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บทคัดย่อ 

คณุภาพน า้ที่เสื่อมโทรมและการเกิดสภาวะยโูทรฟิเคชัน่เป็นปัญหาที่ส าคญัส าหรับแหลง่น า้ซึง่มีแนวโน้มพบมากขึน้
ในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน า้และสภาวะยูโทรฟิเคชั่นใน                    
แม่น า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสิงห์ ท าการศึกษา 3 ครัง้ ได้แก่ เดือนมกราคม (ฤดแูล้ง) เมษายน (ต้นฤดฝูน) และกรกฎาคม 
(ฤดฝูน) พ.ศ. 2561 ทัง้หมด 17 สถานี แบ่งเป็นพืน้ที่แม่น า้ 6 สถานี และปากแม่น า้ 11 สถานี ผลการศึกษาคณุภาพน า้ทัว่ไป
พบว่าอยู่ในเกณฑ์แหล่งน า้ผิวดินประเภทที่ 2 (PCD, 2006) โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน า้ส่วนใหญ่มีค่าสงูกว่า                    
6 mg/l ในส่วนของสารอาหารและคลอโรฟิลล์-เอ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสถานี  โดยซิลิเกตมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมีความสมัพนัธ์กับสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้อื่นๆ นอกจากนีพ้บว่า พืน้ที่แม่น า้จันทบุรีมี
ฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจ ากัดของก าลงัการผลิตขัน้ต้นส าหรับแหล่งน า้ ในส่วนการประเมินสภาวะยูโทรฟิเคชั่นพบว่า แม่น า้
จนัทบรีุจดัอยู่ในแหลง่น า้มีที่มีความอดุมสมบรูณ์ระดบัต ่ากว่ายูโทรฟิเคชั่น สว่นบริเวณปากแม่น า้ในช่วงฤดฝูนจะมีค่าอยู่ใน
ระดบัสงูกว่ายูโทรฟิเคชัน่ (Smith et al., 1999)  ทัง้นีบ้างสถานีมีสารอาหารและคลอโรฟิลล์-เอ สงูกว่าระดบัยโูทรฟิเคชัน่ถึง               
5 เท่า  ซึ่งมีความเสี่ยงสงูในการท าให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมของแหล่งน า้ ซึ่งสามารถท าให้เกิดสภาวะ Hypoxia  ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน า้และกิจกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังของจังหวัดจันทบุรีได้ โดยผลการศึกษาสามารถน าไปใช้
สนบัสนนุการบริหารจดัการและการก าหนดแนวทางการป้องกนัสภาวะความเสือ่มโทรมของแหลง่น า้ในอนาคตตอ่ไปได้ 
  

ค าส าคัญ  :  คณุภาพน า้ ; ยโูทรฟิเคชัน่ ; แมน่ า้จนัทบรีุ ; ปากน า้แหลมสงิห์ 
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Abstract 

 Problems of water deteriorated and eutrophication have increasingly serious in Thailand waters.  The 
objectives of this research were study of changes in water qualities and eutrophication conditions in the Chanthaburi 
River and Pak Nam Laem Sing. The study was conducted 3 times in January (dry season), April (early rainy season) 
and July (rainy season) of year 2018. The seventeen stations were investigated, divided to 6 six stations of the river 
and 11 stations of estuarine zone. Our results indicated that the general water qualities were good condition, it was 
in Classification 2 of Surface Water Quality (PCD, 2006), the dissolved oxygen was higher than 6 mg/l. The changes 
in nutrients and chlorophyll a concentration was seasonal, especially silicate.  The eutrophication situations in the 
river stations were lower level, except at the estuary during rainy season were found eutrophic levels.  In addition, 
nutrient and chlorophyll concentrations up to 5 times higher than of eutrophic level has occurred which risking in 
low oxygen conditions (Hypoxia) in the water. Hence, the marine life and aquaculture might be affected by alteration 
of eutrophication situations.  From the information obtained during this study, leading to determination the 
management and guideline to protect of the water resources in the future. 
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บทน า 
แมน่ า้จนัทบรีุเป็นแมน่ า้สายหลกัที่ส าคญัของจงัหวดัจนัทบรีุ มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีต้นก าเนิดมาจาก

เขาสอยดาวใต้ เขาสามง่าม และเขาชะอม ก่อนที่จะมารวมกนัไหลผ่านอ าเภอมะขาม และอ าเภอเมืองจนัทบรีุ และไหลออกสู่
ทะเลบริเวณปากน า้แหลมสิงห์ ซึ่งเส้นทางน า้ของแม่น า้จันทบุรี จะไหลผ่านพืน้ที่ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงแหล่ง
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ ทัง้นีใ้นปัจจุบนัมีการขยายตวัของชมุชนเมืองอยา่งต่อเนื่องท าให้แม่น า้จนัทบรีุกลายเป็นที่รองรับน า้ทิง้จาก
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ตา่ง ๆ ซึ่งสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน า้และความอดุมสมบรูณ์ ทัง้นีจ้ากการรายงานคณุภาพ
น า้ในแม่น า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสิงห์ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดบัพอใช้ โดยบริเวณแมน่ า้ที่ไหลผ่านตวัเมืองและปากแมน่ า้
จะพบปัญหาความเข้มข้นของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ในกลุม่ไนโตรเจน (แอมโมเนียและไนเตรท) มีค่าสงูเกินมาตรฐาน 
(REO13, 2018)  ทัง้นีส้ารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ยงัเป็นปัจจยัที่ควบคมุความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้ ซึ่งจะปนเปือ้นมา
กบัน า้ทิง้ที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยรอบแมน่ า้และพืน้ท่ีชายฝ่ัง (Jayatilake, 2013) หากสารอาหารไหลลงสูช่ายฝ่ัง
ทะเลในปริมาณที่มาก (Nutrient enrichment) ก็จะท าให้ก าลงัการผลิตขัน้ต้นของแหลง่น า้ (Primary productivity) สงูขึน้โดย
สงัเกตได้จากสขีองน า้ แพลงก์ตอนพืช และปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ที่เพิ่มขึน้  กระบวนการเติมสารอาหารลงสูแ่หลง่น า้อยู่เสมอ 
(Well nourish) จะท าให้แหลง่น า้นัน้แสดงออกถึงความอดุมสมบรูณ์ ที่เรียกวา่ ยโูทรฟิเคชัน่ (Eutrophication) ซึง่เป็นสภาวะที่
สะท้อนถึงจุดสูงสุดของความอุดมสมบูรณ์ หากเกินจากระดบัดงักล่าว ก็จะน าไปสู่สภาวะการเสื่อมโทรมของแหล่งน า้ได้ 
ยกตวัอย่างเช่น เกิดการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืช (Plankton bloom) และปริมาณออกซิเจนละลายน า้ไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน า้ (Hypoxia) เป็นต้น  (Smith et al., 1999) ทัง้นีใ้นปัจจุบนัการประเมินสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ยงัไมม่ี
การก าหนดเกณฑณ์มาตฐาน โดยสว่นใหญ่จะใช้ปัจจยัคณุภาพน า้ที่ส าคญัได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ คลอโรฟิลล์-เอ 
(Smith et al.1999)  

