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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับการน�าไฟฟ้าของดินในบริเวณปากแม่น�้าจันทบุรีในช่วงฤดูฝน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และฤดูหนาวเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ด้วยการจัดท�าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
โดยก�าหนดจดุศกึษาด้วยวธิกีารสุม่เกบ็ตวัอย่างดนิทีค่วามลกึ 30 เซนตเิมตร ด้วยกระบอกเกบ็ตวัอย่างดนิ วดัค่าด้วยเครือ่ง
มือวัดค่าการน�าไฟฟ้า (electrical conductivity) และก�าหนดพิกัดด้วยเครื่อง GPS จากการศึกษาพบว่า การน�าไฟฟ้าของ
ดินในช่วงฤดูฝนต�่ากว่าในฤดูหนาว เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน�้าจืดไหลมาผสมกับน�้าทะเลในบริเวณปากแม่น�้า 
มีปริมาณมาก บริเวณริมทะเลจะมีปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินมากกว่าส่วนบริเวณที่ถัดเข้ามาในชายฝั่ง แต่ก็พบว่า 
บางจุดที่ถัดเข้ามาจากชายฝั่งมีค่าสูง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การท�านาเกลือ การท�านากุ้ง
ค�ำส�ำคัญ: การน�าไฟฟ้าของดิน, ความเค็มของดิน, ปากแม่น�้าจันทบุรี, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the degree of soil electrical conductivity at Chantha-
buri River estuary during the rainy season in September 2011 and winter season in January 2012 by Geographic  
information system (GIS) mapping. Soil random sampling at depth of 30 cm with a soil sampler had been collected 
and measured conductivity and measured coordinates of sampling sites with GPS. Result showed that soil in rainy 
and winter seasons had different. On rainy season, conductivity of the soil had lower that those on winter season 
because a lot of fresh water on rainy season was flowed and mixed with sea water at the estuary. At the sea side,  
soil conductivity had higher volume than the next area far form the sea. However, it had some hot spot that had high 
conductivity volume because of human activities such as salt farming and shrimp farming.
Keywords: soil conductivity, soilt salinity, Chanthaburi estuary, geographic information system
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บทน�ำ

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน เป็นแหล่ง

ก�าเนิดของ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น ป่าไม้ พืช

ต่างๆ แร่ธาตุ สัตว์ เป็นต้น มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จาก

พื้นดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะปลูก และเลี้ยง

สัตว์ ดินเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ตามธรรมชาติ โดย

การสลายตัวของแร่ธาตุรวมตัวกับสารอินทรีย์ ความ

เค็มของดินเกิดจากการที่มีสารละลายของเกลือสะสม

อยูใ่นดนิเป็นจ�านวนมาก ทีส่�าคญั ได้แก่ เกลอืโซเดยีม
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คลอไรด์ (NaCl) หรือเกลือแกง ดินเค็มที่พบตาม

ชายทะเล ที่มาของเกลือก็คือจากน�้าทะเล  ความเค็ม

ของดนิจะเกีย่วข้องกบัการเจรญิเตบิโตของพชื และการ

อาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิต  ดินเค็มในประเทศไทย พบมาก

