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บทคัดย่อ
ทำกำรสำรวจหญ้ำทะเลบริเวณทะเลสำบสงขลำและชำยฝั่งทะเล จังหวัดสงขลำ ด้วยวิธี Line transectSpot check โดยออกสำรวจ 15 สถำนี จำนวน 2 ครั้ง ในเดอนตุลำคม 2556 (ฤดูฝน) และเดอนมีนำคม 2557 (ฤดู
ร้อน) พบหญ้ำทะเล 1 ชนิดคอ H. beccarii โดยสำรวจพบหญ้ำทะเลดังกล่ำวเพียง 6 สถำนี ในทะเลสำบสงขลำตอน
นอกเท่ ำ นั้ น ได้ แก่ บ้ ำ นหั ว เขำแดง บ้ ำ นหั ว เขำเขียว บ้ ำ นบ่ อปำบ บ้ ำ นเกำะยวน ปำกบำงภูมี และบ้ ำ นท้ำยยอ
สถำนภำพหญ้ำทะเลที่สำรวจพบในทะเลสำบสงขลำทั้งหมด 6 สถำนีดังกล่ำว โดยภำพรวมมีสถำนภำพคงสภำพตำม
ธรรมชำติ (nature) โดยมีแหล่งหญ้ำทะเลหลัก 2 แหล่งใหญ่คอ สถำนีบ้ำนบ่อปำบมีสถำนภำพสมบูรณ์ดี (good)
และสถำนี บ้ำ นหั ว เขำเขีย วมีส ถำนภำพสมบู รณ์ป ำนกลำง (moderately) และพบว่ ำ พ้ นที่ กำรแพร่กระจำยและ
ค่ำร้อยละกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลในพ้นที่ทะเลสำบสงขลำ ในช่วงฤดูฝน (เดอนตุลำคม) มีค่ำสูงกว่ำ ในช่วงฤดูร้อน
(เดอนมีนำคม)
ABSTRACT
Species, distribution and Coverage of seagrass in Songkhla lake and the coast in Songkhla
Province were carried out 2 time 15 station in October 2013 (rainy season) and March 2014 (dry
season). 1 species were found in the study site; H. beccarii. It was found in 6 station of Outer
Songklha lake only i.e. Ban Huakaodang, Ban Huakaokaew, Ban Borparb, Ban Kohyuan, Pakbang
Phumee and Ban Taiyor. Status of seagrass in Songkhla lake is nature. There are 2 main seagrass
bed i.e. Ban Borparb is good and Ban Huakaokaew is moderately. Sea grass in the Songkhla lake has
spread and high density in the rainy season than the dry season.
Keywords:ุ species diversity, seagrass, distribution, Songkhla Province
คานา
หญ้ ำ ทะเลเป็ นกลุ่มพื ชนำ้ ที่ เจริ ญเติบโตได้ ดีในบริ เวณชำยฝั่ ง ทะเลที่ มี ลั กษณะทำงกำยภำพเหมำะสม
บริเวณที่มีหญ้ำทะเลหนำแน่นจะเป็นระบบนิเวศน์ที่สำคัญ เน่องจำกเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งอำหำรของสัตว์น้ำ
อีกทั้งเป็นแหล่งวำงไข่ แหล่งอนุบำลตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตมำกมำย รวมทั้งสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย ใน
น่ำนน้ำไทยพบหญ้ำทะเล 13 ชนิด ตำมแนวชำยฝั่งทะเลในพ้นที่ 17 จังหวัด โดยทำงฝั่งอันดำมัน พบหญ้ำทะเล 12
ชนิด ไม่พบหญ้ำตะกำนน้ำเค็ม (Ruppia maritima) ส่วนฝั่งอ่ำวไทยพบหญ้ำทะเล 12 ชนิด โดยไม่พบหญ้ำเงำใบใหญ่
(Halophila major) (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2556 ) หญ้ำทะเลสำมำรถแบ่งตำมลักษณะของใบได้
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ออกเป็น 2 กลุ่ม คอ กลุ่มที่มีใบแบนยำว หรอใบกลมยำว ได้แก่ หญ้ำกุยช่ำยทะเล (Halodule uninervis) หญ้ำ
