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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกระจายของหญาคาทะเล (Enhalus acoroides) ท่ีมี

ความสัมพันธกับอินทรียวัตถุ ฃนิดของอนุภาคดิน และปจจัยแวดลอมทําการศึกษาบริเวณโครงการพระราชดําริอาว
คุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ทําเก็บตัวอยางในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2557 โดยการกําหนดเสนสํารวจ (Line
transect) และการเก็บพารามิเตอรดังกลาว ผลการทดลองพบวาหญาคาทะเลกระจายตัวอยูบริเวณทิศใตของพ้ืนท่ี
การสํารวจ คาเฉลี่ยเปอรเซ็นต Sand:Silt:Clay ในบริเวณดานทิศตะวันออก ตอนกลาง และ ตะวันตกของพ้ืนท่ีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 73:24:3, 71:26:3 และ 70:27:3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อินทรียวัตถุในบริเวณดานทิศตะวันออก
ตอนกลาง และตะวันตกมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.85±0.41, 0.72±0.33 และ 0.81±0.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางบริเวณท่ีพบการกระจายของหญาทะเลกับอินทรียวัตถุ หญาคาทะเลและอนุภาคดินทราย
หญาทะเลและอนุภาคดินรวน หญาคาทะเลและอนุภาคดินเหนียว หญาคาทะเลและ ORP หญาคาทะเลและ pH มี
คาเทากับ 0.0224, -0.17, 0.0295, 0.361, -0.0908 และ 0.0878 ตามลําดับ ผลของการศึกษาครั้งน้ี สามารถ
นําไปใชในการบริหารจัดการแบบบูรณาการของหญาทะเล และความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศชายฝงท่ี
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใชทรัพยากรบริเวณรอบอาวคุงกระเบน
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ABSTRACT
This research aimed to investigate distribution of seagrass Enhalus acoroides and

relationship between distribution of seagrass, organic matter, soil texture and environmental
parameter at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province. Samples and environmental data had
been collected on July 2014. Line transect had been used for data survey and collection.
Result of the study showed that E. acoroides had distributed at south part of the study area.
The average percentages of sand:silt:clay were 73:24:3.0, 71:26:3 and 70:27:3, respectively. The
average of organic matters at eastern, central and western parts of study area were 0.85±0.41,
0.72±0.33 and 0.81±0.28%, respectively. The correction coefficients between distribution of
seagrass and organic matter, distribution of seagrass and percentage of sand, distribution of
seagrass and percentage of silt, distribution of seagrass and percentage of clay, distribution of
seagrass and ORP and distribution of seagrass and pH were 0.0224, -0.17, 0.0295, 0.361, -0.0908
and 0.0878, respectively. Consequences of this study can applied for integrated management of
seagrass and abundance of coastal ecosystem for maximum benefit of resources utilization at
Kung Krabaen Bay of people in this area.

คําสําคัญ: การกระจาย หญาคาทะเล อินทรียวัตถุในดิน จังหวัดจันทบุรี
Keywords: Distribution, Seagrass (Enhalus acoroides), Organic matter, Chanthaburi Province

บทนํา
หญาทะเลจัดวาเปนทรัพยากรชายฝงท่ีมี

ความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลเน่ืองจากในบริเวณ
แนวหญาทะเลจะชวยลดความแรงของกระแสนํ้า มีสวน
ชวยทําใหสาร อินทรีย  และสารอนินทรียคอยๆ
ตกตะกอน รวมถึงเปนแหลงท่ีดักตะกอนดินขนาดใหญ
อีกดวย จึงทําใหบริเวณแหลงหญาทะเลกลายเปนท่ีอยู
อาศัยของสัตวพ้ืนทะเล (Benthos) ซึ่งถือไดวาเปนกลุม
สิ่งมี ชีวิตท่ีมีความสําคัญมากในการหมุนเวียนธาตุ
อาหารรวมท้ังสารอินทรียตางๆ ในทะเล และนอกจากน้ี
ยังพบวาสัตวพ้ืนทองทะเลยังเปนอาหารหลักของสัตว
นํ้าท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกท้ังมีบทบาทสําคัญ
ในการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารไปสูผูบริโภคท่ี
อยูสูงข้ึนไป (Brown and McLachlan, 1990) ซึ่ง

บริเวณแหลงหญาทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณมากจะมี
กําลังการผลิตสูงสอดคลองกับการศึกษาของ Fortes
(1990) รายงานวาในบริเวณท่ีมีหญาทะเลจะพบ
ปริมาณสิ่งมีชีวิตเขามาอยูอาศัยมากกวาบริเวณท่ีไมมี
หญาทะเลถึงประมาณ 3 เทา

หญาทะเลเปนพืชช้ันสูง มีดอก ลําตน ใบ
และรากท่ีแทจริง เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะภายนอก
คลายกับหญาบกท่ัวไป แตมีการพัฒนาสวนตางๆ ให
เหมาะสมแกการเจริญเติบโต ทนตอการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมทางทะเลและแพรพันธุในเขตทะเลได
หญาทะเลมีการกระจายตลอดแนวชายฝงท่ัวโลกท้ังเขต
รอน และเขตอบอุน มักพบในบริเวณนํ้ากรอย อาว
แ ล ะ แ อ ง นํ้ า ตื้ น ๆ  ท่ี มี ร ะ ดั บ ธ า ตุ อ า ห า ร สู ง
(Lewmanomont and Ogawa, 1995) จาก
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การศึกษาของ กาญจนภาชน  และ คณะ (2534)
รายงานวาในประเทศไทยพบหญาทะเลท้ังสิ้น 7 สกุล
12 ชนิด แพรกระจายท้ังบริเวณอาวไทย และฝงอันดา
มัน ซึ่งหญาคาทะเล (Enhalus acoroides) เปนหน่ึง
ใน 12 ชนิดท่ีพบเชนกัน

แหลงหญาทะเลบริ เวณอาวคุ งกระเบน
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดมีรายงานการกระจาย
ของหญาทะเลโดยพบวาอยูบริเวณตอนกลาง และตอน
ในของอาวคุงกระเบน (UNEP, 2547) เปนอีกหน่ึงพ้ืนท่ี
ท่ีมีความนาสนใจในการศึกษาเน่ืองจากในอดีตน้ันเคย
เปนแหลงท่ีมีความอุดมสมบูรณมากเปนแหลงท่ีอยู
อาศัยของพยูน อาวคุงกระเบนมีความหลากหลายของ
สัตวพ้ืนทองทะเลสูง โดยพบวาชาวบานท่ีอยูโดยรอบ
อาวคุงกระเบนมีอาชีพการหาหอยและสัตวนํ้าชนิด
ตางๆ จําหนายเปนรายไดเสริมของครอบครัว ประกอบ
กับในปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนท่ีของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุ งกระเบนอันเ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ ในบริเวณบริเวณอาวคุงกระเบนมีท้ังคลอง
ธรรมชาติและคลองท่ีเกิดจากการขุดซึ่งท้ังหมดน้ันจะ
รองรับนํ้าท้ังท่ีมาจากบานเรือนชุมชน และ นํ้าท้ิงจาก
การเพาะเลี้ยง กุ ง  ดั ง น้ันในการศึกษาครั้ ง น้ีจึ งมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกระจายของหญาคาทะเลท่ี
มีความสัมพันธกับชนิดของดิน อินทรียวัตถุในดิน และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งขอมูลการวิจัยท่ีไดจากโครงการฯ นํา
เปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวางแผนบริหารจัดการ
หญาทะเลและทรัพยากรชายฝงอยางบูรณาการรวมกับ
ชุมชนเพ่ือใชในการดูแลฟนฟู และอนุรักษแหลงหญา
ทะเลอยางยั่งยืนตอไป