นอกจากนีป้ริมาณน า้จืดของแมน่ า้จนัทบรีุที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัจะถกูน ามาใช้ในการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะการน ามา

ผลิตเป็นน า้ประปาที่ใช้ในพืน้ที่จงัหวดัจนัทบรีุและสว่นหนึ่งยงัมีการผนัน า้มาช่วยพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เช่น จงัหวดั

ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพืน้ที่พัฒนาอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ และอยู่ในแผนการด าเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออก หรือ EEC (NESDB, 2016) จึงจ าเป็นต้องมีน า้ดิบคณุภาพดี และเหมาะสมกบัการน าไปผลติน า้เพื่อการบริโภค ทัง้นี ้

หากน า้ดิบดงักลา่วมีปริมาณของสารอาหารที่สงู และมีความเสื่อมโทรมจากสภาวะยโูทรฟิเคชัน่เกิดขึน้ก็จะสง่ผลต่อการผลติ

น า้ประปาในอนาคตได้ นอกจากนีส้ารอาหารที่ไหลลงสูพ่ืน้ที่ปากแม่น า้จะสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทัง้ทรัพยากร

สตัว์น า้ตามธรรมชาติ และอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ที่มีอยูโ่ดยรอบปากแมน่ า้ 

จากความส าคญัดงักลา่วจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน า้และประเมินสภาวะการเกิดยโูทร

ฟิเคชัน่ของแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสิงห์ เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการเฝ้าระวงัและบริหารจดัการปัญหาคณุภาพน า้เพื่อลด

ความเสือ่มโทรมของแหลง่น า้ อีกทัง้ยงัสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานด้านความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่

น า้ซึง่ประเทศไทยยงัไมไ่ด้มีการก าหนดคา่มาตรฐานไว้  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาคณุภาพน า้และสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ในแม่น า้จนัทบรีุและปากน า้แหลมสิงห์ ท าการส ารวจและเก็บตวัอยา่ง 

คลอบคลมุพืน้ท่ีซึง่เป็นตวัแทนของแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์ จ านวน 17 สถานี (ตารางที่ 1)  ตัง้แตพ่ืน้ท่ีตอนบนของ
แม่น า้ในต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จนถึงปากแม่น า้จันทบุรี (ปากน า้แหลมสิงห์) ต าบลปากน า้แหลมสิงห์ อ าเภอ       
แหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรีุ  ดงัภาพท่ี 1   
ตารางที่ 1 ต าแหนง่สถานีศกึษาบริเวณแมน่ า้จนัทบรีุและปากน า้แหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรีุ 

สถานี ละติจูด ลองจิจูด ที่ตัง้ หมายเหตุ 
CR1 12.785453 102.129385 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกฏู สถานีในแมน่ า้จนัทบรีุ 
CR2 12.745103 102.158477 ต าบลวงัแซ้ม อ าเภอมะขาม สถานีในแมน่ า้จนัทบรีุ 
CR3 12.697545 102.175364 ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม  สถานีในแมน่ า้จนัทบรีุ 
CR4 12.657035 102.154387 ต าบลทา่หลวง อ าเภอมะขาม สถานีในแมน่ า้จนัทบรีุ 
CR5 12.581936 102.094727 ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมือง สถานีในแมน่ า้จนัทบรีุ 
CR6 12.574721 102.124142 ต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง สถานีในแมน่ า้จนัทบรีุ 
LS1 12.559758 102.025272 ต าบลตะกาดเง้า อ าเภอทา่ใหม ่ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS2 12.531930 102.054680 ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS3 12.532493 102.075635 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมือง สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS4 12.510879 102.055802 ต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสงิห์ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS5 12.515766 102.093245 ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสงิห์ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS6 12.493015 102.100054 ต าบลปากน า้แหลมสงิห์ อ าเภอแหลมสงิห์ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS7 12.483793 102.059270 ต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสงิห์ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS8 12.537695 102.036880 ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS9 12.523131 102.067761 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมือง สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS10 12.520803 102.088739 ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสงิห์ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
LS11 12.503505 102.062862 ต าบลปากน า้แหลมสงิห์ อ าเภอแหลมสงิห์ สถานีปากน า้แหลมสงิห์ 
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ภาพที่ 1  สถานีศกึษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน า้และสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ในแมน่ า้จนัทบรีุและปากน า้แหลมสงิห์ 
 

โดยจะท าการแบง่สถานีออกเป็น 2 พืน้ที่ประกอบด้วย สถานีในแม่น า้ (River; R) ได้แก่ สถานี CR1-CR6 และสถานี

ปากแมน่ า้ (Estuary; E) ได้แก่ สถานี LS1-LS11 ซึง่จะท าการเก็บตวัอยา่ง 3 ครัง้ ใน เดือนมกราคม (ฤดแูล้ง) เมษายน (ต้นฤดู