กุยช่ำยเข็ม (H. pinifolia) หญ้ำคำทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ำชะเงำเต่ำ (Thalassia hemprichii) หญ้ำชะเงำ
ใบฟั น เล่ อ ย (Cymodocea serrulata) หญ้ ำ ชะเงำใบมน (C. rotundata) หญ้ ำ ต้ น หอมทะเล (Syringodium
isoetifolium) และหญ้ำตะกำนน้ำเค็ม (R. maritima) กลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปรี ได้แก่ หญ้ำใบมะกรูดหรอหญ้ำเงำ (H.
ovalis) หญ้ำเงำใส (H. decipiens) หญ้ำเงำใบเล็ก (H. minor) หญ้ำเงำใบใหญ่ (H. major) และหญ้ำเงำแคระ (H.
beccarii)
กำรสำรวจหญ้ำทะเลในจังหวัดสงขลำมีกำรศกษำมำตั้งแต่ประมำณ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรศกษำของวิสุทธิ์
และคณะ (2548) สำรวจพบหญ้ำทะเลเพียงบริเวณเดียวคอบ้ำนหำดทรำยแก้ว พบหญ้ำทะเล 2 ชนิดคอ Halophila
ovalis และ Halodule pinifolia โดย H. ovalis เจริญงอกงำมได้ดีในช่วงเดอนตุลำคม-มกรำคม ที่มีค่ำควำมในเค็ม
ช่วง 15-18 ppt ส่วนในช่วงกรกฎำคม-กันยำยน จะเส่อมโทรมลงมำก เน่องจำกมีตะกอนปริมำณมำกมำทับถมบริเวณ
ใบ มีกำรตำยเป็นหย่อมกว้ำง และบำงส่วนถูกทดแทนจำกสำหร่ำยหูหนู ส่วน H. pinifolia พบข้นชุกชุมในช่วงเดอน
กรกฎำคม-กันยำยน เน่องจำกช่วงดังกล่ำวมีฝนน้อย ควำมเค็มอยู่ในช่วง 32-35 ppt นอกจำกนี้แล้ว เสำวภำ (2537)
ยังได้ทำกำรสำรวจพบ H. ovalis H. beccarii และ H. pinifolia บริเวณทะเลสำบสงขลำตอนนอกอีกด้วย
ปัจจุบันสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเลในประเทศไทยมีแนวโน้มเส่อมโทรมลง เน่องจำกได้รับผลกระทบจำก
กิจกรรมต่ำง ๆ และกำรพัฒนำชำยฝัง่ ทะเล เช่นเดียวกับป่ำชำยเลนและแนวปะกำรัง โดยพ้นที่หญ้ำทะเลที่อยู่ในสภำพ
เส่อมโทรม มีสำเหตุจำกธรรมชำติและจำกกำรกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ปริมำณตะกอนที่เพิ่มมำกข้นจำกกำรขุดลอก
ร่องน้ำและกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ บริเวณชำยฝั่ง กำรทำประมงโดยใช้เคร่องมอบำงชนิด เช่น อวนลำกและอวนรุน กำร
เปลี่ยนแปลงควำมเค็มของน้ำ และรวมถงมลพิษทำงน้ำเป็นต้น กำรสำรวจและติดตำมสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเลครัง้ นี้
เพ่อให้ทรำบถงชนิด กำรแพร่กระจำย รวมถงกำรเปลี่ยนแปลงพ้นที่ปกคลุมตำมฤดูกำลของหญ้ำทะเลในทะเลสำบ
สงขลำ ซ่งจะใช้เป็นข้อมูลพ้นฐำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรหญ้ำทะเลได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพให้เหมำะสมกับ
พ้นที่ทะเลสำบสงขลำ เพ่อให้มีทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งไว้ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยน
วัตถประสงค
1. เพ่อทรำบชนิด กำรแพร่กระจำย และสถำนภำพของหญ้ำทะเลในทะเลสำบสงขลำ
2. เพอ่ ศกษำกำรเปลี่ยนแปลงพ้นที่ปกคลุมตำมฤดูกำลของหญ้ำทะเลในทะเลสำบสงขลำ
อปกรณและวิธีดาเนินการ
พื้นที่ศึกษา
กำรออกสำรวจกำหนดพ้นที่ศกษำเป็น 15 สถำนี ในบริเวณพ้นที่ทะเลสำบสงขลำและชำยฝั่งทะเล จังหวัด
สงขลำ ได้แก่
สถานี