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาค

ใต้ แถบชายฝ่ังทะเล  มกัจะเป็นบรเิวณทีม่เีกลอืละลาย

น�้าสะสมกันอยู่ในปริมาณสูงในน�้าใต้ดิน โดยเฉพาะ

บรเิวณทีแ่ห้งแล้ง ฝนตกน้อย และมอีณุหภมูสิงู บรเิวณ

เหล่านี้เมื่อน�้าระเหยไป ก็จะทิ้งคราบเกลือไว้บนผิวดิน   

พื้นที่ลุ ่มน�้าบริเวณชายฝั ่งทะเลเป็นบริเวณที่ได้รับ

อิทธิพลจากน�้าทะเล ที่ท่วมถึงหรือเคยท่วมถึงมาก่อน 

ทรัพยากรดินของพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก

ตะกอนของน�้าทะเลและน�้ากร่อย ซึ่งมีเกลือที่ละลาย

น�้าได้อยู่หลายชนิดและมีปริมาณมากสะสมอยู่ ส่วน

ใหญ่ได้แก่ คลอไรด์และซลัเฟต ของโซเดยีม แคลเซยีม 

และแมกนีเซียม จึงท�าให้เกิดดินเค็ม ซึ่งการแพร่

กระจายและระดบัความเคม็แตกต่างกนัไปตามกระแส

การขึ้นลงของน�้าทะเล ในปัจจุบันพบทั้งดินเค็มเลน

ชายทะเล ดินเค็มชายทะเลและดินเค็มบก

 ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดดินเค็มในปัจจุบัน

คือ การกระท�าของมนุษย์ พวกการเลี้ยงกุ้งท�าให้มีการ

แพร่ กระจายของเกลือจากนากุ้ง การท�านาเกลือ โดย

วิธีการสูบน�้าเค็มขึ้นมาตากหรือวิธีการขูดคราบเกลือ

จากผิวดินมาต้ม เกลือที่อยู่ในน�้าทิ้งจะมีปริมาณมาก

พอที่จะท�าให้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกลายเป็นพื้นที่ดิน

เค็มหรือแหล่งน�้าเค็ม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพ

แวดล้อมและสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนัน้ ดนิเคม็ มา

จากความเคม็ของดนิทีม่สีารละลายของเกลอืสะสมอยู่

ในดิน ซึ่งสารละลายเกลือนี้สามารถวัดได้จากค่า

การน�าไฟฟ้าหรือค่า EC (Electrical conductivity) ที่

เป็นค่าแสดงถงึความเข้มข้นของเกลอืทัง้หมดทีล่ะลาย

อยูใ่นดนิ โดยระดบัค่าการน�าไฟฟ้าจะมอีทิธพิลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู ่

บริเวณนั้น

 ในปัจจุบันการเกิดดินเค็มเป็นปัญหาที่ส�าคัญใน

ด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยง การใช้ประโยชน์พื้นที่

ดนิ ปากแม่น�า้จนัทบรุเีป็นบรเิวณน�้ากร่อย ทีน่�า้จดืจาก

แม่น�้าไหลมาบรรจบกับทะเล ท�าให้น�้าบริเวณนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงของความเค็มอยู่ตลอดเวลา  และเป็น

แม่น�า้ทีส่�าคญัทีส่ดุของจงัหวดัจนัทบรุ ีทีม่ต้ีนก�าเนดิอยู่

ที่เขาสอยดาวใต้ ไหลลงสู่ทะเลที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี ซึ่งมีสาขาที่ส�าคัญคือคลองตารอง คลองตา

หลวิ คลองทุง่เพล (คลองปรอืหรอืคลองพยาธ)ิ ไหลมา

บรรจบ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 123 กิโลเมตร  น�้า

ที่ไหลมารวมกันมีเกลือที่ละลายดิน  เนื่องจากการท�า

นากุ้งหรือนาเกลือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้

กับแม่น�้าล�าคลอง และการเปลี่ยนแปลงของช่วง

ฤดูกาล ท�าให้ความเค็มของดินมีการเปลี่ยนแปลง ดัง

นั้นในการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาระดับการน�าไฟฟ้า 

และเปรยีบเทยีบระดบัการน�าไฟฟ้าของดนิบรเิวณปาก

แม่น�้าจันทบุรีในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว พ.ศ. 2554-

2555

วิธีกำรศึกษำ

การเก็บตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และช่วงฤดูหนาวเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 ขอบเขตพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน

ครอบคลมุระหว่างพืน้ที ่3 อ�าเภอ คอื อ�าเภอแหลมสงิห์  

อ�าเภอเมือง และอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ต�าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างจ�านวน 48 จุด แสดงดัง Fig-

ure 1
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 การส�ารวจและเกบ็ตวัอย่างภาคสนามส�ารวจพืน้ที่ 

และก�าหนดจุดที่จะศึกษาบริเวณปากแม่น�้าจันทบุรี 

ด้วยวธิกีารสุม่เกบ็ตวัอย่าง  เกบ็ตวัอย่างบรเิวณจดุเกบ็

ตัวอย่างแต่ละจุด โดยเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 30 

เซนติเมตร ด้วยกระบอกเก็บตัวอย่างดิน (soil core) 