ฝน) และกรกฎาคม (ฤดฝูน) พ.ศ. 2561 ท าการตรวจวดัคณุภาพน า้ทัว่ไปที่ระดบัผิวน า้ได้แก่ อณุหภมูิ (Temperature) ความ

เค็ม (Salinity) และปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ (Dissolved Oxygen) ด้วยเคร่ืองตรวจวดัภาคสนาม (YSI Model 2030)  

การตรวจวดัสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ (Dissolved Inorganic) และคลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll a) จะท าการเก็บตวัอยา่ง

ที่ระดบัผิวน า้ด้วยกระบอกเก็บน า้ลกึลงไป 1 เมตร จากผิวน า้ (PCD, 2006) โดยสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ที่ท าการศกึษา

ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลเิกต น ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ ตามวิธีการดงัตารางที่ 2 ทัง้นีข้้อมลูที่

ได้จะน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์สถิติสหสมัพนัธ์ (Spearman’s rank correlation coefficient) 

ด้วยโปรแกรม Minitab ในส่วนของการประเมินสภาวะยูโทรฟิเคชั่นจะเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาโดย

แบ่งเป็นการประเมินในพืน้ที่แม่น า้โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ  Smith et al., 1999, Rossouw J. N. et al., 2008, Dev P. 
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Gurung et al., 2013 และบริเวณพืน้ที่ปากแม่น า้จะอ้างอิงจาการศึกษาของ Jin Bo Zhao, 2009, Roche et al., 2013, 

Michelle Devlin et al., 2011 

    

ตารางที่ 2  วิธีวิเคราะห์สารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ และคลอโรฟิลล์-เอ  

ปัจจัยคุณภาพน า้ วิธีการวเิคราะห์ 
คลอโรฟิลล์-เอ (µg/l) Spectrophotometric (Strickland & Parsons, 1872) 
แอมโมเนีย (µM) Phenol-hypochloride (Grasshoff et al., 1999) 
ไนไตรท์ (µM) Diazotization (Strickland & Parsons, 1972) 
ไนเตรท (µM) Cadmium reduction + Diazotization (Strickland & Parsons, 1972) 
ฟอสเฟต(µM) Ascorbic acid (Strickland & Parsons,1972) 
ซิลเิกต (µM) Silicomolypdate (Strickland & Parsons,1972) 

 
 

ผลการวิจัย 
จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิปริมาณน า้ฝน (TMD, 2018) และปริมาณน า้ทา่ในจงัหวดัจนัทบรีุ และพืน้ที่

ใกล้เคียง (ERIHC, 2018) ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ปริมาณน า้ฝนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.9-531.8 mm โดยมีค่าสงูสดุในเดือน

มิถนุายน และต ่าสดุในเดือนธนัวาคม สว่นปริมาณน า้ทา่มีคา่อยูใ่นช่วง 14.48 x 106 m3 ถึง 366.45 x 106 m3 โดยมีคา่สงูสดุใน

เดือนสงิหาคม และต ่าสดุในเดือนมกราคม (ภาพท่ี 2) ซึง่การเปลีย่นแปลงปริมาณน า้ฝนและน า้ทา่ของจงัหวดัจนัทบรีุ สามารถ

แสดงให้เห็นการเปลีย่นแปลงของฤดกูาลได้  

 
ภาพที่ 2 การเปลีย่นแปลงปริมาณน า้ฝน (Average Rainfall) และปริมาณน า้ทา่ (Discharge) ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ   
              ปี พ.ศ. 2561 (ERIHC, 2018; TMD, 2018) 
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 ผลการศึกษาคณุภาพน า้ทัว่ไปเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม 2561 บริเวณแม่น า้จนัทบรีุ (River; R) และ

ปากน า้แหลมสงิห์ (Estuary; E) ซึง่ประกอบไปด้วยอณุหภมูิของน า้ (Temperature; Temp.) ความเค็ม (Salinity; Sal.) ปริมาณ

ออกซิเจนละลายน า้ (Dissolved Oxygen; DO) และพีเอช (pH) ดังตารางที่ 3 พบว่า อุณหภูมิของน า้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

25.0±0.3 ถึง 34.8±2.3 oC โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุในเดือนเมษายน บริเวณปากแม่น า้แหลมสิงห์ สว่นความเค็มของน า้มีค่าเฉลีย่

อยู่ในช่วง 0.01 ถึง 28.4±2.0 psu โดยมีค่าสงูสดุในเดือนมกราคม บริเวณปากแมน่ า้แหลมสิงห์ ปริมาณออกซิเจนละลายน า้มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.5±0.7 ถึง 7.7±0.4 mg/l โดยมีค่าสงูสดุในเดือนกรกฎาคม บริเวณแม่น า้จันทบุรี และค่าพีเอชของน า้มี

คา่เฉลีย่อยูใ่นช่วง 7.5±0.3 ถึง 8.8±0.4 โดยมีคา่สงูสดุในเดือนกรกฎาคม บริเวณแมน่ า้จนัทบรีุ  

 

ตารางที่ 3  คณุภาพน า้ทัว่ไปในแมน่ า้จนัทบรีุ (River) และปากน า้แหลมสงิห์ (Estuary) จงัหวดัจนัทบรีุ 

Time 
(season) 

Zone 
(station)  

Temp. (oC) Sal. (psu) DO (mg/L) pH 

min-max 
(X̅±SD) 

min-max 
(X̅±SD) 

min-max 
(X̅±SD) 

min-max 
(X̅±SD) 

Jan-2018 
(Dry season) 

River 
(CR1-CR6) 

24.5-25.3 
(25.0±0.3) 

0.0-4.4 
(0.8±1.8) 

5.8-7.8 
(6.6±0.7) 

7.3-8.3 
(7.8±0.5) 

Estuary 
(LS1-LS11) 

24.1-26.5 
(25.7±0.8) 

24.1-30.4 
(28.4±2.0) 

6.3-8.3 
(6.7±0.6) 

7.2-8.2 
(7.8±0.3) 

Apr-2018 
(Early rainy season) 

River 
(CR1-CR6) 

30.6-33.8 
(32.0±1.1) 

0.0-1.2 
(0.3±0.4) 