แหล่ง

พิกัด

พื้นที่สารวจแต่
ละสถานีุ(ไร่)

St 1.

บ้ำนหัวเขำแดง

27.99

St 2.

บ้ำนหัวเขำเขียว

St 3.

บ้ำนบ่อปำบ

St 4.

บ้ำนเกำะยวน

7° 11' 56.4" เหนอ
100° 34' 44.4" ตะวันออก
7° 11' 49.2" เหนอ
100° 33' 21.6" ตะวันออก
7° 12' 50.4" เหนอ
100° 31' 55.2" ตะวันออก
7° 16' 58.8" เหนอ
100° 25' 12.0" ตะวันออก

326.53
1,646.83
686.18
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ลักษณะพื้นทะเลโดย
วิธีสัมผัสและสังเกต
โคลนปนเปลอกหอย

พื้นทะเลจากเอกสารของ
ปิยวรรณุ(2549)
ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
โคลน
ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
ทรำยละเอียดปนโคลน ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
โคลน
-
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สถานี

แหล่ง

พิกัด

พื้นที่สารวจแต่
ละสถานีุ(ไร่)

St 5.

บ้ำนแหลมจำก

232.38

St 6.

อ่ำวท่ำยำง

1,199.76

โคลนปนทรำย

-

St 7.

ปำกบำงภูมี

7° 16' 15.6" เหนอ
100° 24' 57.6" ตะวันออก
7° 25' 51.6" เหนอ
100° 20' 31.2" ตะวันออก
7° 11' 16.8" เหนอ
100° 24' 46.8" ตะวันออก

ลักษณะพื้นทะเลโดย
วิธีสัมผัสและสังเกต
โคลน

100.52

ทรำยละเอียด

ดิ น ต ะ ก อ น ท ร ำ ย ป น
เ ห นี ย ว ( Silty clayey
sand)

114.53

โคลนปนทรำยหยำบ

377.15

โคลน

(เป็นพ้นที่ที่ถูกรบกวนจำกกำร
ขุดลอกคลองในบริเวณนั้น)

St 8.
St 9.
St 10.
St 11.
St 12.
St 13.
St 14.
St 15.

ป ำ ก ค ล อ ง อู่ 7° 09' 07.2" เหนอ
ตะเภำ
100° 26' 49.2" ตะวันออก
บ้ำนแหลมโพธิ์ 7° 08' 52.8" เหนอ
100° 27' 39.6" ตะวันออก
บ้ำนบำงโหนด
7° 08' 13.2" เหนอ
100° 29' 16.8" ตะวันออก
ปำกคลองพะวง 7° 08' 49.2" เหนอ
100° 33' 21.6" ตะวันออก
บ้ำนท้ำยเสำะ
7° 09' 07.2" เหนอ
100° 31' 26.4" ตะวันออก
บ้ำนท้ำยยอ
7° 09' 28.8" เหนอ
100° 31' 55.2" ตะวันออก
บ้ำนนำทับ
7° 10' 12.0" เหนอ
100° 37' 19.2" ตะวันออก
หำดทรำยแก้ว
7° 15' 36.0" เหนอ
100° 32' 31.2" ตะวันออก

