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อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดระยอง
Seasonal effect on distribution of seagrass in coastal of Rayong Province
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้จึงท�ำการส�ำรวจสถานภาพของระบบนิเวศหญ้าทะเลที่อยู่บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง 3 พื้นที่
คือบริเวณแนวหญ้าทะเล บ้านเพ ชายหาดหมูบ่ า้ นร็อคการ์เด้น และหัวหิน ต.พังราด โดยท�ำการส�ำรวจ 4 ครัง้ ระหว่าง เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 ในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีหญ้าทะเลแพร่กระจายอยูใ่ นพืน้ ทีท่ สี่ ำ� รวจ 3 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม
(Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) โดยพบหญ้ากุยช่าย
เข็มเป็นชนิดเด่นทัง้ 3 พืน้ ที่ ในขณะทีห่ ญ้าใบมะกรูดพบการแพร่กระจายเฉพาะบริเวณบ้านเพ หญ้าทะเลมีการปกคลุมมาก
ที่สุดบริเวณ ชายหาดหมู่บ้านร็อคการ์เด้น (33-48%) รองลงมาคือ บริเวณบ้านเพ (10-14%) และ หัวหิน ต.พังราด (2-7%)
ตามล�ำดับ โดยพบการเปลีย่ นแปลงของการปกคลุมหญ้าทะเลทัง้ 3 พืน้ ทีใ่ นช่วงเวลาทีส่ ำ� รวจเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึง่
อาจเกิดจากอิทธิพลของฤดูกาลเป็นหลัก
ค�ำส�ำคัญ: หญ้าทะเล, การแพร่กระจาย, จังหวัดระยอง
ABSTRACT: This study is conducted to determine the seagrass distribution in three areas in Rayong coast which
are Ban Phe, Rockgarden village beach and Huahin Pungrad subdistrict. The four times of survey was conducted
in October 2013, December 2013, February 2014 and May 2014. The results showed that three types of seagrasses
were found in the area: Halodule pinifolia, Halodule uninervis and Halophila ovalis. The dominant specie in all
three areas was Halodule pinifolia. Rockgarden village beach seagrass bed was the highest seagrass percent coverage
(33-48%) followed by Ban Phe (10-14%) and Huahin Pungrad subdistrict (2-7%), respectively. Seagrass coverage in
all three areas were changed in the same trend. Major influence factor on seagrass coverage may be seasonal effect.
Keywords: seagrass, distribution, Rayong Province
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บทน�ำ
ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มี
ความส�ำคัญ ทัง้ ในด้านการเป็นแหล่งสร้างผลผลิตเบือ้ ง
ต้นของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อน และช่วยในการป้องกันการกัด
เซาะชายฝัง่ หญ้าทะเลจะขึน้ อยูต่ ามบริเวณแนวชายฝัง่
ทั้งประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่น และเขตร้อน บริเวณ
ชายฝัง่ ของประเทศไทยจึงมีระบบนิเวศหญ้าทะเลแพร่
กระจายอยูใ่ นหลายพืน้ ทีด่ ว้ ยกัน รวมถึงในชายฝัง่ ทะเล
ภาคตะวันออกมีระบบนิเวศหญ้าทะเลแพร่กระจาย
ตามชายฝัง่ ตัง้ แต่จงั หวัดชลบุรถี งึ จังหวัดตราด ในพืน้ ที่
จังหวัดระยองมีหญ้าทะเลบริเวณชายฝัง่ อยูห่ ลายพืน้ ที่
เช่น บริเวณ เขาแหลมหญ้า บ้านเพ สวนสน อ่าวมะขาม
ป้อม และเกาะมัน เป็นต้น (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 2558, Short et al., 2007) หญ้าทะเลเป็น
ระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความเปราะบาง และอาจได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดย
เฉพาะในบริ เ วณชายฝั่งจังหวัดระยองซึ่งมีพื้นที่ใช้
ประโยชน์ในบริเวณชายฝั่งในหลายรูปแบบทั้งในด้าน