บันทึกพิกัดจุดที่ท�าการเก็บตัวอย่างดิน โดยการใช้

เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS) ตัวอย่างดินที่เก็บได้

ท�าการวเิคราะห์หาค่าการน�าไฟฟ้า (conductivity) ด้วย

เครือ่ง Conductivity meter จดัท�าข้อมลูภมูสิารสนเทศ 

จากการเกบ็จดุพกิดัทีท่�าการเกบ็ตวัอย่างในภาคสนาม 

โดยท�าการเกบ็ตามจดุเกบ็ตวัอย่าง ข้อมลูทีไ่ด้มาจะอยู่

ในรูปพิกัดภูมิศาสตร์ จุดพิกัดที่ได้บันทึกไว้เพื่อน�าไป

เข้าโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการ

ท�าแผนที่ บริเวณปากแม่น�้าจันทบุรี ท�าการแสดง

บริเวณพื้นที่ที่วัดค่าปริมาณการน�าไฟฟ้า โดยข้อมูล

แบบจดุ (point) ท�าการประมาณค่าการน�าไฟฟ้าในช่วง

ด้วยวิธี Inverse distance weight 

ผลกำรศึกษำ

ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณกำรน�ำไฟฟ้ำของดิน

 ผลการศึกษาปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินบริเวณ

ปากแม่น�า้จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในช่วงฤดูฝนเดือน

กันยายน พ.ศ. 2554 มีปริมาณการน�าไฟฟ้าของดิน

เฉลีย่เท่ากบั 944.31 ± 81.79 µS/cm เมือ่พจิารณาและ

เปรียบเทียบแต่ละจุดทั้งหมด 48 จุด พบว่าปริมาณ

การน�าไฟฟ้าของดินที่มีค่าต�่าสุดคือ 49 µS/cm และมี

ปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินที่มีค่ามากที่สุดคือ 1,942 

µS/cm ในช่วงฤดูหนาวเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 มี

ปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินเฉลี่ยเท่ากับ 2,964.37 ± 

98.40 µS/cm  เมือ่พจิารณาและเปรยีบเทยีบแต่ละจดุ

ทั้งหมด 48 จุด พบว่า ปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินที่มี

ค่าต�า่สดุคอื 1,400 µS/cm และมปีรมิาณการน�าไฟฟ้า

ของดินที่มีค่ามากที่สุดคือ 4,590 µS/cm รายละเอียด

แสดงดัง Table 1

 
Figure1Study area at Chanthaburi Estuary 
  

การสํารวจและเก็บตัวอยางภาคสนามสํารวจพื้นทีแ่ละกําหนดจุดที่จะศึกษาบริเวณปากแมน้ําจันทบุรี ดวย
วิธีการสุมเก็บตัวอยาง  เก็บตัวอยางบริเวณจุดเก็บตัวอยางแตละจุด โดยเก็บตัวอยางดินที่ความลึก 30 เซนติเมตร ดวย
กระบอกเก็บตัวอยางดิน (soil core)บันทึกพิกัดจุดที่ทําการเก็บตัวอยางดิน โดยการใชเคร่ืองหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS) 
ตัวอยางดินที่เก็บไดทําการวิเคราะหหาคาการนําไฟฟา (conductivity) ดวยเคร่ือง Conductivity meter จัดทําขอมูลภูมิ
สารสนเทศ จากการเก็บจุดพิกัดที่ทําการเก็บตัวอยางในภาคสนาม โดยทําการเก็บตามจุดเก็บตัวอยาง ขอมูลที่ไดมาจะ
อยูในรูปพิกัดภูมิศาสตร จุดพิกัดที่ไดบันทึกไวเพื่อนําไปเขาโปรแกรมโดยใชโปรแกรม Quantum GIS ในการทําแผนที่ 
บริเวณปากแมน้ําจันทบุรี ทําการแสดงบริเวณพื้นที่ที่วัดคาปริมาณการนําไฟฟา โดยขอมูลแบบจุด (point) ทําการ
ประมาณคาการนําไฟฟาในชวงดวยวิธี Inverse distance weight  
 

ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะหปริมาณการนําไฟฟาของดิน 
 ผลการศึกษาปริมาณการนําไฟฟาของดินบริเวณปากแมน้ําจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในชวงฤดูฝนเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2554 มีปริมาณการนําไฟฟาของดินเฉล่ียเทากับ 944.31 ± 81.79 µS/cmเม่ือพิจารณาและเปรียบเทียบแตละจุด
ทั้งหมด 48 จุด พบวาปริมาณการนําไฟฟาของดินที่มีคาตํ่าสุดคือ 49 µS/cm และมีปริมาณการนําไฟฟาของดินที่มีคา
มากที่สุดคือ 1,942 µS/cmในชวงฤดูหนาวเดือนมกราคม พ.ศ.2555 มีปริมาณการนําไฟฟาของดินเฉล่ียเทากับ 2,964.37 
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นอยลงเร่ือยๆตามลําดับ แสดงดัง Figure 2a 
 การสํารวจภาคสนามในชวงฤดูหนาวเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 พบวาปริมาณการนําไฟฟาของดินมีคามาก
ต้ังแต 1,400 - 4,590 µS/cm ซ่ึงบริเวณปากแมน้ําที่อยูติดริมทะเลจะมีคาการนําไฟฟาของดินมาก สวนใหญอยูในชวง 
3,500 - 4,000 µS/cm  สวนบริเวณที่อยูถัดเขามาชายฝงจากปากแมน้ําจะมีคาการนําไฟฟาลดลงเร่ือยๆ แตก็มีบาง
บริเวณที่ถัดเขามาชายฝงมีคามากแสดงดัง Figure 2b 

  
Figure 2Soil conductivity during September, 2011 (a) and January, 2012 (b)  at Chanthaburi Estuary. 
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 จากการประมาณคาการนําไฟฟาดวยวิธีการประมาณคาในชวง (Interpolation) พบวาคาประมาณการนําไฟฟา
ของดินในชวงฤดูฝนบริเวณปากแมน้ําจันทบุรีมีคาประมาณต้ังแต 50 - 1,891 µS/cmแสดงดัง Figure 3aและ
คาประมาณการนําไฟฟาของดินในชวงฤดูหนาวบริเวณปากแมน้ําจันทบุรีมีคาประมาณต้ังแต 1,404 - 4,074 µS/cm
แสดงดัง Figure 3b 

  
Figure 3Soil conductivity (µS/cm)from Inverse distance weightingmethod during September, 2011 (a) and 

January, 2012 (b) at Chanthaburi Estuary. 
 
 จากการประมาณคาการนําไฟฟาดวยวิธีการประมาณคาในชวง (Interpolation)  โดยเทคนิคการประมาณคา
ในชวงรูปแบบ IDW (Inverse Distance Weighting) พบวาคาประมาณคาความตางการนําไฟฟาของดินระหวางฤดูฝน
กับฤดูหนาวในชวงฤดูฝนบริเวณปากแมน้ําจันทบุรีมีคาประมาณต้ังแต 774 - 3,666  µS/cm ซ่ึงคาความตางดูจากสีที่ตาง 
คือ ถามีคาความตางมากจะมีสีเขม แตถามีคาความตางนอยจะมีสีออนตามลําดับ ดัง Figure 4 
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 ผลจากการส�ารวจพบว่า ปรมิาณการน�าไฟฟ้าของ

ดินในช่วงฤดูฝนเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 มีปริมาณ

น้อยกว่าปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินในช่วงฤดูหนาว

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555  ในช่วงฤดฝูนเดอืนกนัยายน 

พ.ศ. 2554 พบว่าปรมิาณการน�าไฟฟ้าของดนิมค่ีาน้อย

ตัง้แต่ 49 - 1,942 µS/cm ซึง่บรเิวณพืน้ทีด่นิปากแม่น�า้

ที่อยู่ติดทะเลจะมีการสะสมเกลือมากว่าดินที่อยู่ห่าง

จากทะเล โดยมีปริมาณการน�าไฟฟ้าของดินมากมีค่า

ความเค็มตั้งแต่ 1,000 - 1,500 µS/cm ส่วนบริเวณที่

ถัดเข้ามาห่างจากทะเลเข้ามาชายฝั่งตามสายแม่น�้า 

คลองน�้าเล็กๆ ตามแหล่งชุมชน จะมีค่าการน�าไฟฟ้า

ลดน้อยลงเรื่อยๆตามล�าดับ แสดงดัง Figure 2a

 การส�ารวจภาคสนามในช่วงฤดูหนาวเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 พบว่าปริมาณการน�าไฟฟ้าของ