พื้นทะเลจากเอกสารของ
ปิยวรรณุ(2549)
-

-

55.43

ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
โคลนปนทรำยละเอียด ดิ น ท ร ำ ย ป น เ ห นี ย ว
(Clayey sand)
โคลน
ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
โคลน
ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
โคลน
ดิ น ตะ ก อ นป นเ ห นี ย ว
(Clayey silt)
ทรำยละเอียดปนโคลน
-

43.73

ทรำยปนโคลน

116.31
21.00
138.79
71.58

-

วิธีการเก็บตัวอย่าง
ออกสำรวจรวบรวมเก็บข้อมูลในทะเลสำบสงขลำ และชำยฝั่งทะเล จังหวัดสงขลำ ทั้งหมด 15 สถำนี (Figure
1) จำนวน 2 ครั้ง คอ เดอนตุลำคม 2556 เพ่อเป็นตัวแทนของฤดูฝน และเดอนมีนำคม 2557 เพ่อเป็นตัวแทนของฤดู
ร้อน โดยวิธีกำรสำรวจแบบ Line transect-Spot check เน่องจำกพ้นที่ทะเลสำบสงขลำมีน้ำที่ค่อนข้ำงขุ่น เป็ น
ตะกอนดินเลน ซ่งเม่อสำรวจพบหญ้ำทะเลในแต่ละสถำนี จะทำกำรสำรวจแนวขอบเขตทั้งหมด จงกำหนดแนววำง
Line สำรวจ โดยให้ Line ตั้งฉำกกับแนวฝั่ง ในแต่ละ Line จะห่ำงกัน 300 เมตร ในกำรเดินสำรวจ 3 คน คอในแนว
Line และด้ำนซ้ำย-ขวำ ของ Line ห่ำงกัน 50 เมตร ฝั่งละคน เดินสำรวจโดยใช้มอสัมผัส และประเมินค่ำร้อยละกำร
ปกคลุมทุก ๆ 50 เมตร จนสิ้นสุดแนวหญ้ำทะเล
กำรสำรวจร้อยละกำรปกคลุมใช้ Quadrat ซ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนำด 50 x 50 เซนติเมตร ดำเนินตำม
วิธีกำรของ English et al., (1997) และตรวจวัดคุณภำพน้ำทั่วไป ได้แก่ ควำมเค็ม ควำมลก ค่ำพีเอช ค่ำออกซิเจน
ละลำย (DO) และควำมโปร่งแสง กำรตรวจสอบและแยกชนิดตัวอย่ำงของหญ้ำทะเล ใช้เอกสำรของสมบัติและคณะ
(2549) เป็นหลักในกำรจำแนก
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Figureุ1 Study sites in Songkhla Province.
การวิเคราะหขอมูล
กำรประเมินสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเล จัดแบ่งระดับควำมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน (2558) ดังนี้คอ
-

สมบูรณ์ดีมำก (very good)
สมบูรณ์ดี (good)
สมบูรณ์ปำนกลำง (moderately)
คงสภำพตำมธรรมชำติ (nature)
เส่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน (degraded)

หมำยถง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลมำกกว่ำร้อยละ 75
หมำยถง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลร้อยละ 51-75
หมำยถง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลร้อยละ 26-50
หมำยถง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
หมำยถง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
เพรำะถูกรบกวนจำกกิจกรรมของมนุษย์