5.4-8.6 
(7.4±1.2) 

7.5-7.8 
(7.6±0.1) 

Estuary 
(LS1-LS11) 

31.3-38.3 
(34.9±2.3) 

10.2-24.0 
(15.9±4.9) 

4.5-6.8 
(5.5±0.7) 

7.5-8.4 
(8.0±0.3) 

Jul-2018 
(Rainy season) 

River 
(CR1-CR6) 

24.9-25.7 
(25.3±0.3) 

0.0 
0.0 

7.3-8.4 
(7.7±0.4) 

8.3-9.4 
(8.9±0.4) 

Estuary 
(LS1-LS11) 

25.7-27.9 
(26.9±0.8) 

0.4-24.8 
(9.6±9.4) 

5.9-8.4 
(7.0±0.7) 

6.9-7.9 
(7.5±0.3) 

  

ปัจจยัคณุภาพน า้ทัว่ไปที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฤดกูาล และพืน้ที่ ได้แก่ อณุหภมูิ และความเค็มของน า้ 

โดยอุณหภูมิของน า้ในแม่น า้จันทบุรี และปากน า้แหลมสิงห์ มีความแตกต่างกันตามฤดูกาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุในเดือนเมษายน (ภาพที่ 3a) ส าหรับความเค็มของน า้จะมีความค่าแตกต่างตามพืน้ที่อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 3b) โดยความเค็มของน า้ในแม่น า้จนัทบรีุ จะมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นช่วง 0.0-0.8±1.8 psu และ

บริเวณปากน า้แหลมสงิห์ในช่วง 9.6±9.4 ถึง 28.4±2.0 psu  
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(a) (b) 

ภาพที่ 3  การเปลีย่นแปลงอณุหภมูิของน า้ (a) และความเค็ม (b) บริเวณแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์  
               ในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม 2561 
  

ผลการศึกษาความเข้มข้นของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ในแม่น า้จันทบุรี และปากน า้แหลมสิงห์ พบว่า 

สารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้มีความแตกต่างตามสถานี (ตารางที่ 4) โดยแอมโมเนียมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.6±3.5 ถึง        

8.6±7.5 µM ไนไตรท์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.2±0.1 ถึง 0.6±0.3 µM ไนเตรทมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.3±1.3 ถึง 27.6±1.9 µM 

ฟอสเฟตมีคา่เฉลีย่อยูใ่นช่วง 1.8±0.2 ถึง 0.3±0.1 µM ซิลเิกตมีคา่เฉลีย่อยูใ่นช่วง 17.3±8.2 ถึง 56.0±13.7 และคลอโรฟิลล์-เอ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  4.0±1.4 ถึง 10.6±7.8 µg/l ทัง้นีใ้นภาพรวมบริเวณพืน้ที่ปากแม่น า้จะมีความเข้มข้นที่สงูกว่า โดยเฉพาะ

ช่วงฤดฝูน 
 

ตารางที่ 4 สารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ และคลอโรฟิลล์-เอ ในแมน่ า้จนัทบรีุ (River) และปากน า้แหลมสงิห์ (Estuary)  

   จงัหวดัจนัทบรีุ 

Time 
(season) 

Zone 
(station)  

NH3(µM) NO2
- (µM) NO3

- (µM) PO4
2- (µM) SiO4 (µM) Chl a (µg/l) 

min-max 

(X̅±SD) 

min-max 

(X̅±SD) 

min-max 

(X̅±SD) 

min-max 

(X̅±SD) 

min-max 

(X̅±SD) 

min-max 

(X̅±SD) 
Jan-2018 

(Dry season) 
River 

(CR1-CR6) 
4.0-23.3 
(8.6±7.5) 

0.1-0.3 
(0.2±0.1) 

6.7-17.3 
(12.7±4.6) 

0.3-0.9 
(0.6±0.2) 

30.9-70.4 
(48.4±13.2) 

3.1-15.9 
(7.3±4.7) 

Estuary 
(LS1-LS11) 

1.9-9.7 
(4.1±2.5) 

0.0-0.5 
(0.2±0.1) 

0.5-5.0 
(1.3±1.3) 

0.3-0.7 
(0.5±0.1) 

6.8-30.1 
(17.3±8.2) 

2.4-8.8 
(4.3±1.8) 

Apr-2018 
(Early rainy 

season) 

River 
(CR1-CR6) 

0.2-16.5 
(6.0±6.9) 

0.2-0.3 
(0.3±0.0) 

3.2-11.8 
(7.5±3.2) 

1.4-1.7 
(1.5±0.1) 

9.6-39.4 
(24.4±11.4) 

4.7-18.6 
(9.2±4.9) 

Estuary 
(LS1-LS11) 

3.5-23.6 
(10.6±6.4) 

0.3-0.9 
(0.5±0.2) 

0.6-2.6 
(1.6±0.7) 

1.5-2.1 
(1.8±0.2) 

26.5-51.3 
(34.0±7.0) 

0.4-28.8 
(7.6-7.7) 

Jul-2018 
(Rainy season) 

River 
(CR1-CR6) 

1.2-10.3 
(3.6±3.5) 

0.2-0.4 
(0.3±0.1) 

24.0-28.9 
(27.6±1.9) 

0.1-0.5 
(0.3±0.1) 

41.5-60.9 
(52.0±6.7) 

1.9-6.1 
(4.0±1.4) 

Estuary 
(LS1-LS11) 

2.0-9.9 
(5.9±2.7) 

0.4-1.3 
(0.6±0.3) 

7.3-25.0 
(16.7±7.7) 

0.0-0.8 
(0.3±0.3) 

40.4-74.7 
(56.0±13.7) 

1.3-29.6 
(10.6±7.8) 
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ผลการศกึษาการเปลีย่นแปลงความเข้มข้นของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ในแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์ 

ตามสถานีพบวา่ สารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้มีความแตกตา่งกนั (ภาพที่ 4) ซึ่งมีค่าแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.2-23.6 µM โดย

