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 การศึกษาเร่ือง ความสามารถทนเค็มน ้ าทะเลของสายพนัธุ์หญา้แฝก มีวตุัประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสามารถของหญ้าแฝก 2 สายพันธุ์  ซ่ึงประกอบไปด้วยสายพันธุ์ ลุ่ม ได้แก ่ ชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 และชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และสายพนัธุ์ดอน ได้แก ่ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ต่อความสามารถทนค่าความเค็มของน ้ าทะเลท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที รวมถึงความสามารถในการลดค่าความเค็มของน ้ าทะเล ระหว่างการ
ทดลองท าการตรวจวดั อตัราการรอดชีวิต อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความ
สูง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก การเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าทะเลท่ีใช้ในการ
ทดลอง และอตัราการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน ้ าทะเล วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยวางรูปแบบการทดลอง 4 x 6 Factorial 
Arrangement 
 ผลการศึกษา พบว่า ชนิดของสายพนัธุ์หญา้แฝกมีความสามารถในการเจริญเติบโตในระดับ
ความเค็มของน ้ าในระดบัต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนั ในส่วนของอตัราการรอดชีวิต อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกั อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง การเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าทะเลท่ีใช้ใน
การทดลองปลูกหญา้แฝก และอตัราการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน ้ าทะเล แต่ละ
ชนิดของสายพนัธุ์มีผลท่ีแตกต่างกนั (p<0.05) ในส่วนของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของ
ตน้หญา้แฝก รวมทั้ง พบว่า ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั สามารถส่งผลต่อความสามารถ
ในการเจริญเติบโตของหญา้แฝกท่ีแตกต่างกนัในทุกด้าน นอกจากน้ี ชนิดของสายพนัธ์หญา้แฝก
และระดับค่าความเค็มของน ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลร่วมกนัเฉพาะในส่วนของอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
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 สรุปไดว้่า หญา้แฝกชนิดสายพนัธุ์ลุ่มมีความสามารถในการเจริญเติบโต เพ่ิมความยาวราก
ไดดี้กว่าหญา้แฝกชนิดสายพนัธุ์ดอน แต่ทั้งสองสายพนัธุ์ไม่มีความสามารถในการลดระดับค่าความ
เค็มของน ้ าทะเลให้ลดลงได ้และระดบัค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตได้ดีจะอยู่ในช่วง
ระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที ถึงระดบัความเค็ม 8.00 พีพีที เท่านั้น 
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 This study was aimed for comparing the tolerance and the reducing the salinity of sea 
water from the vetiver grass cultivars which were Vetiveria zizanioides Nash genotype 
(Kamphaeng Phet 2 cultivar and Songkhla 3 cultivar) and Vetiveria nemoralis A. Camus 
genotype (Nakhon Sawan cultivar and Kamphaeng Phet 1 cultivar) in the difference salinity of 
sea water consisted of 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 and 40.0 ppt. The indicators which were applied to 
observe the significance were the survival rate, weight rate, height rate, length rate of roots, sea 
water salinity level and pH. The experiment was conducted by using  4x6 factorial arrangement in 
Completely Randomized Design (CRD). 
  The results pointed out that the genotypes of vetiver grass cultivars were able to grow 
with the difference sea water salinity in the length rate of roots and there were unable to resistant 
with the survival rate, weight rate, height rate, sea water salinity level and pH. Also found that the 
salinity of the sea water can result with the growth of vetiver grass cultivars all aspects as 
significance observe. Although there were no interactions of survival rate, weight rate, height 
rate, sea water salinity level and pH between the vetiver grass cultivars and sea water salinity 
level, but there was interaction with the length rate of roots. 
 In conclusion, the Vetiveria zizanioides Nash genotype results were able to growth and 
increase the length rate of roots more than Vetiveria nemoralis A. Camus genotype. However, the 
two genotypes were only grow well in a range of sea water salinity 0 ppt. to 8.00 ppt. and the 
vetiver grass cultivars were not able to make the salinity of sea water reduced. 
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  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง 
 4.11 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝก 105 
  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง 
 4.12 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดไดเ้ป็นปกติของหญา้แฝก 110 
  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง 
 4.13 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดไดเ้ป็นปกติของหญา้แฝก 115 
  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง 
 4.14 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดไดเ้ป็นปกติของหญา้แฝก 121 
  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง 
 4.15 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดไดเ้ป็นปกติของหญา้แฝก 126 
  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง 
 4.16 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดไดเ้ป็นปกติของหญา้แฝก 131 
  ในระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
  ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง 
 4.17 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 136 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง 
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 4.18 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 141 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง  
 4.19 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 146 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง   
 4.20 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 151 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง  
 4.21 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 156 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง  
 4.22 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 161 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง  
 4.23 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 166 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง  
 4.24 ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มน ้ า 171 
  ท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง  
 5.1 อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  174 
  สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 5.2 อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  175 
  สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 5.3 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 177 
  สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 5.4 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 179 
  สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 5.5 ระดบัค่าความเค็มน ้ าท่ีตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 180 
  สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 5.6 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 181 
  สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 5.7 อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ า  184 
  0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
 5.8 อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ า 186 
  0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
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 5.9 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกในระดบัค่าความเค็มน ้ า 187 
  0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
 5.10 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในระดบัค่าความเค็มน ้ า 189 
  0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
 5.11 ระดบัค่าความเค็มน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 190 
 5.12 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกในระดบั 191 
  ค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
 ก.1 มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเล 203 
 ข.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  206 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 207 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 208 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 209 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช ้ 210 
  ในการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 211 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  212 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 213 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 214 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 215 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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 ข.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 216 
  ปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 217 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  218 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุต่์าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 219 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 220 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 221 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช ้ 222 
  ในการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 223 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  224 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 225 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 226 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 227 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 228 
  ปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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 ข.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 229 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  230 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 231 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 232 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 233 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช ้ 234 
  ในการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 235 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  236 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 237 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 238 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 239 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 240 
  ปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 241 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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 ข.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  242 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุต่์าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 243 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 244 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 245 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช ้ 246 
  ในการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 247 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.43 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  248 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 249 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 250 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 251 
  หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.47 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 252 
  ปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 253 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ  
  ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  254 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  1 สปัดาห์ 
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 ข.50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 255 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  1 สปัดาห์ 
 ข.51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 256 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  1 สปัดาห์ 
 ข.52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 257 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  1 สปัดาห์ 
 ข.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 258 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 259 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.55 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  260 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  2 สปัดาห์ 
 ข.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 261 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  2 สปัดาห์ 
 ข.57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 262 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  2 สปัดาห์ 
 ข.58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 263 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  2 สปัดาห์ 
 ข.59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 264 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 2 สปัดาห์ 
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 ข.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 265 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.61 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  266 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  3 สปัดาห์ 
 ข.62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 267 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  3 สปัดาห์ 
 ข.63 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 268 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  3 สปัดาห์ 
 ข.64 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 269 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  3 สปัดาห์ 
 ข.65 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 270 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.66 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 271 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.67 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  272 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  4 สปัดาห์ 
 ข.68 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 273 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  4 สปัดาห์ 
 ข.69 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 274 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  4 สปัดาห์ 
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 ข.70 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 275 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  4 สปัดาห์ 
 ข.71 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 276 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.72 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 277 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.73 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  278 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  5 สปัดาห์ 
 ข.74 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 279 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  5 สปัดาห์ 
 ข.75 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 280 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  5 สปัดาห์ 
 ข.76 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 281 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  5 สปัดาห์ 
 ข.77 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 282 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.78 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 283 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.79 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  284 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  6 สปัดาห์ 
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 ข.80 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 285 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  6 สปัดาห์ 
 ข.81 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 286 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  6 สปัดาห์ 
 ข.82 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 287 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  6 สปัดาห์ 
 ข.83 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 288 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.84 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 289 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
 ข.85 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  290 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  7 สปัดาห์ 
 ข.86 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 291 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  7 สปัดาห์ 
 ข.87 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 292 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  7 สปัดาห์ 
 ข.88 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 293 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  7 สปัดาห์ 
 ข.89 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 294 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 7 สปัดาห์ 
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 ข.90 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 295 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
 ข.91 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  296 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  8 สปัดาห์ 
 ข.92 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 297 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  8 สปัดาห์ 
 ข.93 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 298 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  8 สปัดาห์ 
 ข.94 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 299 
  หญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
  8 สปัดาห์ 
 ข.95 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 300 
  ปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลอง 
  ท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.96 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 301 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
 ข.97 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  302 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.98 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 303 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.99 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 304 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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 ข.100 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 305 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.101 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 306 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.102 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 307 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
 ข.103 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  308 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.104 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 309 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.105 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 310 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.106 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 311 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.107 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 312 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.108 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 313 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
 ข.109 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  314 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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 ข.110 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 315 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.111 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 316 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.112 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 317 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.113 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 318 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.114 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 319 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
 ข.115 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  320 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.116 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 321 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.117 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 322 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.118 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวราก 323 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.119 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการ 324 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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 ข.120 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบั 325 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบั 
  ค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
 ข.121 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิต  326 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.122 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกั 327 
  หญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลา 
  ของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
 ข.123 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูง 328 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ทีม่าและความส าคญัของการศึกษา 
 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลเป็นระยะทางความยาวโดยประมาณ 2,614 กโิลเมตร โดย
แบ่งเป็นชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยมีระยะทางความยาวประมาณ 1,660 กโิลเมตร ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 
17 จงัหวดั และชายฝ่ังทะเลดา้นฝ่ังอนัดามนัมีความยาวโดยประมาณเป็นระยะทาง 954 กโิลเมตร ซ่ึง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวดั และประเทศไทยได้มีการน าพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลมาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ อยา่งมากมาย อาทิเช่น การใชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในการเป็นท่ีอยู่อาศยั การใช้เพ่ือท าการเกษตร 
การใชเ้พ่ือการท่องเท่ียว และการใชเ้พ่ือการประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น นับเป็นการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกจิให้เกดิข้ึนกบัประชาชน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง, 2551: 3 – 7)  