ดินมีค่ามากตั้งแต่ 1,400 - 4,590 µS/cm ซึ่งบริเวณ

ปากแม่น�า้ทีอ่ยูต่ดิรมิทะเลจะมค่ีาการน�าไฟฟ้าของดนิ

มาก ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3,500 - 4,000 µS/cm  ส่วน

บริเวณที่อยู่ถัดเข้ามาชายฝั่งจากปากแม่น�้าจะมีค่า

การน�าไฟฟ้าลดลงเรือ่ยๆ แต่กม็บีางบรเิวณทีถ่ดัเข้ามา

ชายฝั่งมีค่ามาก แสดงดัง Figure 2b

กำรประมำณค่ำกำรน�ำไฟฟ้ำของดิน

 จากการประมาณค่าการน�าไฟฟ้าด้วยวิธีการ

ประมาณค่าในช่วง (Interpolation) พบว่าค่าประมาณ

การน�าไฟฟ้าของดินในช่วงฤดูฝนบริเวณปากแม่น�้า

จันทบุรีมีค่าประมาณตั้งแต่ 50 - 1,891 µS/cm แสดง

ดงั Figure 3a และค่าประมาณการน�าไฟฟ้าของดนิใน

ช่วงฤดูหนาวบริเวณปากแม่น�้าจันทบุรีมีค่าประมาณ

ตั้งแต่ 1,404 - 4,074 µS/cm แสดงดัง Figure 3b
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Figure 4Difference of soil conductivity (µS/cm) between rainy and winter season from Inverse Distance 

WeightingMethod during at Chanthaburi Estuary 
 

วิจารณ 
การศึกษาปริมาณการนําไฟฟาของดินบริเวณปากแมน้ําจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีในชวงฤดูฝนเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2554 และฤดูหนาวเดือนมกราคม พ.ศ. 2555  พบวาระดับการนําไฟฟาทั้ง 2 ฤดูกาลมีความตางกัน อาจเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของชวงฤดูกาล ในชวงฤดูฝนเปนชวงที่มีปริมาณน้ําฝน น้ําทาไหลลงมามากทําใหเกิดการผสมกัน
ระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม จึงทําใหมีการสะสมเกลือในดินปริมาณนอยสงผลใหมีคาการนําไฟฟาของดินมีการ
เปล่ียนแปลงและมีคานอยกวาฤดูหนาว ในชวงฤดูหนาว เปนชวงที่มีอากาศเย็นแหงแลงไมมีปริมาณน้ําฝนจึงทําใหไม
คอยมีการผสมกันระหวางน้ําจืดและน้ําเค็มมากนัก จึงทําใหมีการสะสมเกลือในดินปริมาณมาก  คาการนําไฟฟาของดินที่
พบในฤดูฝนอยูในชวง 49 - 1,942 µS/cm และในฤดูหนาวอยูในชวง 1,400 -4,590 µS/cm โดยแตละฤดูจะมีคาความ
เค็มมากบริเวณปากแมน้ําที่อยูริมทะเล และจะมีคานอยเม่ือถัดเขามาจากริมชายฝงทะเล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
กับการศึกษาของ Joshi and Ghose (2003) พบวาดินมีระดับความเค็มสูงบริเวณริมฝงทะเลและมีคาลดลงเร่ือยๆ เม่ือ
เขาไปในฝง ซ่ึงความเค็มของดินมีความสัมพันธกับการทวมถึงของน้ําทะเล การระบายน้ําและกระแสน้ํา รวมทั้งการระเหย
น้ําและปริมาณน้ําฝน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Nilvichien et al.(2011) ที่พบวาคาความเค็มของดิน (soil 
salinity) อยูในชวง 5-25 pptโดยจะมีความแตกตางกันตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากชายฝงทะเล และใน 2 ชวงฤดูกาล
พบวา มีการเปล่ียนแปลงความเค็มของดินมากระหวางฤดูกาล อยางกรณีการศึกษาของ นิสา (2549) ศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยาและการปรับตัวบางประการของพรรณพืชธรรมชาติในดินเค็ม อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สรุปวา 
ชวงฤดูแลงจะมีชนิดพืชในดินเค็มที่นอยกวาในฤดูฝนและมีคาการนําไฟฟาที่ใชเปนตัวช้ีวัดความเค็มของดินในฤดูแลงดิน
บนมีความเค็มในระดับเกือบเค็มปานกลางมีคาการนําไฟฟาเทากับ 3,910 µS/cm และในฤดูฝนอยูในระดับเค็มเล็กนอย
มีคาการนําไฟฟาเทากับ 2,970 µS/cm 