อุตสาหกรรม การประมง และการท่องเที่ยว ดังนั้นใน
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ท�ำการติดตามสถานภาพของระบบ
นิเวศหญ้าทะเลในชายฝัง่ ของจังหวัดระยอง 3 พืน้ ทีค่ อื
บ้านเพ ชายหาดหมูบ่ า้ นร็อคการ์เด้น และหัวหิน ต�ำบล
พังราด โดยจะท�ำการติดตามส�ำรวจทัง้ สีค่ รัง้ ในระหว่าง
เดือนตุลาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 ซึ่งผลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้จะท�ำให้ทราบถึงสถานภาพของ
หญ้าทะเลและแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อที่
จะน�ำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู และแก้ปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จึงได้ท�ำการส�ำรวจพื้นที่บริเวณ
บ้านเพ ต.เพ จ.ระยอง ในบริเวณแนวหญ้าทะเลที่อยู่
ใกล้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก พืน้ ที่ 2 พืน้ ทีห่ ญ้าทะเล บริเวณชายหาดหมู่
บ้านร็อคการ์เด้น ต.กร�่ำ อ.แกลง จ.ระยอง พื้นที่ 3 เป็น
พืน้ ทีห่ ญ้าทะเลบริเวณ เกาะลอย หัวหิน ใกล้ปากน�ำ้ พัง
ราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง (Figure 1)

Figure 1 Seagrass survey map

การส�ำรวจพื้นที่และการประเมินการปกคลุมของ
หญ้าทะเล
ท�ำการส�ำรวจการเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลในทั้ง 3
พื้นที่ 4 ครั้ง คือ ในฤดูฝน 2 ครั้งในเดือนตุลาคม 2556