แต่ในระยะเวลาท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการกดั
เซาะของชายฝ่ังอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีวิกฤติหรือพ้ืนท่ีเร่งด่วนจากการได้รับ
ผลกระทบการกดัเซาะของชายฝ่ัง ซ่ึง พบว่า มีอตัราการกดัเซาะโดยเฉล่ียมากกว่า 5.00 เมตรต่อปี 
พ้ืนท่ีจ านวนมากท่ีเกดิปัญหาการกดัเซาะของชายฝ่ังจะอยู่ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยและมี
ระยะทางท่ีถูกกดัเซาะโดยรวมมากกว่า 180 กโิลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝ่ังอ่าว
ไทยทั้งหมด ครอบคลุมทั้งหมด 12 จงัหวดั และในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนักไ็ด้รับผลกระทบ
จากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเช่นเดียวกนั โดยมีพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีถูกกดัเซาะอย่างรุนแรงในระดับ
วิกฤติเป็นระยะทางโดยรวมมากกว่า 23.0 กโิลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 ของแนวชายฝ่ังอนัดา-
มนั รวมทั้งหมด 5 จงัหวดั นอกจากน้ี ยงัพบว่า ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยมีพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการถูกกดั
เซาะของชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการกดัเซาะโดยเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 1.00 เมตร ถึง 5.00 เมตรต่อปี 
มากกว่า 305 กโิลเมตรซ่ึงครอบคลุมอยู่ในพ้ืนท่ี 14 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ส าหรับพ้ืนท่ีด้าน
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนันั้น พบว่า มีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถูกกดัเซาะชายฝ่ังทะเลเช่นกนั โดยมีระยะท่ีถูก
กดัเซาะมากกว่า 90.5 กโิลเมตร ซ่ึงทุกจงัหวดัในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอนัดามนันั้นมีความเส่ียงต่อการถูก
กดัเซาะชายฝ่ังทั้งหมดทุกพ้ืนท่ี การกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึน ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น
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ของประชาชนและหน่วยงานของราชการท่ีตั้ งอยู่ในบริเวณริมฝ่ังชายหาดให้ได้รับความเสียหาย
อยา่งรุนแรง ท าให้ประชาชนตอ้งมีการโยกยา้ยบา้นเรือน ชุมชน ไปยงัสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีใหม่ ท าให้
เกดิการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนไปจากเดิม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนเกดิ
การเปล่ียนแปลงและกระทบกระเทือน นอกจากน้ี การกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลกท็ าให้พ้ืนท่ีชายหาด
ท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศมีทัศนียภาพเส่ือมโทรมและลดคุณค่าลง 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551: 7 – 14) 

จากปัญหาการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ น้ีเอง จึงท าให้
ทางส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด า ริ 
(ส านักงาน กปร) ซ่ึงตั้ งอยู่ในประเทศไทยได้มีการรณรงค์ให้มีการน าหญา้แฝกมาปลูกตามแนว
ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการป้องกนัการกดัเซาะของน ้ าทะเลตามชายฝ่ัง เหมือน
ดงัเช่นท่ีเกาะโมโลไก ในรัฐฮาวาย ท่ีได้มีการน าหญา้แฝกลุ่ม สายพนัธุ์ดังเดิมของอินเดียมาท าการ
เพาะปลูกตามริมชายฝ่ังทะเล ซ่ึง พบว่า หญา้แฝกท่ีน ามาปลูกตามริมชายฝ่ังทะเลของพ้ืนท่ีเกาะ
โมโลไกของรัฐฮาวายมีการเจริญเติบโตไดดี้ และสามารถลดปัญหาการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลของ
เกาะโมโลไกไดอ้ยา่งเหมาะสม (Dick, 2012) 
 จากความส าเร็จของเกาะโมโลไกในรัฐฮาวาย ท่ีได้มีการน าหญา้แฝกมาท าการปลูกตาม
แนวชายฝ่ังทะเล เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจากคล่ืนน ้ าทะเล รวมทั้ งการ
รณรงค์การปลูกหญา้แฝกเพ่ือช่วยป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลของส านักงาน กปร (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ , 2555) ท าให้ผูว้ิจัยเกดิ
ค าถามว่า “หญ้าแฝกจะสามารถน าไปปลูกตามแนวชายฝ่ังทะเลได้ทุกพ้ืนท่ีจริงหรือไม่” เพราะ
เน่ืองจากหญา้แฝกเป็นพืชใชน้ ้ าจืดเพ่ือการเจริญเติบโต หากน าไปปลูกในพ้ืนท่ีท่ีน ้ ามีค่าความเค็มสูง
แลว้นั้นหญา้แฝกจะสามารถเจริญเติบโตอยู่รอดได้จริงหรือ และหากเจริญเติบโตอยู่รอดได้จริง 
ค าถามท่ีผูว้ิจัยมีความสงสัยต่อมากคื็อ “ท่ีระดับความเค็มเท่าใด ถึงจะเร่ิมส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของหญา้แฝก” ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาหาระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีจะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหญา้แฝก โดยในการน้ีผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาชนิดหญา้
แฝกสองสายพนัธ์ดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก ่หญา้แฝกสายพนัธุ์ลุ่ม และหญา้แฝกสายพนัธ์ดอน โดยจะท าการ
เลือกศึกษาหญา้แฝกทั้ง 2 สายพนัธุ์ สายพนัธุ์ละ 2 ชนิดพนัธ์ โดยสายพนัธุ์ลุ่ม ผูว้ิจัยจะท าการเลือก
ศึกษากบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และชนิดพนัธุ์สงขลา  3 ส่วนสายพนัธุ์ดอนผูว้ิจัยจะท าการเลือก
ศึกษากบัชนิดพนัธุ์นครสวรรค์และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 เน่ืองจากทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์เป็นชนิดพนัธุ์
ท่ีมีการเจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินทราย (ส านกัวิจยัและพฒันาการจัดการท่ีดิน, 2551) จึงท า
ให้มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาท าการศึกษา และน าไปใชใ้นสภาพพ้ืนท่ีของดินตามแนวชายฝ่ังทะเล
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ไดดี้ เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีตามแนวชายฝ่ังทะเลจะเป็นดินทรายเป็นส่วนมาก นอกจากน้ี ผูว้ิจัยยงัมี
ความสนใจเพ่ิมเติมอีกว่า หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ท่ีท าการเลือกมาท าการศึกษานั้น ชนิดพนัธุ์ของ
หญา้แฝกใดท่ีจะมีความเหมาะสมและสามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดหรือสามารถทนต่อสภาวะ
ความเค็มไดสู้งสุด เพ่ือจะไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกหญา้แฝก 
เพ่ือการส่งเสริมการปลูกตามแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย เพ่ือป้องกนัการกดัเซาะตามแนว
ชายฝ่ังทะเลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.2.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  1.2.2.1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของชนิดพนัธุ์หญา้แฝกท่ีจะน าไปท าการปลูกตาม
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
  1.2.1.2 เพ่ือศึกษาระดับค่าความเค็มสูงสุดของน ้ าทะเลท่ีหญ้าแฝกสามารถ
เจริญเติบโตไดเ้ป็นปกติ 
 