เม่ือทําการประมาณคาการนําไฟฟาของดินดวยเทคนิคการประมาณคาในชวงรูปแบบ IDW (Inverse distance 
weighting) เปรียบเทียบทั้ง 2 ฤดูกาล พบวา ทั้ง 2 ฤดูกาลมีความแตกตางกันเชิงพื้นที่ โดยริมฝงทะเลจะมีคามากกวา
บริเวณที่อยูถัดเขาไปในชายฝง มีคาประมาณคาความตางการนําไฟฟาของดินระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาวบริเวณปาก
แมน้ําจันทบุรีมีคาประมาณต้ังแต 774 - 3,666  µS/cmในปจจุบันการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปน
เทคนิคหนึ่งที่เขามาชวยจัดการขอมูลในการศึกษางานตางๆใหงายและสะดวกขึ้น อยางกรณีการศึกษาของ อรุณี (2547), 
ปรเมศวร (2550) และ Lesch et al. (2005)  การศึกษาคาการนําไฟฟาของดินคร้ังนี้ แตละฤดูจะมีคาการนําไฟฟามาก
บริเวณปากแมน้ําที่อยูริมทะเล และจะมีคานอยเม่ือถัดเขามาจากริมชายฝงทะเล แตมีบางจุดที่มีปริมาณการนําไฟฟา
มากทั้งที่อยูถัดเขาไปในฝง อาจเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย การประกอบอาชีพ การทํานาเกลือการทํานากุง จึงสงผล

วิจำรณ์

การศกึษาปรมิาณการน�าไฟฟ้าของดนิบรเิวณปาก

แม่น�้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีในช่วงฤดูฝนเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2554 และฤดหูนาวเดอืนมกราคม พ.ศ. 

2555  พบว่าระดับการน�าไฟฟ้าทั้ง 2 ฤดูกาลมีความ

ต่างกนั อาจเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของช่วงฤดกูาล 

ในช่วงฤดฝูนเป็นช่วงทีม่ปีรมิาณน�า้ฝน น�า้ท่าไหลลงมา

มากท�าให้เกดิการผสมกนัระหว่างน�า้จดืและน�า้เคม็ จงึ

ท�าให้มกีารสะสมเกลอืในดนิปรมิาณน้อยส่งผลให้มค่ีา

การน�าไฟฟ้าของดินมีการเปลี่ยนแปลงและมีค่าน้อย

กว่าฤดูหนาว ในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงที่มีอากาศเย็น

แห้งแล้งไม่มีปริมาณน�้าฝนจึงท�าให้ไม่ค่อยมีการผสม

กันระหว่างน�้าจืดและน�้าเค็มมากนัก จึงท�าให้มีการ

สะสมเกลอืในดนิปรมิาณมาก  ค่าการน�าไฟฟ้าของดนิ

ทีพ่บในฤดฝูนอยูใ่นช่วง 49 - 1,942 µS/cm และในฤดู

หนาวอยูใ่นช่วง 1,400 -4,590 µS/cm โดยแต่ละฤดจูะ

มค่ีาความเคม็มากบรเิวณปากแม่น�า้ทีอ่ยูร่มิทะเล และ

จะมีค่าน้อยเมื่อถัดเข้ามาจากริมชายฝั ่งทะเล ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ กับการศึกษาของ Joshi 

and Ghose (2003) พบว่าดินมีระดับความเค็มสูง

บริเวณริมฝั่งทะเลและมีค่าลดลงเรื่อยๆ เมื่อเข้าไปใน

ฝั่ง ซึ่งความเค็มของดินมีความสัมพันธ์กับการท่วมถึง

ของน�้าทะเล การระบายน�้าและกระแสน�้า รวมทั้งการ

ระเหยน�้าและปริมาณน�้าฝน และยังสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Nilvichien et al. (2011) ที่พบว่าค่าความ