ความเข้มข้นจะมีค่าสงูบริเวณสถานี CR5 และ CR6 ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่บริเวณอ าเภอเมืองจนัทบุรี และมีแนวโน้มสงูต่อเนื่อง

จนถึงบริเวณสถานีที่ปากแม่น า้ LS1-LS3 สว่นไนเตรท มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.5-28.9 µM โดยมีค่าสงูในพืน้ที่ตอนบน

ของแม่น า้ CR1-CR2 และความเข้มข้นจะลดลงตามระยะทางจนถึงบริเวณปากแมน่ า้ ส าหรับความเข้มข้นของฟอสฟอรัสจะมี

ค่าอยู่ในช่วง 0.1-2.1 µM ซึ่งจะมีความแตกตา่งตามฤดกูาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)   ส าหรับซิลเิกตพบวา่มีความ

เข้มข้นอยูใ่นช่วง 6.8-74.7 µM โดยซิลเิกตจะมีความแตกตา่งตามสถานี (P<0.05) เนื่องจากซิลเิกตมีแหลง่ที่มาจากแผ่นดินซึ่ง

มีการกดัเซาะและชะล้างพงัทลาย โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดฝูนและฤดฝูน ส าหรับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลอโรฟิลล์-เอ 

พบวา่ มีคา่อยูใ่นช่วง 0.4-29.6 µg/l โดยจะมีคา่สงูในบริเวณพืน้ท่ีปากแมน่ า้ 

  

  

  
ภาพที่ 4  การเปลีย่นแปลงสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้และคลอโรฟิลล์-เอ บริเวณแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์ 
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 ทัง้นีเ้มื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบตามพืน้ที่ (แม่น า้ และปากแม่น า้) และช่วงเวลาพบว่า ความเข้มข้นของ

แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และพืน้ที่ (ภาพที่ 5) โดยความเข้มข้นของ

แอมโมเนีย ในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม มีคา่อยูใ่นช่วง 1.9-23.3 0.2-23.6  และ 1.2-10.3 µM ตามล าดบั และมี

คา่เฉลีย่สงูสดุในบริเวณปากน า้แหลมสงิห์เทา่กบั 10.6±6.4 µM ในเดือนเมษายน (ภาพที่ 5a)  

 

 

 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

 
ภาพที่ 5 การเปลีย่นแปลงคา่เฉลีย่ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้และคลอโรฟิลล์-เอ บริเวณแมน่ า้จนัทบรีุ  
              และปากน า้แหลมสงิห์ 

  

 ความเข้มข้นของไนไตรท์ ในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม มีคา่อยูใ่นช่วง 0.0-0.5 0.2-0.9 และ 0.2-1.3 µM 

ตามล าดบั และมีค่าเฉลี่ยสงูสดุในบริเวณปากน า้แหลมสิงห์เท่ากบั 0.5±0.2 µM ในเดือนเมษายน (ภาพที่ 5b) ในสว่นความ

เข้มข้นของไนเตรท พบว่าในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม มีค่าอยู่ในช่วง 0.5-17.3 0.6-11.8 และ 7.3-28.9 µM 

ตามล าดบั และมีคา่เฉลี่ยสงูสดุบริเวณแมน่ า้จนัทบรีุเทา่กบั 27.6±1.9 µM ในเดือนกรกฎาคม (ภาพท่ี 5c)  ในสว่นความเข้มข้น
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ของฟอสฟอรัส มีความแตกตา่งตามฤดกูาล (p<0.05)  โดยในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม มีค่าอยู่ในช่วง 0.3-0.9  

1.4-2.1 และ 0.0-0.8 µM ตามล าดบั โดยมีคา่เฉลีย่สงูสดุบริเวณปากน า้แหลมสงิห์ ในเดือนเมษายน เทา่กบั 1.8±0.2 µM (ภาพ

ที่ 5d)  ส าหรับความเข้มข้นของซิลเิกตในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม มีคา่อยูใ่นช่วง 6.8-70.4 9.6-51.3 และ 40.4-

74.7 µM ตามล าดบั โดยมีคา่เฉลีย่สงูสดุในเดือนกรกฎาคม บริเวณปากน า้แหลมสงิห์ เทา่กบั 56.0±13.7 µM (ภาพท่ี 5e) สว่น

ผลการศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ พบว่า เดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม มีค่าอยู่ในช่วง 2.4-15.9 0.4-28.8 และ  

1.3-29.6 µg/l ตามล าดบั โดยมีคา่เฉลีย่สงูสดุในเดือนกรกฎาคม บริเวณปากน า้แหลมสงิห์ เทา่กบั10.6±7.8 µg/l (ภาพท่ี 5f) 

ผลการประเมินสภาวะยโูทรฟิชัน่จะแบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ีได้แก่ แมน่ า้ และปากแมน่ า้ โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกบั

ผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาดงัตารางที่ 5 ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบด้วยสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ฟอสฟอรัส 

(Dissolved Inorganic Phosphorus; DIP)  คลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll a; Chl a)  และสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้

ไนโตรเจน (Dissolved Inorganic Nitrogen; DIN)  ซึ่งค านวณมาจากผลรวมของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท จาก

การศึกษาพบว่า บริเวณพืน้ท่ีแมน่ า้มีสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ไนโตรเจน สารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้ฟอสฟอรัส (DIP) 

และ คลอโรฟิลล์-เอ เฉลี่ยเท่ากับ 22.2±8.8 0.8±0.6 µM และ 6.8±4.4 µg/l ตามล าดับ ส่วนบริเวณปากน า้แหลมสิงห์ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 13.8±9.9 0.9±0.7 µM และ 7.5±6.7 µg/l ตามล าดบั เมื่อน าข้อมลูดงักลา่วมาเปรียบเทียบกบัข้อมลูการวิจยั

สภาวะยูโทรฟิเคชั่นที่ผ่านมา พบว่าแม่น า้จันทบุรี มีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคลอโรฟิลล์-เอ ต ่ากว่าระดบัยูโทรฟิเคชัน่ 