 1.2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1.2.2.1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโตได้เป็นปกติของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อระดบัความเค็มของน ้ าทะเลท่ีระดับ 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สปัดาห์ 

1.2.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อการลดระดับความเค็มของน ้ าทะเลท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สปัดาห์ 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 

หญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตไดเ้ป็นปกติและสามารถทนต่อระดับความเค็มของน ้ าทะเล 
เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังจากคล่ืนน ้ าทะเลได ้ 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 1.4.1.1 ศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโตได้เป็นปกติของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อระดับความเค็มของน ้ าทะเลท่ีระดับ
ความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 
สปัดาห์ 

1.4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อการลดระดับความเค็มของน ้ าทะเลในแต่ละหน่วยทดลองท่ี
ระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 
สปัดาห์ 

1.4.1.3 ศึกษาความเหมาะสมของชนิดพนัธุ์หญา้แฝกท่ีสามารถน าไปปลูกตามพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเล เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

 
 1.4.2 ขอบเขตด้านน า้ทะเลทดลอง ชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก และพืน้ที่ทดลอง 

 น ้ าทะเลท่ีมีค่าความเค็มในระดบัต่าง ๆ เป็นการน าเกลือสมุทรจากพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรสาคร
มาท าการละลายกบัน ้ าประปาในพ้ืนท่ีสถานตากอากาศบางปู ซ่ึงอยู่ในพ้ืนของอ าเภอบางปู จังหวดั
สมุทรปราการ เพ่ือจ าลองสภาวะน ้ าเค็มให้มีสภาวะความเค็มเหมือนกบัน ้ าทะเลจริงและเพ่ือเป็นการ
ป้องกนัและควบคุมการปนเป้ือนของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจละลายอยู่ในน ้ าทะเลจริง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ทดลอง จากนั้นท าการเจือจางน ้ าเค็มตั้ งต้นท่ีได้จากการละลายเกลือสมุทรกบัน ้ าประปาในพ้ืนท่ี
สถานตากอากาศบางปูดว้ยน ้ าประปาอีกคร้ัง เพ่ือปรับระดบัค่าความเค็มให้ไดค่้าความความเค็มของ
น ้ าทะเลจ าลองตามระดบัความเค็มต่าง ๆ ตามหน่วยทดลองก  าหนด และหญา้แฝกท่ีน ามาใช้ท าการ
ทดลองเป็นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 โดยหญา้
แฝกทั้ ง 4 กลุ่มชนิดพันธุ์ มีการน ามาจากศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ของกรมพฒันาท่ีดิน จ านวนชนิดพนัธุ์ละ 24 ชุด ท าการทดลองในโรงเรือน
ทดลองท่ีสร้างข้ึนในพ้ืนท่ีของสถานตากอากาศบางปู อ าเภอบางปู จังหวดัสมุทรปราการ เพ่ือเป็น
การจ าลองสภาพแวดลอ้มและลกัษณะภูมิอากาศให้มีลกัษณะเหมือนกบัพ้ืนท่ีชายฝ่ังของประเทศ
ไทย 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 

 ท าการทดลองปลูกหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์  และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทะเลจ าลอง 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ี
ระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สปัดาห์ ช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