อุปกรณ และวิธีการศึกษา
1. พ้ืนท่ีศึกษา

การศึกษาแหลงหญาทะเลบริเวณอาวคุง
กระเบน ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ตั้ งอยู ระหว างละติจูด N 12°34’37.5996’’
ถึง N 12°35’09.8664’’ และ ลองติจูด E
101°53’23.8272’’ ถึง E 101°54’05.2128’’รูปท่ี 1
ทําการสํารวจในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2557 อาวคุง
กระเบนมีลักษณะเปนอาวก่ึงปด (semi-enclosed) มี
นํ้าข้ึนนํ้าลงแบบนํ้าเดี่ยว (Diurnal tide) มีระบบนิเวศ
ใกลเคียงท่ีสําคัญคือ ปาชายเลนซึ่งพบกระจายอยู
บริเวณโดยรอบของอาวคุงกระเบน
2. การวางเสนสํารวจเพ่ือศึกษาการกระจายหญาคา
ทะเล

ในแตละเสนสํารวจกําหนดใหหางกัน 100
เมตร โดยกําหนดใหจุดสุดทายของแตละเสนสํารวจอยู
ท่ีระดับนํ้าลงต่ําสุดในชวงวันท่ีลงสํารวจ (ระยะทาง
1,100 เมตร) มีเสนสํารวจท้ังสิ้น 25 เสนสํารวจ แตละ
เสนสํารวจวางควอทเดตขนาด 1 x 1 เมตร หางกันทุก
100 เมตร วางสลับซายขวา สํารวจเพ่ือทําการประเมิน
เปอรเซ็นตการครอบคลุมพ้ืนท่ีของหญาทะเล แบงค
วอทเดต (quadrat) พ้ืนท่ี 1x1 ตร.ม. ใหเปนชองเล็ก
ขนาด 0.25x0.25 ตร.ม. จํานวน 16 ชองเล็ก การวัด
เปอรเซ็นตการครอบคลุมของหญาทะเลออกเปน 5
ระดับ ไดแก ครอบคลุม 0, 25, 50, 75 และ 100
เปอรเซ็นต (English et al., 1997) โดยการสํารวจ
หญาทะเลทุกเสนสํารวจจะบันทึกดวยพิกัดดวยเครื่อง
GPS จัดจําแนกชนิดของหญาทะเลตามเอกสารอางอิง
ของ กาญจนภาชน และคณะ (2534) ลักษณะภายนอก
ของหญาคาทะเลดังรูปท่ี 2
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3. การวางเสนสํารวจเพ่ือศึกษาอินทรียวัตถุในดิน
ชนิดอนุภาคดิน และ ปจจัยสิ่งแวดลอม

วางเสนสํารวจแตละเสนหางกันทุก 200
เมตร โดยในแตละเสนสํารวจจะวางควอทเดตเทากัน
ทุกๆ 200 เมตร โดยกําหนดใหจุดสุดทายของแตละเสน
สํารวจอยู ท่ีระดับนํ้าลงต่ําสุดในชวงวันท่ีลงสํารวจ
(ระยะทาง 1,100 เมตร) เก็บตัวอยางดินดวยทอ
เสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร กดลงไปในดินตะกอน
ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร จากน้ันนําดินไปแผเปน

แผนบางๆ ตากลมใหแหงในหองปฏิบัติการ จากน้ัน
นําไปบดและเตรียมวิเคราะหชนิดอนุภาคดินดวยวิธี
Hydrometer method (Carter, 1993) และ
อินทรียวัตถุในดินดวยวิธีของ Walkley และ Black
(กองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2535 และ
Buchanan, 1984) วัดคา pH และวัดคา ORP
(Reduction – Oxidation Potential) ดวยเครื่องวัด
ยี่หอ YSI รุน pH 100

รูปท่ี 1 แผนท่ีศึกษาการกระจายหญาคาทะเล และความสัมพันธระหวางการกระจายหญาทะเล และ
อินทรียวัตถุในดิน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