เค็มของดิน (soil salinity) อยู่ในช่วง 5-25 ppt โดยจะ

มีความแตกต่างกันตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากชายฝั่ง

ทะเล และใน 2 ช่วงฤดูกาลพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง

ความเค็มของดินมากระหว่างฤดูกาล อย่างกรณีการ

ศึกษาของ นิสา (2549) ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา

และการปรบัตวับางประการของพรรณพชืธรรมชาตใิน

ดินเค็ม อ�าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สรุป

ว่า ช่วงฤดูแล้งจะมีชนิดพืชในดินเค็มที่น้อยกว่าในฤดู

ฝนและมค่ีาการน�าไฟฟ้าทีใ่ช้เป็นตวัชีว้ดัความเคม็ของ

ดนิในฤดแูล้งดนิบนมคีวามเคม็ในระดบัเกอืบเคม็ปาน

กลางมีค่าการน�าไฟฟ้าเท่ากับ 3,910 µS/cm และใน

ฤดฝูนอยูใ่นระดบัเคม็เลก็น้อยมค่ีาการน�าไฟฟ้าเท่ากบั 

2,970 µS/cm 

เมื่อท�าการประมาณค่าการน�าไฟฟ้าของดินด้วย

เทคนิคการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ IDW (Inverse 

distance weighting) เปรยีบเทยีบทัง้ 2 ฤดกูาล พบว่า 

ทั้ง 2 ฤดูกาลมีความแตกต่างกันเชิงพื้นที่ โดยริมฝั่ง

ทะเลจะมค่ีามากกว่าบรเิวณทีอ่ยูถ่ดัเข้าไปในชายฝ่ัง มี

ค่าประมาณค่าความต่างการน�าไฟฟ้าของดินระหว่าง

ฤดูฝนกับฤดูหนาวบริเวณปากแม่น�้าจันทบุรีมีค่า

ประมาณตั้งแต่ 774 - 3,666  µS/cm ในปัจจุบันการ

ประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์เป็นเทคนคิ

หนึ่งที่เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลในการศึกษางานต่างๆ

ให้ง่ายและสะดวกขึ้น อย่างกรณีการศึกษาของ อรุณี 

(2547), ปรเมศวร์ (2550) และ Lesch et al. (2005)  

การศึกษาค่าการน�าไฟฟ้าของดินครั้งนี้ แต่ละฤดูจะมี

 
Figure 4Difference of soil conductivity (µS/cm) between rainy and winter season from Inverse Distance 

WeightingMethod during at Chanthaburi Estuary 
 

วิจารณ 
การศึกษาปริมาณการนําไฟฟาของดินบริเวณปากแมน้ําจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีในชวงฤดูฝนเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2554 และฤดูหนาวเดือนมกราคม พ.ศ. 2555  พบวาระดับการนําไฟฟาทั้ง 2 ฤดูกาลมีความตางกัน อาจเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของชวงฤดูกาล ในชวงฤดูฝนเปนชวงที่มีปริมาณน้ําฝน น้ําทาไหลลงมามากทําใหเกิดการผสมกัน
ระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม จึงทําใหมีการสะสมเกลือในดินปริมาณนอยสงผลใหมีคาการนําไฟฟาของดินมีการ
เปล่ียนแปลงและมีคานอยกวาฤดูหนาว ในชวงฤดูหนาว เปนชวงที่มีอากาศเย็นแหงแลงไมมีปริมาณน้ําฝนจึงทําใหไม
คอยมีการผสมกันระหวางน้ําจืดและน้ําเค็มมากนัก จึงทําใหมีการสะสมเกลือในดินปริมาณมาก  คาการนําไฟฟาของดินที่
พบในฤดูฝนอยูในชวง 49 - 1,942 µS/cm และในฤดูหนาวอยูในชวง 1,400 -4,590 µS/cm โดยแตละฤดูจะมีคาความ
เค็มมากบริเวณปากแมน้ําที่อยูริมทะเล และจะมีคานอยเม่ือถัดเขามาจากริมชายฝงทะเล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
กับการศึกษาของ Joshi and Ghose (2003) พบวาดินมีระดับความเค็มสูงบริเวณริมฝงทะเลและมีคาลดลงเร่ือยๆ เม่ือ
เขาไปในฝง ซ่ึงความเค็มของดินมีความสัมพันธกับการทวมถึงของน้ําทะเล การระบายน้ําและกระแสน้ํา รวมทั้งการระเหย
น้ําและปริมาณน้ําฝน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Nilvichien et al.(2011) ที่พบวาคาความเค็มของดิน (soil 
salinity) อยูในชวง 5-25 pptโดยจะมีความแตกตางกันตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากชายฝงทะเล และใน 2 ชวงฤดูกาล
พบวา มีการเปล่ียนแปลงความเค็มของดินมากระหวางฤดูกาล อยางกรณีการศึกษาของ นิสา (2549) ศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยาและการปรับตัวบางประการของพรรณพืชธรรมชาติในดินเค็ม อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สรุปวา 
ชวงฤดูแลงจะมีชนิดพืชในดินเค็มที่นอยกวาในฤดูฝนและมีคาการนําไฟฟาที่ใชเปนตัวช้ีวัดความเค็มของดินในฤดูแลงดิน
บนมีความเค็มในระดับเกือบเค็มปานกลางมีคาการนําไฟฟาเทากับ 3,910 µS/cm และในฤดูฝนอยูในระดับเค็มเล็กนอย
มีคาการนําไฟฟาเทากับ 2,970 µS/cm 