1.5  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 1.5.1 ตวัแปรอิสระ 

  1.5.1.1 หญา้แฝกชนิดพนัธ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
  1.5.1.2 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลจ าลองท่ีระดับ 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที 
  1.5.1.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองปลูกหญ้าแฝกท่ีระยะเวลาในการทดลอง
ระหว่าง 1 – 8 สปัดาห์ 
 
 1.5.2 ตวัแปรตาม 
  1.5.2.1 ความสามารถในการเจริญเติบโตได้เป็นปกติของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อระดับความเค็มของน ้ าทะเลจ าลองท่ี
ระดบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สัปดาห์
  1.5.2.2 ประสิทธิภาพของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ 
และก  าแพงเพชร 1 ต่อการลดระดับความเค็มของน ้ าทะเลจ าลองท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สปัดาห์ 
  1.5.2.3 ความเหมาะสมของชนิดพนัธุ์หญา้แฝกท่ีจะน าไปท าการปลูกตามพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเล เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
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 1.5.3 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด (ภาพท่ี 1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิด 
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ค่าการน าไฟฟ้า หมายถึง ค่าท่ีแสดงให้ทราบว่ามีเกลือแร่ละลายอยู่มากน้อยเพียงใด น ้ าท่ีมี
การน าไฟฟ้าสูง แสดงว่า มีเกลือแร่ละลายอยู่มาก จึงเป็นส่ือตัวน าไฟฟ้าได้ดี ส่วนน ้ าท่ีมีเกลือแร่
ละลายอยูน่อ้ย จะมีการน าไฟฟ้าต ่า 

ค่าความเค็มน ้ าทะเล หมายถึง ความเค็มของน ้ าทะเลท่ีเกดิจากเกลือหรือแร่ธาตุต่างๆ ท่ี
ละลายอยูใ่นมวลน ้ า แร่ธาตุท่ีมีอยูใ่นน ้ าทะเลในปริมาณมาก ได้แก ่โซเดียมและคลอรีน รองลงไป 
ไดแ้ก ่แมกนีเซียม ซลัเฟอร์ แคลเซียม โปแตสเซียม หน่วยวดัความเค็มของน ้ าทะเล คือ “ส่วนต่อพนั
ส่วน (ppt) ”โดยปกติความเค็มของน ้ าทะเลมีค่าเฉล่ียประมาณ 35.0 ส่วนต่อพนัส่วน 

1. ชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝก 
2. ระดบัความเค็มของน ้ าทะเล 
3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

1)  ความสามารถในการเจริญเติบโตไดเ้ป็นปกติของหญา้แฝก  
2)  ประสิทธิภาพของชนิดพนัธุ์หญา้แฝกในการลดระดบั
ความเค็มของน ้ า 
3)  ความเหมาะสมของชนิดพนัธุ์หญา้แฝกในการใช้เพ่ือการ
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

ความเป็นไปได้ในการใชห้ญา้แฝก เพ่ือการป้องกนัการกดั
เซาะของชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 
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พีเอช (pH) หมายถึง ค่าท่ีแสดงปริมาณหรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน ้ า 
(Hydrogen or Hydronium Ion; H+ or H3O

+) ซ่ึงเกดิจากสารท่ีสามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด (H+) 
หรือด่าง (OH – )ได ้ความเป็นกรด – ด่างมีค่าตั้งแต่ 0 – 14.0 ถา้ตัวอย่างน ้ ามีค่าความเป็นกรด – ด่าง
ต ่ากว่า 7.00 หมายถึง น ้ ามีสภาพเป็นกรด ถา้ตัวอย่างน ้ ามีค่าความเป็นกรด  – ด่างสูงกว่า 7 .00 
หมายถึง น ้ ามีสภาพเป็นด่าง และถา้ตวัอยา่งน ้ าท่ีมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.00 หมายถึง น ้ ามี
สภาพเป็นกลาง (ไพฑูรย ์หมายมัน่สมสุข, ม.ป.ป.) 

หน่วยทดลอง หมายถึง ส่ิงหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงของส่ิงทดลอง ซ่ึงได้รับกรรมวิธีเดียวกนัใน
การกระท าคร้ังใดคร้ังหน่ึง 

ภาชนะทดลอง หมายถึง ภาชนะท่ีท าด้วยพลาสติกสีด าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 63 .0 
เซนติเมตร ความสูง 24.0 เซนติเมตร และสามารถบรรจุน ้ าได ้25.0 ลิตร 

โรงเรือนทดลอง หมายถึง โรงเรือนประดิษฐ์ขนาดกวา้ง  x ยาว เท่ากบั 7.00 x 14.0 เมตร 
โดยการปักเสาไมยู้คาลิปตัส และใช้ไมไ้ผ่เป็นโครงหลงัคา มุงหลังคาด้วยแผ่นพลาสติกใสและ 
แสลน เพ่ือรองรับน ้ าหนกักดทบัจากน ้ าฝนต่อแผ่นหลงัคาพลาสติก โดยยกโครงหลงัคาสูงจากพ้ืน
โดยประมาณ 250 เซนติเมตร ส่วนพ้ืนจะเป็นพ้ืนดินปกติธรรมดาทัว่ไป 