เม่อดำเนินกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพในแต่พ้นที่แล้ว จงสรุปข้อมูลเป็นรำยสถำนี จำกนั้นจงทำกำร
เปรียบเทียบข้อมูลสถำนภำพระหว่ำง 2 ฤดูกำลว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงหรอไม่ อย่ำงไร โดยแยกออกเป็น 3 กรณีคอ
สมบูรณ์ข้น เส่อมโทรมลง และไม่เปลี่ยนแปลง
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กำรคำนวณหำพ้นที่กำรแพร่ กระจำยจะคำนวณโดยกำร Digitize พ้นที่ปิดล้อมจำกจุดพิกัดของ Line ที่
สำรวจพบหญ้ำทะเล ใน GPS โดยใช้โปรแกรม Arc GIS ในกำรสร้ำงพ้นที่ปิดล้อมและคำนวณพ้นที่
ผลการศึกษา
ชนิดุการแพร่กระจายุค่ารอยละการปกคลม
จำกกำรสำรวจหญ้ำทะเลในพ้นที่ จังหวัดสงขลำทั้งหมด 15 สถำนี บริเวณทะเลสำบสงขลำ 13 สถำนี ได้แก่
บ้ำนหัวเขำแดง บ้ำนหัวเขำเขียว บ้ำนบ่อปำบ บ้ำนเกำะยวน บ้ำนแหลมจำก อ่ำวท่ำยำง ปำกบำงภูมี ปำกคลองอู่
ตะเภำ บ้ำนแหลมโพธิ์ บ้ำนบำงโหนด ปำกคลองพะวง บ้ำนท้ำยเสำะ บ้ำนท้ำยยอ ส่วนอีก 2 สถำนี ได้แก่ หำดทรำย
แก้ว ต.หัวเขำ อ.สิงหนคร และบ้ำนนำทับ ต.นำทับ อ.จะนะ จ.สงขลำ สำรวจพบหญ้ำทะเลเพียง 6 สถำนี ซ่งอยู่ใน
บริเวณทะเลสำบสงขลำ ได้แก่ บ้ำนหัวเขำแดง บ้ำนหัวเขำเขียว บ้ำนบ่อปำบ บ้ำนเกำะยวน ปำกบำงภูมี และบ้ำนท้ำย
ยอ ชนิดหญ้ำทะเลที่พบมี 1 ชนิด คอ หญ้ำใบพำยหรอหญ้ำเงำแคระ (Halophila beccarii)
เม่อพิจำรณำพ้นที่กำรแพร่กระจำย และค่ำร้อยละกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลแต่ละสถำนี เปรียบเทียบกัน 2
ฤดูกำล พบว่ำ มีรูปแบบกำรเปลี่ยนแปลง 3 แบบ (Table 1 2 และ 3) คอ
1. พ้นที่และค่ำร้อยละกำรปกคลุม มีควำมเปลี่ยนแปลงในระหว่ำง 2 ฤดูกำล ค่อนข้ำงน้อย ต่ำกว่ำร้อยละ
50 ได้แก่ บ้ำนหัวเขำเขียว
2. พ้นที่และค่ำร้อยละกำรปกคลุม เปลี่ยนแปลงไปในทำงลดลงจำกฤดูฝนถงฤดูแล้ง มำกกว่ำร้อยละ 50
ได้แก่ บ้ำนบ่อปำบ และปำกบำงภูมี
3. พ้นที่และค่ำร้อยละกำรปกคลุม พบเล็กน้อยในฤดูฝนแต่ไม่พบเลยในฤดูแล้ง ได้แก่ บ้ำนหัวเขำแดง
และบ้ำนเกำะยวน
พ้นที่กำรแพร่กระจำยรวมของฤดูฝนเท่ำกับ 1,436 ไร่ และค่ำร้อยละกำรปกคลุมเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 39.17
ส่วนในฤดูแล้งพ้นที่กำรแพร่กระจำยรวมเท่ำกับ 1,021 ไร่ และค่ำร้อยละกำรปกคลุมเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 23.47 เม่อ
พิจำรณำในภำพรวม จะเห็นว่ำ บ้ำนบ่อปำบและบ้ำนหัวเขำเขียวเป็นตัวแทนแหล่งหญ้ำทะเลบริเวณทะเลสำบสงขลำ
เน่องจำกมีบริเวณกว้ำงที่สุด และรองลงมำ ตำมลำดับ
สถานภาพ
สถำนภำพหญ้ำทะเลในสถำนีที่สำรวจพบหญ้ำทะเลทั้ง 6 สถำนี (ตำรำงที่ 3) ซ่งอยู่ในทะเลสำบสงขลำ
ทั้งหมดพบว่ำ
ฤดูฝน (Rainy season) แหล่งหญ้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในสถำนภำพคงสภำพตำมธรรมชำติ (nature) มีทั้งหมด
3 สถำนีได้แก่ บ้ำนหัวเขำแดง บ้ำนเกำะยวน และบ้ำนท้ำยยอ แหล่งหญ้ำทะเลที่มีสถำนภำพเส่อมโทรมเพรำะถูก
รบกวน (degraded) มี 1 สถำนี คอปำกบำงภูมี แหล่งหญ้ำทะเลที่มีสถำนภำพสมบูรณ์ปำนกลำง (moderately) มี 1
สถำนี คอ บ้ำนหัวเขำเขียว และแหล่งหญ้ำทะเลที่สถำนภำพสมบูรณ์ดี (good) มี 1 สถำนี คอ บ้ำนบ่อปำบ
ฤดูแล้ง (Dry season) แหล่งหญ้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในสถำนภำพคงสภำพตำมธรรมชำติ (nature) มีทั้งหมด
5 สถำนีได้แก่ บ้ำนหัวเขำแดง บ้ำนหัวเขำเขียว บ้ำนบ่อปำบ บ้ำนเกำะยวน และบ้ำนท้ำยยอ และอยู่ในสถำนภำพ
เส่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน (degraded) 1 สถำนี ได้แก่ ปำกบำงภูมี
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Tableุ1 Percent cover of seagrass and Water quality parameter at sites were found the seagrass in October 2013
Station
1. Ban Huakaodang
2. Ban Huakaokeaw
3. Ban Borparb
4. Ban Koh Yuan
7. Pakbang Phumee
13. Ban Taiyor