รูปท่ี 2 ลักษณะภายนอกของหญาคาทะเล (ชัชรี และคณะ, 2545)
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4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําขอมูลการครอบคลุมพ้ืนท่ีของหญาทะเลท่ี

พบ (เปอรเซ็นต) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ชนิดของ
อนุภาคของดินทราย (Sand) อนุภาคดินรวน (Silt)
อนุภาคดินเหนียว (Clay) เพ่ือสรางแผนท่ีการกระจาย
ดวยโปรแกรม QGIS และวิเคราะหความสัมพันธของ
ขอมูลโดยวิธี correlation analysis ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (Crawley, 2005)

ผล และวิจารณผลการศึกษา
1. การกระจายของหญาคาทะเล

จากการศึกษาครั้งน้ีพบการกระจายหญาคา
ทะเลพบวา ในทางตอนใตของพ้ืนท่ีศึกษามีการข้ึนอยู
อยางหนาแนนในลักษณะการกระจายตัวเปนผืนใหญ
ประมาณ 80 - 100 เปอรเซ็นต อีกท้ังพบการกระจาย
มาสูตอนกลางของพ้ืนท่ีสํารวจดวยในลักษณะการ
กระจายเปนหยอมคิดเปน 70 เปอรเซ็นต ไมพบบริเวณ
รองนํ้าและปากคลองใกลแนวปาชายเลนดังรูปท่ี 3
นอกจากน้ียังพบหญาผมนาง (Halodule piniforia)
ข้ึนปะปนเปนหยอมๆ ในบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ี
ศึกษาคิดเปน 70 – 80 เปอรเซ็นต ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ชาคริต (2550) ท่ีสํารวจแหลงหญาทะเล
บริเวณอาวคุงกระเบนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 พบ
หญาคาทะเลสวนใหญข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ีทางตอนใตของ
อาวคุงกระเบนโดยมีหญาผมนางข้ึนปะปนเล็กนอย
สวนบริเวณตอนบนของอาวพบหญาผมนางเปนชนิด
เดนและข้ึนปกคลุมอยางหนาแนนท่ัวท้ังบริเวณโดยพบ
หญาคาทะเลข้ึนปะปนเล็กนอยเปนหยอมๆ ในบริเวณท่ี
เปนแองนํ้าคิดเปน 20 – 30 เปอรเซ็นต ซึ่งหญาคา

ทะเล และหญาผมนางเปนชนิดเดนท่ีพบไดท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีอาวคุ งกระเบนจากการพบท้ังหมด 4 ชนิด
(จิตติมา และคณะ, 2535) อยางไรก็ตามจากผล
การศึกษาครั้งน้ียังไมทราบถึงปจจัยท่ีมีตอการลดลง
ชนิดของหญาทะเลซึ่งผูวิจยัจะทําการศึกษาตอไป
กาญจนภาชน และคณะ (2534) รายงานวาหญาคา
ทะเลมีการกระจายสูงข้ึนไดท้ังในนํ้าเค็มและนํ้ากรอย
ท้ังพ้ืนทรายและพ้ืนโคลน มักข้ึนอยูในบริเวณชายทะเล
ตื้นๆ หรือในคลองท่ีติดตอกับทะเลโดยข้ึนเปนกอๆ เปน
บริเวณกวาง บางครั้งเมื่อนํ้าลงต่ําสุดอาจโผลพนนํ้าท้ังน้ี
หญาคาทะเลไมคอยข้ึนในท่ีลึกมากนักเน่ืองจากตองโผล
ดอกข้ึนเหนือนํ้าในขณะท่ีมีการผสมเกสร และเน่ืองจาก
เปนหญาทะเลท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด มีรากเหงาและราก
ขนาดใหญและฝงอยูลึกจึงสามารถชวยยึดดินตะกอน
และกรวดทรายไดดีเปนการปองกันการพังทลายของ
ชายฝง และสอดคลองกับการศึกษาของนัฐวุฒิ และจิต
ติมา (2553) พบวาหญาคาทะเลบริเวณบานทาเลน
จังหวัดกระบ่ีมีการกระจายไดดีในดินตะกอนท่ีเปนดิน
ทรายหยาบปานกลาง และชาคริต (2550) พบวาดิน
ตะกอนบริเวณท่ีพบหญาทะเลชนิด E. acoroides และ
H. pinifolia สวนใหญจะมีขนาดอนุภาคเล็กกวา 63
ถึง 125 ไมโครเมตร ซึ่งอยูในชวงดิน Silt จนถึง Very
fine sand ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งน้ีท่ีพบวา
ดินตะกอนบริเวณอาวคุงกระเบนมีลักษณะเปนอนุภาค
ดินทรายปนโคลนจึงเหมาะสมตอการกระจายของหญา
คาทะเล
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รูปท่ี 3 ตําแหนงพิกัดท่ีสํารวจพบหญาคาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี

2. ขนาดอนุภาคดิน
สําหรับชนิดของอนุภาคดินผลการวิจัยพบวา

ตลอดพ้ืนท่ีมีการกระจายของอนุภาคดินทรายอยาง
สม่ําเสมอมีปริมาณสูงกวา 77 เปอรเซ็นต สวนอนุภาค
ดินดินรวนพบไดทางทิศเหนือและทิศใตของพ้ืนท่ีคิด
เปน 33.6 เปอรเซ็นต  ในขณะท่ีอนุภาคดินเหนียวมี
การกระจายพบไดนอยในพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ี โดยมีโอกาส
พบไดปริมาณสูงเฉพาะในบริเวณใกลกับรองนํ้า ดังรูปท่ี
4 ดังน้ันผลการศึกษาน้ีพบวาบริเวณพ้ืนท่ีศึกษามีชนิด
อนุภาคดินทราย อนุภาคดินรวน และอนุภาคดินเหนียว
ประมาณ 71.3 25.6 และ 3.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
สอดคลองกับรายงานอนุภาคดินในอาวคุงกระเบนท่ี
พบวาพ้ืนทะเลตอนเหนือและตอนใตของอาวเปนดิน
โคลน สวนตอนกลางของอาวเปนดินทรายละเอียด
(UNEP, 2547) เชนเดียวกับการศึกษาของ ชนินทร
และคณะ (2542) ศึกษาคุณภาพดินบริเวณอาวคุง
กระเบนพบวา บริเวณดานทิศใตของอาวมีอนุภาคดิน
ทรายประมาณ 70 – 90 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาทางทิศ
เหนือของอาวท่ีมีอนุภาคดินทรายประมาณ 50 – 80

เปอรเซ็นต การท่ีพบอนุภาคดินทรายไดมากข้ึนใน
บริเวณพ้ืนทะเลดานทิศใตของอาวเน่ืองจากอาวคุง
กระเบนเปนอาวขนาดเล็ก และมีหัวแหลมท้ังสองดาน
ของอาวเปนลักษณะ Pocker Beach จึงทําใหทรายท่ี
ถูกพัดพามาโดยคลื่นและกระแสนํ้ามาสะสมในอาวได
มากข้ึน (สิน, 2540) สําหรับปริมาณอนุภาคดินรวน
พบวาบริเวณดานทิศเหนือของอาวมีประมาณ 20 – 50
เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาดานทิศใตท่ีมีประมาณ 10 – 20
เปอรเซ็นต สําหรับอนุภาคดินเหนียวพบวา บริเวณ
ปลายแหลมปากอาวดานทิศเหนือมีปริมาณสูงท่ีสุด
ประมาณ 15 – 20 เปอรเซ็นต และคอยๆ ลดปริมาณ
ลงมาทางดานทิศใตของอาวคุงกระเบน