หญา้แฝก หมายถึง พืชตระกูลหญา้ท่ีข้ึนเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกทรงพุ่ม 
ใบปรกดิน ใบเป็นร่อง ปลายใบเรียวยาว โคนใบคม กางใบหุ้มห่อกนัเป็นโคน ต้นมีลกัษณะแบน
ขยายพนัธุ์โดยการแตกกอคลา้ยตะไคร้ หญา้แฝกจะยา่งปลอ้งชูช่อดอกสีน ้ าตาลแดง 

หญา้แฝกดอน หมายถึง หญา้แฝกท่ีพบทัว่ไปในท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้ และพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาย
น ้ าไดดี้ หรือสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีดอน สามารถข้ึนได้ในท่ีแดดจัด และท่ีร่มร าไร กอจะเต้ียกว่าหญา้
แฝกลุ่ม ใบหยาบ มีไขเคลือบนอ้ยท าให้ดูกร้าน ใบเม่ือยาวเต็มท่ีจะโค้งลงคลา้ยตะไคร้  ได้แก ่ชนิด
พนัธุ์เลย นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 ร้อยเอด็ ราชบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ เป็นตน้ 

หญา้แฝกลุ่ม หมายถึง หญา้แฝกท่ีมีใบและรากยาวกว่าหญา้แฝกดอน เน้ือใบค่อนข้างเนียน 
มีไขเคลือบมากท าให้มกัเจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมีความช้ืนสูงและในน ้ าแช่ขังหรือพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพ
เป็นท่ีลุ่ม ใบช้ีตรง เม่ือยาวเต็มท่ีจะหักพบัเป็นมุมแหลม ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สุราษฎร์
ธานี และสงขลา เป็นตน้ 

ไฮโดรโปนิกส์ หมายถึง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แต่ใช้น ้ าท่ีมีธาตุอาหารพืชละลายอยู ่
หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน 
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1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ไดท้ราบถึงระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลสูงสุดท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตได้เป็น
ปกติ 

2) ไดท้ราบถึงชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพความเค็มของน ้ า
ทะเลในแต่ละระดบั 

3) ไดท้ราบถึงความเหมาะสมของหญา้แฝกท่ีจะน าไปท าการปลูก เพ่ือการป้องกนัการกดั
เซาะของชายฝ่ังทะเลในแต่ละพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  ข้อมูลพืน้ฐานของหญ้าแฝก 
 
 2.1.1  ลักษณะทั่วไป 

หญา้แฝก (Vetiver Grass หรือ Vetiveria zizanioides) มีถ่ินก  าเนิดตามพ้ืนท่ีราบลุ่มถึงพ้ืนท่ี
ทางน ้ าธรรมชาติ รวมถึงพ้ืนท่ีริมหนอง คลอง บึง ท่ีอยู่ในป่าเขา โดยหญา้แฝกนั้นจัดอยู่ในพืช
จ าพวกพืชใบเล้ียงเด่ียวตระกูลหญา้ เช่นเดียวกนักบัข้าวโพด ข้าวฟาง ออ้ย มีความสามารถในการ
เจริญเติบโตไดเ้กอืบทุกสภาพพ้ืนท่ีในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน ทั้ งน้ี ยงัสามารถเจริญเติบได้ตั้ งแต่
สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบใกลเ้คียงกบัระดบัน ้ าทะเล ไปจนถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป็นภูเขาสูงใน
ระดบั 2,000 เมตรจากระดับน ้ าทะเล นอกจากน้ี ยงัพบว่า หญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตได้ทั้ งใน
พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป็นดินเปร้ียว ดินเค็ม ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าหรือแมแ้ต่ในสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ความแตกต่างกนั  เช่น พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้ านอ้ย ปริมาณฝนตก 200 มิลลิเมตร จนถึงพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตก
ชุก 3,900 มิลลิเมตร ถึง 5,000 มิลลิเมตร และพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น –9.00 องศา
เซลเซียส ถึงอากาศร้อนจดั 45.0 องศาเซลเซียส (ส่ีพร มณีโชติ, 2546: 3) ลกัษณะเด่นของหญา้แฝก
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น (บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน), 2551: 2 – 8) ดงัน้ี  

2.1.1.1 ระบบรากยาว เสน้โต และแตกแขนงเป็นรากฝอยจ านวนมาก โดยจะมีการ
สานกนัแน่นเหมือนตาข่ายและหย ัง่รากลึกลงไปในดินในลกัษณะแนวด่ิง ซ่ึงจะเป็นการช่วยยึดเกาะ
ดินให้มีความมัน่คง รวมทั้ งสามารถช่วยในการป้องกนัการพงัทลายของดินร่วมด้วย การท่ีเราน า
หญา้แฝกมาท าการปลูกแบบชิดติดกนัเป็นแถวยาว จะท าให้หญา้แฝกท่ีปลูกช่วยป้องกนัการไหลซึม
ของน ้ าและดิน ท าให้น ้ าและดินเกดิการไหลชะลอตวัอยา่งชา้  ๆ เปรียบเสมือนดั่งม่านท่ีอยู่ใต้ดิน ท่ี
คอยช่วยในการดกัจบั และยดึดินและน ้ าเอาไว ้จึงท าให้ดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกหญา้แฝกมีความชุ่ม
ช้ืนเพ่ิมมากข้ึน และนอกจากน้ี ระบบรากของหญา้แฝกยงัมีความสามารถในการช่วยดูดซับและช่วย
ในการกรองของเสียร่วมดว้ยเช่นกนั เช่น ช่วยป้องกนัสารเคมีท่ีเป็นสารก  าจัดศตัรูพืชไม่ให้เกดิการ
ไหลลงสู่แหล่งน ้ าสารธารณะ จึงท าให้หญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการช่วยบ าบัดน ้ า เสียแบบวิธี
ธ รรมชา ติ เ พ่ิม ข้ึ น อีกด้ว ยนั่น เ อง  ในขณะ เ ดี ยว กนัหญ้า แฝกก ็ย ังส ามา ร ถช่ว ย ดู ด ซึ ม
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แร่ธาตุและธาตุอาหารของพืชไว ้ให้อยู่ในดินเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัยงัเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณ
จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อดินและพืชให้มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ดินเกดิความอุดมสมบูรณ์ 
และท าให้ระบบนิเวศใหม่เกดิเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