Taxa

Area (rai)

Halophila beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii

17.83
245.95
1,074.64
26.46
66.19
8.1

% Cover
1.67
32.81
55.24
2.78
13.45
10.56

Salinity (psu)
18.35
14.83±0.23
14.14±2.13
18.22±1.29
13.47±0.16
12.60±0.01

Water Temp.(˚C)
30.33
30.62±0.30
29.96±0.45
31.11±0.40
32.15±0.05
31.74±0.08

Water quality parameter
Depth (m)
Transpa rency (m)
1.10
0.50
0.83±0.06
0.50±0.09
1.13±0.23
0.53±0.22
0.90±0.14
0.58±0.25
1.00±0.00
0.52±0.13
0.80±0.00
0.80±0.00

DO (mg/l)
4.76
4.51±1.18
5.97±1.04
3.75±0.01
4.51±1.18
10.96±0.21

pH
7.80
7.81±0.02
7.89±0.29
6.81±0.17
7.77±0.11
8.52±0.06

Tableุ2 Percent Cover of seagrass and Water quality parameter at sites were found the seagrass in March 2014
Station
1. Ban Huakaodang
2. Ban Huakaokeaw
3. Ban Borparb
4. Ban Koh Yuan
7. Pakbang Phumee
13. Ban Taiyor

Taxa

Area (rai)

Halophila beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii

219.43
744.20
30.25
28.16

% Cover
18.64
25.93
5.45
15.28

Salinity (psu)
30.32±0.54
29.57±0.18
27.65±3.30
11.78±0.41
15.77±0.13
24.00±0.34

Water Temp.(˚C)
28.60±0.26
29.05±0.50
29.98±0.95
30.16±0.35
30.15±0.46
30.53±0.18

Water quality parameter
Depth (m)
Transparency (m)
0.73±0.67
0.48±0.39
0.55±0.08
0.55±0.08
0.75±0.27
0.63±0.18
0.90±0.18
0.73±0.08
0.50±0.18
0.50±0.18
0.64±0.15
0.64±0.15