ในแตละบริเวณของอาวคุงกระเบนมีอนุภาค
ดินแตกตางกัน (ชาคริต, 2550) โดยเฉพาะในชวงฤดูลม
มรสุมตะวันตก ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายนของ
ทุกป จึงทําใหขนาดอนุภาคดินตะกอนบริเวณอาวคุง
กระเบนมีการเปลี่ยนแปลงในรอบป และบริเวณอาวคุง
กระเบนมีคลองธรรมชาติ 8 คลอง และคลองระบายนํ้า
จากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 4 คลอง ไหลสูอาวรวม 12
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คลอง (บํารุงฉัตร, 2544) ซึ่งคลองขนาดใหญจะมีนํ้า
ไหลจากคลองอยางตอเน่ืองทําใหมีการสะสมของ

ตะกอนดินเหนียวขนาดเล็กตลอดแนวท่ีนํ้าไหลสูอาวคุง
กระเบน สามารถสังเกตไดชัดเจนในชวงนํ้าลงต่ําสุด

รูปท่ี 4 ตําแหนงพิกัดท่ีพบการกระจายของอนุภาคดินทราย (sand; เปอรเซ็นต) อนุภาคดินรวน (silt;
เปอรเซ็นต) อนุภาคดินเหนียว (clay; เปอรเซ็นต) บริเวณอาวคุงกระเบน จ. จันทบุรี

3. ปริมาณอินทรียวัตถุ
การศึกษาปริมาณอินทรีย วัตถุในดินผล

การศึกษา พบวาปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากทางทิศ
เหนือถึงทิศใตมีคาในชวง 0.35 – 1.50 เปอรเซ็นต โดย
สังเกตวาปริมาณอินทรียวัตถุในดินทางทิศใตของพ้ืนท่ี
ศึกษามีคามากกวาทางทิศเหนือ และจากผลการศึกษา
สั ง เ กต ไ ด ว า ในตอนกลา ง พ้ืน ท่ี กา รศึ กษามี ค า
อินทรียวัตถุคอนขางนอยกวาทิศเหนือ และทิศใตของ
พ้ืนท่ีศึกษาดังรูปท่ี 5 สอดคลองกับปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินบริเวณอาวคุงกระเบนใน 500 เมตรจากชายฝง

และ ระยะ 1000 เมตร จากชายฝงมีอินทรียวัตถุเฉลี่ย
0.77 ± 0.53 และ 0.25 ± 0.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(ชนินทร และคณะ, 2542) และปริมาณอินทรียรวมใน
ดินตะกอนอาวคุงกระเบนท่ีระดับความลึก 0 – 1
เซนติ เมตร  พบว ามีค าอยู ระหว าง  อินทรีย วัต ถุ
0.96 – 4.42 เปอรเซ็นต (ชาคริต, 2550)

จากรายงานของ จารุมาศ (2548) ระบุวา
หากพ้ืนทะเลเปนดินทรายมีแนวโนมจะพบปริมาณ
อินทรียวัตถุไดต่ํากวาพ้ืนทะเลท่ีเปนดินตะกอนขนาด
เล็กละเอียด (เชน ดินเหนียว) เน่ืองจากการรวมตัวอัด

ก ข

ค
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แนน ทําใหการไหลเวียนของนํ้าไมดีนัก จึงทําใหพบ
ปริ ม าณ อินทรี ย วั ต ถุ ไ ด สู ง ก ว า  ดั ง น้ั นปริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดินบริเวณอาวคุงกระเบนจากการศึกษา
ครั้งน้ีมีแนวโนมไมสูงเน่ืองจากดินสวนใหญเปนดินทราย
แตปริมาณอินทรียวัตถุในอาวคุงกระเบนมีปริมาณ
มากกวาแหลงหญาทะเลท่ีคุระบุรี จังหวัดพังงา ท่ีพบ

อินทรียวัตถุเพียง 0.18 – 0.77 เปอรเซ็นต (ชนกพร
และ จิตติมา, 2551) ซึ่งโดยปกติปริมาณอินทรียสารใน
แหลงหญาทะเลมีคาอยูในชวง 0.5-16.5 เปอรเซ็นต
(Koch, 2001) ซึ่งเปนคาท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ของสัตวพ้ืนทะเล

