําทีจุ่ดเฝ้าระวงัทัง้ 4 ลุ่มน้ําเพิม่ขึน้ 2-5 ซม. และ 69-

70 ซม. ตามลาํดบั รวมทัง้สง่ผลใหค้า่ความเคม็เพิม่ขึน้อยูร่ะหวา่ง 0.01-0.08, 0.09-0.96 และ 0.13-

1.92 กรมั/ลติร ตามลําดบั ค่าความเคม็รุกเขา้ไปในแม่น้ําทัง้ 4 สายเพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 กม.สรุป

ไดว้่าระดบัน้ําทะเลมผีลต่อการรุกตวัของความเคม็ ยิง่ระดบัน้ําทะเลสงูการรุกตวัของความเคม็เขา้

ไปในแมน้ํ่าจากปากแมน้ํ่าเป็นระยะทางทีไ่กลขึน้  

แม่น้ําเจา้พระยาพืน้ที่ประสบกบัน้ําเคม็เป็นพื้นทีชุ่มชนและสิง่ปลูกสรา้ง ความเคม็รุกไปถงึ 

จ.นนทบุร ีแมน้ํ่าแมก่ลองทีป่ากคลองดาํเนินสะดวกมคี่าความเคม็ 4, 5 และ 6 กรมั/ลติร กระทบต่อ

สม้โอ ลิ้นจี่ ยกเวน้มะพรา้ว แม่น้ําท่าจนีมคี่าความเคม็ที่ อ.สามพราน ในปี พ.ศ. 2563 ไม่ส่งผล

กระทบต่อพชืทุกชนิด ไดแ้ก่ มะพรา้ว ขา้ว สม้โอ มะนาว และมะม่วง ในปี พ.ศ. 2643 (RCP2.6 

และ 8.5) กระทบกบัพชืทุกชนิดยกเวน้มะพรา้ว แม่น้ําบางปะกง ค่าความเคม็รุกมาถงึปตร.ท่าไข่ 

ถงึ 25 กรมั/ลติร กระทบต่อขา้วและมนัสําปะหลงั ดงันัน้อทิธพิลของน้ําทะเลส่งผลต่อการเพิม่ขึ้น

ของความเคม็โดยเฉพาะบรเิวณปากแมน้ํ่า อตัราการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเลสงูยอ่มสง่ผลต่อการ

รุกตวัของความเคม็เขา้มาในแมน้ํ่าไปในระยะทีไ่กลขึน้ 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

1. การคาดการณ์เบือ้งตน้ผลกระทบของความเคม็ต่อทางการเกษตร และการอุปโภค-บรโิภค 

เน่ืองจากขาดแคลนขอ้มลูการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเลบรเิวณปากแม่น้ําอ่าวไทย จงึใชข้อ้มลูการ

เพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลกจาก IPCC ผลการศกึษาจงึเป็นเพยีงขอ้สนันิฐานเบือ้งตน้เพือ่

นําไปใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งผลกระทบความเคม็เทา่นัน้ 

2. สาํหรบัขอ้มลู IPCC ยงัไมม่คีวามชดัเจนควรเพิม่การตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู

ระดบัน้ําทะเลเฉลีย่ทัว่โลก IPCC กบัการเพิม่ขึน้ระดบัน้ําทะเลอ่าวไทย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการทุนเพชรพระจอมเกลา้ธนบุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

ที่ให้การสนับสนุนตลอดการทําวจิยั รวมทัง้หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวขอ้งในการให้

ความอนุเคราะหข์อ้มลู และคาํปรกึษาขณะทาํการวจิยั 
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