DO (mg/l)
7.53±0.94
8.97±1.43
10.42±2.14
8.49±0.85
10.07±1.18
10.50±0.60

pH
9.31±0.03
9.43±0.11
9.14±0.41
8.50±0.43
10.08±0.04
9.86±0.11

Tableุ3 Distribution, coverage and status of seagrass compare between season.
Station
1. Ban Huakaodang
2. Ban Huakaokeaw
3. Ban Borparb
4. Ban Koh Yuan
7. Pakbang Phumee
13. Ban Taiyor

Taxa
Halophila beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii
H. beccarii

Distribution (rai)
rainy season
dry season
17.00
0
245.00
219.00
1,074.00
744.00
26.00
0
66.00
30.00
8-.00
28.00

376

% cover
rainy season
dry season
1.67
0
32.81
18.64
55.24
25.93
2.78
0
13.45
5.45
10.56
15.28

Status
rainy season
nature
moderately
good
nature
degraded
nature

dry season
nature
nature
nature
nature
degraded
nature
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Figureุ2 Distribution of seagrass in Songkhla Province. (St.1, Ban Huakaodang; St.2, Ban
Huakaokeaw; St.3, Ban borparb; St.4, Ban Koh Yuan; St.7, Pakbang Phumee; St.13, Ban Taiyor)
สรปและวิจารณผลการศึกษา
ชนิ ด หญ้ ำทะเลที่ สำรวจพบมี 1 ชนิ ด คอ หญ้ ำ ใบพำยหรอหญ้ ำเงำแคระ (Halophila beccarii) ซ่ ง พบ
บริเวณทะเลสำบสงขลำเท่ำนัน้ สอดคล้องกับ นพรัตน์และคณะ (2539) ซ่งรำยงำนไว้ว่ำจำกกำรสำรวจบริเวณอ่ำวไทย
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ตอนล่ำง พบหญ้ำทะเลชนิด H. beccarii เป็นหญ้ำทะเลชนิดหลัก นอกจำกนี้ กำญจนภำชน์และคณะ (2534) กล่ำว
ว่ำ หญ้ำทะเลชนิดนี้มีกำรแพร่กระจำยค่อนข้ำงสูง พบมำกในจังหวัดทำงใต้ของไทย นอกจำกนี้กำรสำรวจของณัฐวดี
(2551) บริเวณอ่ำวทุ่งคำ-สวี จ.ชุมพร พบมีลักษณะแนวหญ้ำทะเลชนิดเดียวคอ หญ้ำใบพำย โดยพบห่ำงฝั่ง ช่วง 300700 เมตร ควำมเค็มอยู่ในช่วง 10-30 ppt และพบว่ำในบริเวณที่ตะกอนดินเป็นทรำยละเอียดมำก ร้อยละกำรปกคลุม
และควำมหนำแน่ น ของหญ้ ำ ทะเลก็ม ำกตำมไปด้ ว ย สอดคล้ องกับ กำรศ กษำในครั้ง นี้ ค อสถำนี ที่ พ บหญ้ ำ ทะเล
แพร่กระจำยเป็นบริเวณกว้ำงและค่ำร้อยละกำรปกคลุมสูงได้แก่ สถำนีบ้ำนบ่อปำบและบ้ำนหัวเขำเขียว มีลักษณะเป็น
ดินตะกอนปนเหนียว (Clayey silt) ส่วนบริเวณทะเลอันดำมัน Chansang and Poovachiranon (1994) รำยงำน
ว่ำ H. beccarii มักชอบข้นในดินทรำยปนโคลน และจำกรำยงำนของนพรัตน์และคณะ (2539) ทำกำรสำรวจในจังหวัด
สงขลำ จำกสถำนีสำรวจทั้งหมด 4 สถำนี (Table 4) เม่อเปรียบเทียบกับผลกำรศกษำในครั้งนี้ พบหญ้ำทะเลเพียง
สถำนีเดียวคอแหลมจำก และเป็นชนิด H. beccarii
Tableุ4 Comparative study of sea grass and water quality of Rueangpatikorn et al., (1996)
with the results of this study.
Result