รูปท่ี 5 ตําแหนงพิกัดท่ีพบการกระจายของอินทรียวัตถุ (เปอรเซ็นต) บริเวณอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี

4. ความสัมพันธระหวางการกระจายของหญาคา
ทะเลกับปจจัยสิ่งแวดลอม

นําขอมูลการครอบคลุมพ้ืนท่ีของหญาทะเลท่ี
พบ (เปอรเซ็นต) ปริมาณอินทรียวัตถุ ชนิดอนุภาคดิน
และปจจัยสิ่งแวดลอม เชน pH และ ORP มาวิเคราะห
ความสัมพันธโดยวิธี correlation analysis ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% พบวาการครอบคลุมพ้ืนท่ีของหญา
คาทะเลมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตอนุภาคดินเหนียว
สูงท่ีสุดเทากับ 0.361 รองลงมาไดแก อนุภาคดินรวน
(0.030) และอนุภาคดินทราย (-0.170) ตามลําดับ ดัง
รูปท่ี 6 จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาหญาคาทะเล
ชอบสภาพดินท่ีมีลักษณะเปนดินเหนียว เน่ืองจากหญา
คาทะเลมีขนาดลําตนท่ีใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับหญา

ชนิดอ่ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีเชนหญาผมนาง ทําใหหญาคา
ทะเลตองการสารอาหารในดินท่ีมากกวา และตองการ
ใหรากเกาะยึดอนุภาคดินใหมั่นคงกวาเพ่ือตานทาน
กระแสนํ้าข้ึนนํ้าลง จึงพบหญาคาทะเลครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ี เปนดิน เห นียวมากกว าดินชนิด อ่ืน  ในขณะ ท่ี
ความสัมพันธระหวางการครอบคลุมพ้ืนท่ีของหญาคา
ทะเลกับคุณภาพนํ้าปจจัยตาง ๆ ไดแก pH, ORP มี
ความสัมพันธต่ํา และยังพบวาความสัมพันธระหวางการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของหญาคาทะเลกับอินทรียวัตถุมีคาต่ํา
เทากับ 0.022 เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนใหญของคุงกระเบนมี
ลักษณะเปนทรายซึ่งมีคาอินทรียวัตถุต่ําและหญาคา
ทะเลมีการคลอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเปนดินทรายคอนขางต่ํา
ทําใหพบความสัมพันธน้ีในระดับต่ําดวย
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รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางการกระจายหญาคาทะเล อินทรียวัตถุในดิน ขนาดอนุภาคดิน และปจจัยแวดลอม
บริเวณอาวคุงกระเบน จ. จันทบุรี

สรุป
จากการศึกษาการกระจายของหญาคาทะเล

ในบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบวาในเดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2557 สํารวจพบหญาคาทะเลมีความ
หนาแนนสม่ําเสมอบริเวณพ้ืนอาวทางทิศใต และ
กระจายข้ึนมาทางตอนกลางของอาว โดยพบหญา
ผมนางข้ึนปะปนในพ้ืนท่ีดวย สอดคลองกับพ้ืนท่ีทางทิศ
ใตของอาวมีพ้ืนดินเปนอนุภาคดินทรายปนอนุภาคดิน
เ ห นี ย ว  ซึ่ ง มี ก า ร กร ะจ าย ของหญ า ค าทะ เ ล มี
ความสัมพันธกับปริมาณอนุภาคดินเหนียวมากกวาดิน
ชนิดอ่ืนๆ โดยพ้ืนท่ีศึกษาสวนใหญมีอนุภาคดินทราย
อนุภาคดินรวน และอนุภาคดินเหนียว เทากับ 77:20:3
เปอรเซ็นต และพบปริมาณอินทรียวัตถุท่ัวท้ังพ้ืนท่ีอาว
ไมสูงมากอยูระหวาง 0.12 – 1.51 เปอรเซ็นต มี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.78 ± 0.34 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็
ตามยังจัดวาพ้ืนทะเลในบริเวณอาวคุงกระเบนมีความ
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวพ้ืนทะเล
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