และ เดือนพฤษภาคม 2557 ฤดูแล้ง 2 ครั้งใน เดือน
ธันวาคม 2556 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้การวาง
แนวส�ำรวจตัง้ ฉากกับชายฝัง่ โดยเริม่ จากขอบด้านนอก
แนวหญ้าทะเลเข้าหาชายฝั่ง แต่ละแนวส�ำรวจมีระยะ
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ห่างประมาณ 50 เมตร จากนั้นใช้กรอบเก็บตัวอย่าง
ขนาด 1x1 ตารางเมตร วางกลางแนวส�ำรวจ ท�ำการ
วางกรอบเก็บตัวอย่างทุก 10 เมตร จากนั้นประเมิน
เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลทั้งซ้ายและขวา
โดยใช้การถ่ายรูปและการประเมินด้วยสายตาโดยเดิน
ส� ำ รวจในช่ ว งเวลาที่ น�้ ำ ลงและการวางกรอบเก็ บ
ตัวอย่างขนาดของแปลงของการส�ำรวจมีขนาดตาม
สภาพจริงของแนวหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่ โดยการ
ส�ำรวจแนวหญ้าทะเลดัดแปลงจากวิธกี ารของ English
et al. (1997) การประเมินการปกคลุมของหญ้าทะเล
นั้นจะท�ำโดยการประเมินเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ
หญ้าทะเลในแต่ละกรอบตัวอย่างโดยท�ำการศึกษาการ
ปกคลุมจากช่องสีเ่ หลีย่ มย่อยซึง่ มีทงั้ หมด 16 ช่อง ทีอ่ ยู่
ในกรอบเก็บตัวอย่างที่มีขนาด 1x1 เมตรโดยท�ำการ
ถ่ายภาพ และประเมินด้วยสายตาเพื่อดูการปกคลุม
ของหญ้าทะเลน�ำเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของแต่ละ
กรอบเก็บตัวอย่างมาค�ำนวณเพื่อท�ำการหาค่าเฉลี่ย
การปกคลุมทั้งพื้นที่
การวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ
ท� ำ การตรวจสอบคุณภาพน�้ ำ โดยการวัดค่าใน
สถานที่จริงในการออกเก็บตัวอย่างภาคสนามทุกครั้ง
ในเวลาน�้ำขึ้น คือ ค่าการละลายน�้ำของออกซิเจน ค่า
ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง โดยใช้เครื่องวัดการ
ละลายของออกซิเจนยีห่ อ้ YSI รุน่ 550A และเครือ่ งวัด
ความเป็นกรดด่างยี่ห้อ YSI รุ่น 100
ผลการศึกษา
ลักษณะพื้นที่ส�ำรวจแนวหญ้าทะเล
ลักษณะพื้นที่บริเวณบ้านเพ
พื้นที่หญ้าทะเลบริเวณบ้านเพมีที่ตั้งอยู่ที่ ต�ำบล
บ้านเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยจากการศึกษา
ในพืน้ ทีพ่ บว่า พืน้ ทีเ่ ป็นลักษณะหาดทราย มีชายฝัง่ ติด
กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวัน
ออก พื้นที่บริเวณใกล้ชายฝั่งมีหินซึ่งเป็นปะการังที่
เสือ่ มโทรมกระจายเป็นแนวกว้างอยูเ่ ต็มพืน้ ที่ เมือ่ น�้ำลง
จะเห็นสันทรายขึ้นเป็นแนวกว้างประมาณ 100 เมตร
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หญ้าทะเลอยู่หลังบริเวณสันทรายมีการแพร่กระจาย
ของหญ้าทะเลห่างจากฝัง่ ประมาณ 200 เมตรส่วนใหญ่
จะแพร่กระจายออกเป็นทุง่ กว้างขนานกับชายฝัง่ มีบาง
ส่วนในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายออกเป็นกลุ่มๆ เมื่อ
น�้ำลงจะไม่มีน�้ำขังในพื้นที่ซึ่งสามารถเห็นการแพร่
กระจายของหญ้าทะเลอย่างเด่นชัด โดยในการศึกษา
ในเดือนตุลาคม และ ธันวาคม 2556 พบหญ้าทะเล
แพร่กระจายเฉพาะบริเวณที่ท�ำการส�ำรวจ ในเดือน
กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม 2557 พบหญ้าทะเลมี
การกระจายเพิม่ ในแนวด้านนอกสันทราย (Figure 2A)
ลั ก ษณะพื้ น ที่ บ ริ เ วณ ชายหาดหมู ่ บ ้ า น
ร็อคการ์เด้น
พื้นที่บริเวณ ชายหาดหมู่บ้านร็อคการ์เด้น มีที่ตั้ง
อยู่ที่ ต�ำบลกร�ำ่ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการ
ศึกษาพบว่าพื้นที่มีลักษณะเป็นอ่าว เป็นเวิ้งกว้าง มี
ชายฝัง่ ติดกับหมูบ่ า้ นร็อคการ์เด้น การแพร่กระจายของ
หญ้าทะเลมีการกระจายออกเป็นทุ่งกว้างขนานกับตัว
อ่าวซึ่งติดกับชายฝั่ง พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อเกิด
น�้ำลงจึงท�ำให้มีนำ�้ ขังตลอดเวลา และจะเห็นสันทราย
เป็นแนวกว้างประมาณ 150 เมตร ซึ่งแนวสันทรายนี้
จะกัน้ ระหว่างแอ่งด้านนอกกับด้านใน และห่างจากฝัง่
ประมาณ 200 เมตร จากการศึกษาลักษณะพืน้ ทีพ่ บว่า
แอ่งด้านนอกได้รับอิทธิพลของคลื่นและกระแสน�้ ำ
มากกว่ า แนวด้ า นใน เนื่ อ งจากแนวสั น ทรายที่ กั้ น
ระหว่ า งแนวด้ า นนอกกั บ แนวด้ า นในมี ค วามสู ง ที่
สามารถกันคลืน่ ได้ และพบหญ้าทะเลบริเวณนอกแนว
ส�ำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม 2557 ใน
บริเวณหาดที่อยู่ถัดไป (Figure 2B)
ลักษณะพื้นที่บริเวณ หัวหิน ต. พังราด
พืน้ ทีบ่ ริเวณ หัวหิน ต.พังราด อ�ำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จากการศึกษาลักษณะพื้นที่พบว่าเป็นหาด
ทรายอยูห่ ลังป่าชายเลนทีก่ ำ� ลังฟืน้ ฟูสภาพป่าชายเลน
ตลอดแนวหาด เมื่อน�้ำลงจะสังเกตเห็นเนินทรายที่ขึ้น
เป็นแนวกว้างประมาณ 500 เมตร ซึง่ การแพร่กระจาย
ของหญ้าทะเลพบว่ามีการแพร่กระจายออกเป็นกลุ่ม
ซึง่ อยูใ่ นร่องน�ำ้ แคบๆ 2 แนวทีอ่ ยูร่ ะหว่างเนินทราย โดย
แหล่งหญ้าทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ 100 เมตร
(Figure 2C)
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A