Taxa

Seagrassุareaุ(rai) ุ%ุcover salinityุ(psu)

Rueangpatikornุet al.,ุ(1996)

- Had Saikaew
- Laemchak
- Ban Bangnod
- Pakklong Nathub
Thisุstudyุ(2013)ุุ
- Had Saikaew
- Laemchak (Koh Yuan)
- Ban Bangnod
- Pakklong Nathub

H. uninervis, H. pinifilia
H. beccarii
H. beccarii
H. uninervis, H. ovalis

9.38
0.62
70.62
3.12

10.00
5.00
1.00
30.00

18.00
14.00
12.00
31.00

H. beccarii
-

13.00
-

0.88
-

12.00
-

พ้นที่กำรแพร่กระจำยของหญ้ำทะเลในทะเลสำบสงขลำในกำรศกษำครั้งนี้เฉลี่ย 1,228.5 ไร่ (Figure 2) พบ
หญ้ำทะเลเพียง 1 ชนิดคอหญ้ำเงำแคระ H. beccarii และไม่พบหญ้ำทะเลในพ้นที่อ่นของชำยฝั่งจังหวัดสงขลำ เม่อ
เทียบกับรำยงำนของนพรัตน์และคณะ (2539) ที่พบหญ้ำทะเลในทะเลสำบสงขลำรวม 71.24 ไร่ พบหญ้ำทะเล 1
ชนิดเช่นกันคอหญ้ำเงำแคระ H. beccarii และในพ้นที่อ่น ๆ นอกทะเลสำบสงขลำได้แก่ พบหญ้ำทะเล H. uninervis
และ H. pinifilia บริเวณหำดทรำยแก้ว และพบหญ้ำทะเล H. uninervis และ H. ovalis บริเวณปำกคลองนำทับ
เน่องจำกหญ้ำทะเลมีกำรปรับตัวต่อสภำพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หญ้ำแต่ละชนิดมีควำมทนทำนต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ทั้งจำกธรรมชำติและกำรกระทำของมนุษย์
โดยเฉพำะพ้นที่หำดทรำยแก้ว หรอบ้ำนนำทับก็ตำม กำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง หรอกำรขุดลอกคลอง ล้วนทำให้ระบบ
นิเวศน์ดังกล่ำวที่สำรวจที่เคยสำรวจพบแหล่งหญ้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปด้ว ย หรอแม้กระทั่งพ้นที่ทะเลสำบสงขลำที่มี
สภำพเปลี่ยนไป จงทำให้ผลกำรสำรวจในครั้งนี้พบลักษณะแนวหญ้ำทะเลเป็นหญ้ำทะเลชนิดเดียว
สถำนภำพหญ้ำทะเลที่สำรวจพบในทะเลสำบสงขลำทั้งหมด 6 สถำนี มีสถำนภำพคงสภำพตำมธรรมชำติ
(nature) ซ่งทำกำรแบ่งสถำนภำพตำมเกณฑ์ของสถำบันวิจั ยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และ
ป่ำชำยเลน (2558) โดยมีแหล่งหญ้ำทะเลหลัก 2 แหล่งใหญ่คอ สถำนีบ้ำนบ่อปำบมีสถำนภำพสมบูรณ์ดี (good) และ
สถำนีบ้ำนหัวเขำเขียวมีสถำนภำพสมบูรณ์ปำนกลำง (moderately) และพบว่ำหญ้ำทะเลในพ้นที่ทะเลสำบสงขลำมี
พ้นที่กำรแพร่กระจำยในช่วงฤดูฝน (เดอนตุลำคม) ได้ดีกว่ำในช่วงฤดูร้อน (เดอนมีนำคม) และค่ำร้อยละกำรปกคลุม
ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน จะมีค่ำสูงกว่ำในช่วงฤดูร้อน
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