ยกเว้นคลอโรฟิลล์-เอ ในช่วงเดือนเมษายน บางสถานีจะมีคา่สงูกว่าเล็กน้อย สว่นบริเวณปากน า้แหลมสิงห์พบวา่ สารอาหาร  

อนินทรีย์ละลายน า้ไนโตรเจนจะมีคา่สงูเกินระดบัยโูทรฟิเคชัน่ในเดือนกรกฎาคม  สว่นสารอาหารละลายน า้ฟอสฟอรัสจะมีคา่

สงูเกินระดบัยโูทรฟิเคชัน่ในเดือนเมษายน  

 

ตารางที่ 5 การประเมินสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ของแหลง่น า้ ในบริเวณแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์  จงัหวดัจนัทบรีุ 
  Zone Eutrophication reference DIN (uM) DIP (uM) Chl a (ug/l) DO mg/l) N:P 

River 
 

Chanthaburi River 22.2±8.8 0.8±0.6 6.8±4.4 7.3±0.9 27.7 
Smith et al., 1999 107 2.4 30 - - 
Rossouw J. N. et al., 2008 133 2.7 14 - - 
Dev P. Gurung et al. 2013 107 2.4    - - - 

Estuarine 
 

Laem Sing Estuarine 13.8±9.9 0.9±0.7 7.5±6.7 6.4±0.9 15.3 
Smith et al., 1999 28 1.3 3-5 - - 
Jin Bo Zhao, 2009 - 0.7 - - - 
Roche et al., 2013 21 1.6 - - - 
Michelle Devlin et al., 2011 36  0.68 15 - - 
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นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาสดัสว่นระหวา่งไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรือ Redfield ratio (N:P) โดยมีสดัสว่นท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนเท่ากับ 16:1 (Redfield, 1934) ซึ่ง ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า สดัส่วนไนโตรเจนต่อ

ฟอสฟอรัสมีค่าแตกต่างตามฤดูกาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคม            

มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 23.6±27.7, 7.9±4.0 และ 127.5±90.9 ตามล าดบั (ภาพท่ี 6) 

 

 
 
ภาพที่ 6  การเปลีย่นแปลงสดัสว่นของไนโตรเจนตอ่ฟอสฟอรัส (N:P) ในพืน้ท่ีแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์ 

  

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน า้ที่เก่ียวข้องกับการเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่นพบว่า ในพืน้ที่

แม่น า้จันทบุรีซิลิเกตจะมีความสมัพนัธ์กับปัจจยัคณุภาพน า้และสารอาหารตวัอื่นๆ โดยซิลิเกตจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกับ ไนเตรท (p<0.05) ส่วนบริเวณพืน้ที่ปากแม่น า้ ความเค็มมีความสมัพันธ์ในทางตรงข้ามกับแอมโมเนีย ไนไตรท์          

ไนเตรท และซิลิเกต (p<0.05) นอกจากนีเ้มื่อน าข้อมูลการศึกษาในครัง้นีม้าวิเคราะห์สมการถดถอย เพื่อศึกษาปัจจัยที่

เช่ือมโยงและมีอิทธิพลต่อคลอโรฟิลล์-เอ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ที่มีความส าคญั และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ใน

แหล่งน า้ได้พบว่า ในพืน้ที่แม่น า้จันทบุรี ความเข้มข้นของไนเตรท (µM) จะเป็นปัจจัยหลกัที่ควบคุมปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ 

(µg/l) และบริเวณปากแม่น า้มีค่าซิลิเกต (µM) เป็นปัจจัยที่ควบคุมระดบัคลอโรฟิลล์-เอ (µg/l) ดงัสมการ (1) และ (2) ซึ่งมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (NSOT, 2004) 

   Chl ariver      = 10.760 - 0.246 (NO3
-)   R2 = 0.527 (1) 

   Chl aestuarine = -0.158 + 0.214 (SiO4
2-)  R2 = 0.598 (2) 

 หมายเหต:ุ Chl ariver       หมายถึง ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ ในแมน่ า้ (µg/l) 

    Chl aestuarine หมายถึง ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ ในปากแมน่ า้ (µg/l)  

    NO3
-  หมายถึง ความเข้มข้นของไนเตรท (µM) 

    SiO4
2-  หมายถึง ความเข้มข้นของซิลเิกต (µM) 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาคณุภาพน า้และสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ในแม่น า้จนัทบุรีและปากน า้แหลมสิงห์ พบว่า  ปริมาณน า้ฝน