B

C
A = Ban Phe
B = Rockgarden village
C = Hoahin Pungrad
= seagrass in sampling area
= prevalence of seagrass
out of sampling area

Figure 2 Seagrass in Rayong Province

ชนิดของหญ้าทะเลที่พบในพื้นที่ Figure 2 Seagrass in Rayong
ชนิดคือ Province
H. uninervis และ H. pinifolia ส่วนบริเวณ
การศึกษาครั้งนี้พบหญ้าทะเลทั้งหมด 3 ชนิดคือ บ้านเพพบหญ้าทะเล 3 ชนิดคือ H. uninervis และ H.
ชนิดของหญ้ าทะเลที�พบในพืน� ที�
หญ้ากุยช่การศึ
ายเข็กมษาครั
(Halodule
pinifolia)� หญ้า3กุยชนิช่าดยคือ หญ้pinifolia
และ H. ovalis โดยหญ้าทะเลที่พบปกคลุม
ง� นี �พบหญ้ าทะเลทังหมด
ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ ากุยช่ายทะเล
ทะเล (Halodule uninervis) และ หญ้าใบมะกรูด พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็น H. pinifolia ในทั้งสามพื้นที่ H.
(Halodule uninervis) และ หญ้ าใบมะกรู ด (Halophila ovalis) โดยบริ เวณ หัวหิน ต.พังราด และบริ เวณชายหาดหมู่บ้าน
(Halophila ovalis) โดยบริเวณ หัวหิน ต.พังราด และ ovalis พบเฉพาะบริเวณอ่าวบ้านเพในเดือนพฤษภาคม
ร็อคการ์ เด้ น พบหญ้ าทะเล 2 ชนิดคือ H. uninervis และ H. pinifolia ส่วนบริ เวณบ้ านเพพบหญ้ าทะเล 3 ชนิดคือ H.
บริเวณชายหาดหมู่บ้านร็อคการ์เด้น พบหญ้าทะเล 2 เท่านั้น โดยมีการปกคลุมประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
uninervis และ H. pinifolia และ H. ovalis โดยหญ้ าทะเลที�พบปกคลุมพื �นที�สว่ นใหญ่จะเป็ น H. pinifolia ในทังสามพื
�
�นที�
H. ovalis พบเฉพาะบริ เวณอ่าวบ้ านเพในเดือนพฤษภาคมเท่านัน� โดยมีการปกคลุมประมาณ 1 เปอร์ เซ็นต์
Halodule finifolia