2.1.1.2 ข้ึนเป็นกอหนาแน่น หญา้แฝกจะมีการเจริญเติบโตเป็นกอ หน่อจะเบียดกนั
แน่น ท าให้ไม่แผ่ขยายรบกวนพืชอ่ืน ๆ จึงสามารถปลูกติดต่อกนัเป็นแนวยาวเป็นเหมือนร้ัวหรือ
ก  าแพงแบบธรรมชาติ ซ่ึงจะสามารถช่วยในการกกัเกบ็ตะกอนดินท่ีถูกน ้ าพดัพามาให้ติดอยู่กบัแนว
หรือตามแถวของหญา้แฝก และยงัเป็นการช่วยชะลอให้การไหลของน ้ ามีความเร็วลดลง จึงท าให้มี
น ้ าซึมลงสู่ใตพ้ื้นดินไดเ้ป็นจ านวนมากข้ึน 

2.1.1.3 มีการแตกหน่อและใบใหม่อยู่เสมอ ท าให้ผูท้ าการปลูกหญ้าแฝกไม่ต้อง
เสียเวลาในการดูแลมาก ประกอบกบัการท่ีมีใบยาว แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลาย จึงนิยมน าไป
คลุมดินเพ่ือช่วยในการรักษาความช้ืนตามแปลงผกัหรือรอบโคนตน้ไม ้

2.1.1.4 ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ ด้วยคุณสมบัติของหญ้าแฝกท่ีสามารถ
ขยายพันธุ์ได้ด้วยหน่อ จึงท าให้การขยายพันธุ์หญ้าแฝกสามารถท าได้ทั้ งปี ประกอบกบัการ
ขยายพนัธุ์ดว้ยเมลด็นั้นมีอตัราการงอกต ่ามาก จึงไม่ได้รับความนิยมท่ีจะขยายพนัธุ์โดยเมล็ด และ
เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้หญา้แฝกไม่สามารถแพร่พนัธุ์กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนเช่น
วชัพืชอ่ืน ๆ และดว้ยคุณสมบติัขอ้น้ี ท าให้การควบคุมและการก  าจดัหญา้แฝกสามารถท าได้ง่ายและ
เร็ว โดยเพียงแค่ขุดออกหรือไถกลบกส็ามารถก  าจดัหญา้แฝกออกจากพ้ืนท่ีไดแ้ลว้ 

2.1.1.5 ปรับตวัเขา้กบัสภาพต่าง ๆ ไดดี้ เรา พบว่า หญา้แฝกมีความสามารถทนต่อ
โรคพืชทัว่ไปไดดี้  

2.1.1.6 น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้ าไดง่้าย ไม่ซับซ้อน ลงทุนน้อย 
และผูป้ลูกสามารถน าไปปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
 

2.1.2  สายพันธ์ุหญ้าแฝกในประเทศไทย 
จากการส ารวจหญา้แฝกท่ีกระจายอยูต่ามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในโลก พบว่า ในปัจจุบันมีหญา้แฝก

อยูป่ระมาณ 12 ชนิด และส าหรับประเทศไทย พบว่า จ านวนหญา้แฝกท่ีส ารวจพบมีอยู่เพียงแค่ 2 
ชนิดดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก ่

2.1.2.1 กลุ่มพนัธุ์หญา้แฝกลุ่มหรือหญา้แฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) 
เป็นกลุ่มพนัธุ์หญา้แฝกท่ีมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดลอ้มได้ดี 