และปริมาณน า้ท่าในพืน้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น า้ และปากแม่น า้ โดยมวลน า้ที่เข้ามาในช่วงฤดูฝนจะน าพา
สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ทัง้ที่เกิดขึน้เองตามธรรมมชาติและที่มนษุย์เป็นผู้กระท า ไหลลงสูแ่ม่น า้และต่อเนื่องไปยงัปาก
แม่น า้ (Jayatilake, 2013) โดยบริเวณที่แม่น า้ไหลผ่านพืน้ที่การใช้ประโยชน์ที่มีความแตกต่างกนัก็จะน าพาสสารที่ต่างกนัทัง้
ชนิดและปริมาณไปสู่พืน้ที่ปากแม่น า้  ทัง้นีจ้ากการเปรียบเทียบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ พบว่า พืน้ที่ท า
เกษตรกรรมสามารถปลดปล่อยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสลงสู่แม่น า้ได้ถึงร้อยละ  80 และร้อยละ 45 ตามล าดับ (Maryna 
Strokal et al., 2016) สอดคล้องกบัพืน้ที่การใช้ประโยชน์ของจงัหวดัจันทบุรี ที่ประมาณร้อยละ 45.95 เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม 
(Thaipichitburapa et al., 2019) ซึง่ลกัษณะดงักลา่วจะสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงระดบัของสารอาหารท่ีบง่บอกถึงความอดุม
สมบรูณ์ของแหลง่น า้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจยัคณุภาพน า้ที่ส าคญัต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ 
พบว่า ทุกสถานีมีปริมาณออกซิเจนละลายน า้มากกว่า 4 mg/l ซึ่งเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต (PCD, 2006) 
นอกจากนีพ้บว่า ร้อยละ 80 ของสถานีที่ส ารวจมีปริมาณออกซิเจนละลายน า้สงูกว่า 6 mg/l อย่างไรก็ตามยงัคงมีบางพืน้ที่ที่
ควรเฝ้าระวงัการลดลงของออกซิเจนละลายน า้ได้แก่ บริเวณอ าเภอเมืองจนัทบรีุ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของชมุชนขนาดใหญ่จึงมีโอกาสที่
จะมีน า้ทิง้ปนเปือ้นลงสูแ่มน่ า้ได้มาก 
 ในส่วนของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้พบว่า สารอนินทรีย์ไนโตรเจน (แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท) มีค่า
แตกต่างตามฤดกูาล (p<0.05) โดยเฉพาะไนเตรทจะมีค่าสงูในช่วงฤดฝูน (เดือนกรกฎาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน า้ฝนและ
น า้ท่าสูงเช่นเดียวกัน ทัง้นีส้อดคล้องกับการศึกษาในแม่น า้ปราณบุรี (Khotchasanee et al, 2021) และแม่น า้บางปะกง 
(Yuenyong et al, 2020) ในสว่นของฟอสฟอรัสจะมีความแตกตา่งตามฤดกูาลเช่นกนั (p<0.05) แตจ่ะมีคา่สงูในช่วงต้นฤดฝูน 
(เดือนเมษายน) เนื่องจากพืน้ท่ีที่ผา่นการใช้ประโยชน์ในฤดแูล้งมาจะมีการสะสมฟอสฟอรัสในดินคอ่นข้างสงู (Boynton et al., 
2008) สง่ผลให้เมื่อฝนตกลงมาใหม่จะกระตุ้นให้เกิดการปลดปลอ่ยฟอสฟอรัสจากกระบวนการทางกายภาพ (Erosion) และ
กระบวนการทางเคมี (Chemical weathering) นอกจากนีก้ลไกที่สง่ผลให้ความเข้มข้นของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสงูขึน้ใน
พืน้ที่แม่น า้ตอนบน มาจากการถ่ายทอดสารอาหารจากภายนอกระบบเป็นหลกั เนื่องจากบริเวณพืน้ที่ตอนบนของแม่น า้มี
ลกัษณะการไหลของกระแสน า้คอ่นข้างแรงสง่ผลให้มีคา่ Resident time  ต ่าท าให้สิง่มีชีวิตในกลุม่ของผู้ผลิตขัน้ต้นไม่สามารถ
ดึงสารอาหารที่เข้ามาในระบบไปใช้ได้ จึงท าให้พบค่าสารอาหารละลายน า้อนินทรีย์มีค่าสงูแต่ไม่พบคลอโรฟิลล์-เอ มีค่าสงู
ตามไปด้วย ซึ่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เข้ามาในระบบของแม่น า้จะอยู่ในมวลน า้ร้อยละ 2 ในสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 0.5 ในดิน
ตะกอนร้อยละ 34 สว่นท่ีเหลอืจะไหลสูพ่ืน้ท่ีตอนลา่ง (Boynton et al., 2008)  

อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของไนโตรเจนที่พบในการศึกษาครัง้นี ส้ว่นใหญ่ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพ                        
น า้ผิวดิน (PCD, 2006) ยกเว้นในบริเวณอ าเภอเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น า้ไหลผ่านพืน้ที่ชุมชนหนาแน่น ส าหรับบริเวณ                
พืน้ที่ปากน า้แหลมสิงห์พบว่า ความเข้มข้นไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจะมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าในแม่น า้ทกุฤดกูาล สาเหตเุนื่องจาก
พืน้ที่ปากแม่น า้เป็นบริเวณที่รองรับสสาร ประกอบกับเป็นที่ตัง้ของชุมชน และมีการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ที่หนาแน่น 
(Thaipichitburapa et al., 2019) ส่งผลให้มีความเข้มข้นของสารอาหารที่สูง ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารอนินทรีย์
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ละลายน า้ในอ่าวตราดพบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ปากน า้แหลมสิงห์มีค่าฟอสฟอรัสที่สูงกว่า 
(Thapichitburapa & Meksumpun, 2021)  อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับแม่น า้บางปะกงพบว่า ฟอสฟอรัสมีค่า                          
ต ่ากว่า 3-5 เท่า (Yuenyong  et al., 2020) ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าลกัษณะของพืน้ที่การใช้ประโยชน์ประกอบกับความยาว             
ของล าน า้ที่ไหลผา่นพืน้ท่ีตา่ง ๆ สง่ผลตอ่สารอาหารที่ไหลลงมายงับริเวณปากแมน่ า้ (USEPA, 2000) 
 ในส่วนความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ พบว่า แม่น า้จันทบุรีมีความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ ต ่ากว่าระดับ                       
ยูโทรฟิเคชั่น (30 µg/l)  ประมาณ 4-5 เท่า (Smith et al., 1999) ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ความเร็ว                 
ของกระแสน า้ และระยะเวลาพ านกัของน า้ (Resident time) อาจมีผลตอ่ก าลงัการผลติขัน้ต้นของแหลง่น า้ (Thaipichitburapa                
et al., 2010) ประกอบกับมีปัจจัยจ ากัด (Liming factor) ด้านสารอาหารท าให้แพลงก์ตอนไม่สามารถเจริญเติบโต                              
ได้อย่างสมบูรณ์ (Souchu et al. , 2010)  ซึ่ งแม่น า้จันทบุรีจะมี  ฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจ ากัด  (P- limiting)  ส่วนพืน้ที่                              
ปากน า้แหลมสิงห์จะมีความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์สูงกว่าระดับ เกณฑ์ยูโทรฟิเคชั่น (Smith et al., 1999) ซึ่งแสดง                          
ให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตชนิดที่อาศัยอยู่ในน า้                        
โดยเฉพาะกลุม่สตัว์น า้วยัอ่อนซึ่งจ าเป็นที่ต้องมีแหลง่อาหารในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามหากคลอโรฟิลล์ -เอ                  
มีมากเกิน 20 µg/ l ก็จะส่งผลท าให้แหล่งน า้ เ กิดความเสื่อมโทรมและไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต                             
(Ferreira et al. , 2011)  นอกจากนี เ้มื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ ในปากน า้แหลมสิงห์กับพืน้ที่                               
ปากแม่น า้อื่นพบว่า มีค่าใกล้เคียงกับปากน า้ปราณบุรีในช่วงฤดูแล้ง (Khotchasanee et al., 2021) แต่มีค่าต ่ากว่า                        
บริเวณอ่าวตราด และแม่น า้บางปะกง (Thapichitburapa & Meksumpun, 2021; Yuenyong et al.,  2020) นอกจากนี  ้                 
เมื่ อวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างคลอโรฟิลล์ - เอ  กับสารอาหารอนินทรี ย์ ละลายน า้พบว่า  คลอโรฟิลล์ - เอ                                       
บริเวณปากแม่น า้จะสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับซิลิเกต สอดคล้องกับการศึกษาในพืน้ที่แม่น า้บางปะกง (Junchompoo                 
et al., 2006) เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น า้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของไดอะตอมซึ่งจ าเป็นต้องใช้ซิลิเกต                          
ในการเจริญเติบโต 
 ส าหรับการประเมินสภาวะยูโทรฟิเคชั่น จะใช้ข้อมูลสารอาหารอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน า้ (DIN) สารอาหาร        
อนินทรีย์ฟอสฟอรัสละลายน า้  (DIP)  และความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ มาพิจารณารวมกัน โดยในส่วนของ                                  
แมน่ า้จนัทบรีุ  ซึง่เป็นระบบนิเวศน า้จืดพบวา่ มีสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ในระดบัปานกลาง (Carlson,1977)  แตจ่ะมีแนวโน้มสงูขึน้
ในช่วงฤดฝูนทัง้นีเ้นื่องจากอิทธิพลของมวลน า้ที่พดัพาสารอาหารลงสูแ่หลง่น า้ สง่ผลให้แพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโต (Prasad 
and Siddaraju, 2012) ทัง้นีส้อดคล้องกับการศึกษาของ Adams et al. (2019) ที่ประเมิน trophic states ด้วยสารอนินทรีย์
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึ่งพบว่าแม่น า้จนัทบรีุจดัอยู่ในยโูทรฟิเคชั่นระดบักลาง (mesotrophic) เช่นเดียวกนั ส าหรับพืน้ที่
ปากน า้แหลมสิงห์มีค่าต ่ากวา่ ระดบัยโูทรฟิเคชัน่ (Smith et al., 1999) นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาค่า Redfield ratio (Redfield, 
1934) หรือ สดัสว่นของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนตอ่ฟอสฟอรัส (DIN:DIP) พบวา่ บริเวณแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์   มี
สดัสว่น เทา่กบั 27.7 ละ 15.3 ตามล าดบั ทัง้นีข้้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่บริเวณพืน้ที่ แมน่ า้จนัทบรีุ มีฟอสฟอรัสเป็นปัจจยั
จ ากัด (P-limiting) ส่วนบริเวณปากน า้แหลมสิงห์มีค่าที่ใกล้เคียง 16 ซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช 
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(Thapichitburapa & Meksumpun, 2021) อย่างไรก็ตามหากสัดส่วนของ DIN:DIP สูงขึน้  ก็จะส่งผลให้คลอโรฟิลล์-เอ                        
มีแนวโน้มที่ลดลงได้เช่นกนั (Wang et al., 2015) 

 
สรุปผลการวิจัย   

การศกึษาคณุภาพน า้และสภาวะยโูทรฟิเคชัน่ในแมน่ า้จนัทบรีุและปากน า้แหลมสงิห์ ในปี พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นวา่
การเปลีย่นคณุภาพน า้ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ได้รับอิทธิพลจากการเปลีย่นแปลงฤดกูาล ซึง่เก่ียวข้องกบัปริมาณน า้ฝน 
และการเปลีย่นแปลงความเค็มของน า้ โดยคณุภาพน า้ทัว่ไปท่ีส าคญัส าหรับแมน่ า้จนัทบรีุ และปากน า้แหลมสงิห์ได้แก่ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน า้ ที่มีค่าสูงกว่า 4 mg/l  ในทุกสถานีและทุกฤดูกาล ซึ่งเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ส่วน
สารอาหารอนินทรีย์ละลายน า้พบวา่ ซิลเิกตมีการเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัไนโตรเจน 
ซึง่แสดงถึงการพดัพาและชะล้างสารอาหารลงสูแ่หลง่น า้ นอกจากนีจ้ากการพิจารณาสดัสว่นระหวา่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ท าให้ทราบวา่ ฟอสฟอรัสเป็นปัจจยัจ ากดัส าหรับบริเวณแม่น า้จนัทบรีุ  ด้านการประเมินความสภาวะยโูทรฟิเคชัน่พบวา่ แมน่ า้
จนัทบรีุและปากน า้แหลมสงิห์จดัอยู่ในแหลง่มีที่มีความอดุมสมบรูณ์ต ่ากวา่ยโูทรฟิเคชัน่ ยกเว้นบริเวณปากแมน่ า้ในช่วงฤดฝูน
จะมีค่าคลอโรฟิลล์-เอ ที่สงูกว่าระดบัยโูทรฟิเคชัน่ ซึ่งบริเวณดงักลา่วมีความเสี่ยงในการท าให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมของแหลง่
น า้ และมีโอกาศท าให้ออกซิเจนละลายน า้ลดลงจนเกิดสภาวะ Hypoxia  ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน า้ รวมถึงกิจกรรมการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัจนัทบรีุได้ ทัง้นีผ้ลการศึกษาดงักลา่วสามารถน าไปใช้สนบัสนนุการตดัสินใจด้านการ
บริหารจดัการและการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกนัสภาวะความเสือ่มโทรมของแหลง่น า้ในอนาคตตอ่ไปได้ 
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