Halodule univervis

3 Morphology
of H. finifolia
and H. uninervis under microscope
Figure 3 Morphology of H.Figure
finifolia
and H. uninervis
under microscope
H. pinifolia มีลกั ษณะเด่นคือ ใบแคบยาว ปลายใบมีรอยหยักแหลมเป็ นขีดเหมือนปลายเข็ม ขอบใบเรี ยบ ส่วน
H. uninervis มีลกั ษณะเด่นคือ ใบแคบยาว ปลายใบมีรอยหยัก 3 หยัก ลักษณะคล้ ายมงกุฎ โดย H. pinifolia และ H.
uninervis มีลกั ษณะภายนอกที�คล้ ายกัน สิ�งบ่งชี ช� นิดของหญ้ าทะเลคือปลายใบที�ต่างกัน โดยในการศึกษาครัง� นี ไ� ด้ นํา
ตัวอย่างหญ้ าทะเลทังสองชนิ
�
ดมาตรวจสอบภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ในส่วนของปลายใบเพื�อเป็ นการจําแนกชนิดของหญ้ า
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H. pinifolia มีลักษณะเด่นคือ ใบแคบยาว ปลาย การปกคลุมของหญ้าทะเล
ใบมีรอยหยักแหลมเป็นขีดเหมือนปลายเข็ม ขอบใบ
จากการประเมิ น การปกคลุ ม ของหญ้ า ทะเล
เรียบ ส่วน H. uninervis มีลกั ษณะเด่นคือ ใบแคบยาว บริเวณบ้านเพ และ ชายหาดหมูบ่ า้ นร็อคการ์เด้น และ
ปลายใบมีรอยหยัก 3 หยัก ลักษณะคล้ายมงกุฎ โดย บริ เ วณหั ว หิ น ต.พั ง ราด เพื่ อ หาค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก าร
H. pinifolia และ H. uninervis มีลักษณะภายนอกที่ ปกคลุมของแต่ละพื้นที่ พบว่าบริเวณ ชายหาดหมู่บ้า
คล้ายกัน สิ่งบ่งชี้ชนิดของหญ้าทะเลคือปลายใบที่ต่าง นร็อคการ์เด้น (33.6-48.3 %) มีการปกคลุมของหญ้า
5
กัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำตัวอย่างหญ้าทะเลทั้ง ทะเลมากที่สุด ในการเก็บตัวอย่างทั้ง 4 ครั้ง รองลงมา
สองชนิดมาตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในส่วน คือบริเวณบ้านเพ (10.4-14.8%) และ บริเวณปากน�้ำ
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ปากนํ �าพังราด (2%-7.3%) ตามลําดับ เมื�อเปรี ยบเทียบการปกคลุ
มของหญ้ าทะเลในทัง� 3 พื �นที�พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ มี
ทะเล
การปกคลุมของหญ้ าทะเลมากที�สุด ยกเว้ นบริ เวณชายหาดหมู่บ้านร็ อคการ์ เด้ น ที�มีค่าการปกคลุมมากที� สุดในเดือน
ธันวาคม และพบว่าแนวโน้ มเปอร์ เซ็นต์การปกคลุมมีการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทัง� 3 พื �นที� (Figure 4)
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โดย ค่าความเป็นกรดด่างทัง้ 3 พืน้ ที่ อยูร่ ะหว่าง 7.098.50 อุณหภูมนิ ำ�้ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 28-32 องศาเซลเซียส
และค่าความเค็มอยู่ที่ 25-32 พีเอสยู
สรุปและวิจารณ์
การศึ ก ษาการแพร่ ก ระจายของหญ้ า ทะเลใน
จังหวัดระยอง พบว่าพื้นที่บริเวณชายหาดหมู่บ้านร็อค
การ์เด้น พบการปกคลุมของหญ้าทะเลในพื้นที่มาก
ทีส่ ดุ อาจเนือ่ งจากพืน้ ทีม่ เี นินทรายทีช่ ว่ ยลดแรงปะทะ
ของคลืน่ ท�ำให้หญ้าทะเลเจริญเติบโตได้ดี ไม่ถกู พัดพา
จากคลื่นที่มีความแรง ซึ่งต่างจากบริเวณอื่นที่มีคลื่น
และกระแสน�้ำที่แรง ความแรงของกระแสน�้ำอาจมีผล
ต่อความขุ่นของน�้ำและมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
หญ้าทะเล ในเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณการปกคลุม
ของหญ้าทะเลมากที่สุด ยกเว้นบริเวณชายหาดหมู่บ้า
นร็ อ คการ์ เ ด้ น ที่ มี ก ารปกคลุ ม มากที่ สุ ด ในเดื อ น
ธันวาคม อาจเนื่องมาจากเดือนตุลาคมมีอิทธิพลจาก
ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนัน้ ท�ำให้มปี ริมาณน�้ำ
ฝนมากและส่ ง ผลท� ำ ให้ ดิ น ขุ ่ น และมี ต ะกอนเป็ น
ปริมาณมากจึงท�ำให้แสงส่องไม่ถงึ หญ้าทะเลทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้
เนือ่ งจากปริมาณแสงเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อหญ้าทะเล
เพราะหญ้าทะเลเป็นพืชที่น�ำแสงอาทิตย์มาใช้ในการ
สังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโต (สายสุนีย์, 2541)
ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นช่วงฤดูแล้งปริมาณ
ฝนน้อยจึงท�ำให้นำ�้ มีตะกอนน้อย รวมทัง้ มีปริมาณแสง
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล เมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Arthur and Mccomb
(2000) ที่ได้ท�ำการศึกษาการแพร่กระจายของหญ้า
ทะเล ในประเทศออสเตรเลียพบว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
นัน้ หญ้าทะเล มีการเจริญเติบโตดีกว่าช่วงฤดูฝนเพราะ
ว่าปริมาณแสงเพียงพอต่อการสังเคราะห์แสง และการ
แพร่กระจายของหญ้าทะเล และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาการปกคลุมของหญ้าทะเลในจังหวัดระยอง
ปี 2557-2558 มีการรายงานการปกคลุมของหญ้าทะเล