เม่ือทําการประมาณคาการนําไฟฟาของดินดวยเทคนิคการประมาณคาในชวงรูปแบบ IDW (Inverse distance 
weighting) เปรียบเทียบทั้ง 2 ฤดูกาล พบวา ทั้ง 2 ฤดูกาลมีความแตกตางกันเชิงพื้นที่ โดยริมฝงทะเลจะมีคามากกวา
บริเวณที่อยูถัดเขาไปในชายฝง มีคาประมาณคาความตางการนําไฟฟาของดินระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาวบริเวณปาก
แมน้ําจันทบุรีมีคาประมาณต้ังแต 774 - 3,666  µS/cmในปจจุบันการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปน
เทคนิคหนึ่งที่เขามาชวยจัดการขอมูลในการศึกษางานตางๆใหงายและสะดวกขึ้น อยางกรณีการศึกษาของ อรุณี (2547), 
ปรเมศวร (2550) และ Lesch et al. (2005)  การศึกษาคาการนําไฟฟาของดินคร้ังนี้ แตละฤดูจะมีคาการนําไฟฟามาก
บริเวณปากแมน้ําที่อยูริมทะเล และจะมีคานอยเม่ือถัดเขามาจากริมชายฝงทะเล แตมีบางจุดที่มีปริมาณการนําไฟฟา
มากทั้งที่อยูถัดเขาไปในฝง อาจเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย การประกอบอาชีพ การทํานาเกลือการทํานากุง จึงสงผล
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ค่าการน�าไฟฟ้ามากบริเวณปากแม่น�้าที่อยู่ริมทะเล 

และจะมีค่าน้อยเมื่อถัดเข้ามาจากริมชายฝั่งทะเล แต่

มบีางจดุทีม่ปีรมิาณการน�าไฟฟ้ามากทัง้ทีอ่ยูถ่ดัเข้าไป

ในฝ่ัง อาจเนือ่งมาจากกจิกรรมของมนษุย์ การประกอบ

อาชีพ การท�านาเกลือการท�านากุ้ง จึงส่งผลให้มีการ

สะสมเกลือปริมาณมากจึงมีค่าการน�าไฟฟ้ามาก และ

ปริมาณการน�าไฟฟ้าของฤดูฝนมีค่าน้อยกว่าช่วงฤดู

หนาวก็มีสาเหตุจากธรรมชาติ การเปลี่ยน แปลงช่วง

ฤดกูาล ปรมิาณน�า้ฝนน�าท่าทีไ่หลลงมาผสมรวมกบัน�า้

ทะเล

 

สรุป

 ปรมิาณการน�าไฟฟ้าของดนิทีอ่ยูต่ดิรมิฝ่ังทะเลจะ

มีค่ามาก ส่วนบริเวณที่ถัดเข้าไปฝั่งทะเลจะมีค่าลด

น้อยลงเรือ่ยๆตามล�าดบั แต่กพ็บบางจดุทีอ่ยูถ่ดัเข้าไป

จากฝั่งที่มีปริมาณการน�าไฟฟ้ามาก อาจมีสาเหตุมา

จากกิจกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น�้า

จันทบุรี เช่น การท�านาเกลือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า จึง

ส่งผลให้มีการสะสมเกลือ บางจุดมีค่ามากทั้งที่ไม่ได้

อยู่บริเวณริมทะเล 
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