บริเวณ ชายหาดหมู่บ้านร็อคการ์เด้นที่ 25-50% และ
มีการรายงานการพบหญ้าทะเลเพียงชนิดเดียวคือ H.
finifolia (กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง 2558) ใน
ขณะที่การศึกษาครั้งนี้การปกคลุมของหญ้าทะเลอยู่
ระหว่าง 33.6-48.3% และพบหญ้าทะเล 2 ชนิดคือ H.
finifolia และ H. univervis ในขณะที่บริเวณบ้านเพ
และบริเวณปากคลองหัวหิน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งไม่ได้รายงานสถานการณ์ในรายงานดัง
กล่าว และในบริเวณปากคลองหัวหินมีเฉพาะรายงาน
การพบหญ้ า ทะเลตั้ ง แต่ ใ นปี 2541 (โครงการสิ่ ง
แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ, 2548)
การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีใ่ นการปกคลุมของหญ้า
ทะเลในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ น ่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลจากการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการที่
จะประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลทีช่ ดั เจนควรมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหญ้าทะเลในระยะยาว
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของฤดูกาลต่อหญ้า
ทะเลให้ชัดเจนขึ้นเพื่อการประเมินผลกระทบจากสิ่ง
รบกวนอื่น เช่น การศึกษาผลกระทบของน�้ำมันรั่วไหล
ในออสเตรเลียโดย Tayler and Rasheed (2011) ได้
ท�ำการติดตามการเปลี่ยนแปลงหญ้าทะเลอย่างต่อ
เนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อตัดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจาก
ฤดูกาลออกไป ดังนัน้ ในประเมินสถานการณ์ของหญ้า
ทะเลควรมีการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งเพือ่
ให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหญ้า
ทะเลอย่างแท้จริง นอกจากนีค้ วรมีการตรวจสอบข้อมูล
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มวลชีวภาพของหญ้าทะเล สัตว์และ
สิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณแนวหน้าทะเลเพือ่ ทีจ่ ะน�ำ
ไปสู่การจัดการที่ยั่งยืนในอนาคต
ค�ำขอบคุณ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอลจ�ำกัด (มหาชน)
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