และรวดเร็ว ซ่ึงจะพบอยูใ่นธรรมชาติโดยทั่วไป โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมขังอย่างเช่นใน
พ้ืนท่ีราบลุ่มของภาคกลางของจงัหวดัอยธุยา อ่างทอง ราชบุรี เป็นต้น กจ็ะ พบว่า หญา้แฝกกลุ่มน้ี
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สามารถเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้ งมีการเติบโตข้ึนปะปนอยู่ในน ้ าร่วมกบัต้นข้าว และแมแ้ต่ใน
ทอ้งร่องบนถนน ริมบึง แฝกกลุ่มน้ีกย็งัสามารถเจริญเติบโตได้ดีเช่นกนั (สมพร แสงสว่าง, 2550: 
10) รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล อยา่งเช่น อ าเภอขุนยวม จังหวดัแม่ฮ่องสอน ก ็
ยงัพบว่า หญา้แฝกกลุ่มน้ีมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้เช่นกนั ส าหรับการกระจายหรือการ
แพร่พนัธุ์แฝกลุ่มหรือแฝกหอมหรือแฝกท้องขาวนั้นจะข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม แฝกพนัธุ์น้ีจะมี
ความยาวของใบอยู่ท่ี 45.0 – 90.0 เซนติเมตร และจะมีความกวา้งของใบอยู่ท่ี 6.00 – 9.00 (1.2) 
มิลลิเมตร หลงัใบจะโคง้ ปลายใบจะแบนและมีสีเขียวเขม้ ใบมีเน้ือท่ีค่อนข้างเนียน และมีไขเคลือบ
มาก กลุ่มพนัธุ์ของแฝกลุ่มหรือหญา้แฝกหอม ไดแ้ก ่แฝกพนัธุ์สุราษฎร์ธานี ก  าแพงเพชร 2 ศรีลงักา 
สงขลา 3 และพระราชทาน เป็นตน้ (ส่ีพร มณีโชติ, 2546: 6) 

2.1.2.2 กลุ่มพนัธุ์หญา้แฝกดอน (Vetiveria Nemoralis A. Camus)  
เป็นหญา้แฝกท่ีพบในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแลง้หรือพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีดอนหรือพ้ืนท่ีท่ี

มีลกัษณะเป็นดินลูกรัง รวมถึงท่ีดินท่ีระบายน ้ าได้ดีในทั่วทุกภาคของประเทศไทย และจะพบได้
นอ้ยในพ้ืนท่ีทางภาคใต้ ซ่ึงหญา้แฝกชนิดน้ีจะมีการกระจายพนัธุ์อยู่ในวงแคบ  ๆ ตามธรรมชาติ 
โดย พบว่า หญา้แฝกดอนมีถ่ินก  าเนิดในแถบพ้ืนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของเราน้ีเอง ซ่ึงได้แก ่
ประเทศไทย ลาว เขมร เวียดนาม และมาเลเซีย เท่านั้นโดยหญา้แฝกชนิดน้ีจะมีรากสั้นกว่าหญา้แฝก
ลุ่ม แต่กส็ามารถเจริญเติบโตข้ึนอยู่ได้ทั่วไปในพ้ืนท่ีจังหว ัดต่าง  ๆ เช่น จังหว ัดพิษณุโลก 
ก  าแพงเพชร อุทัยธานี เป็นต้น หญา้แฝกพนัธุ์ดอนสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีบนพ้ืนท่ีแบบ
ภูเขา รวมทั้งตามพ้ืนท่ีของทางน ้ าในธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัพบว่า มีการเจริญเติบโตได้ตามบริเวณ
พ้ืนท่ีสองข้างล าน ้ าหรือท่ีราบท่ีน ้ าท่วมถึงในฤดูฝน อย่างเช่น พ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเหมือนกนั 
และรวมถึงพ้ืนท่ีท่ี เป็นพ้ืนท่ีแห้งแล้งแถบเงาฝนตั้ งแ ต่จังหว ัดกาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุ รี 
ประจวบคี รีขันธ์  ด้วย พ้ืนท่ีริมทะเลท่ีดินมีสภาพเค็ม อย่าง เช่น ทุ่งโก อ าเภอเมือง จังหว ัด
ประจวบคีรีขนัธ์ กส็ามารถพบการเจริญเติบโตของหญา้แฝกดอนได้ (สมพร แสงสว่าง, 2550: 10 – 
11) หญา้แฝกดอนสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนท่ีท่ีมีแดดจัดและแดดปานกลาง ลกัษณะกอจะมี
ลกัษณะคลา้ยกอของตะไคร้ คือ ปลายจะแผ่โค้งลง และไม่ตั้ งมากเหมือนหญา้แฝกหอม และยงั
พบว่า เราสามารถน าหญา้แฝกดอนไปปลูกเพ่ือใชเ้ป็นพืชล่างในการคลุมดินไดอี้กด้วย แมว้่าใบหญา้
แฝกจะติดไฟได้ดีแต่กไ็ม่ท าให้แฝกดอนถูกท าลายโดยไฟป่าได้ง่าย เน่ืองจากโคนของกอจะมี
ลกัษณะท่ีแน่นมาก จึงท าให้สามารถงอกใบใหม่ข้ึนมาทดแทนใบเกา่ท่ีท่ีถูกไหมเ้สียหายไปได้อย่าง
รวดเร็ว โดยจะ พบว่า หญา้แฝกดอนจะมีใบยาว 35.0 – 60.0 เซนติเมตร กวา้ง 4.00 – 6.00 มิลลิเมตร 
ใบมีสีเขียวซีด หลงัใบพบัเป็นสนัสามเหล่ียม เน้ือใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบน้อยท าให้ดูกร้านไม่
เหลือมัน ท้องใบสีเดียวกบัด้านหลังใบ แต่มีสีซีดกว่า เส้นกลางใบจะสังเกตเห็นแกนนูนทาง
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ด้านหลงัในลกัษณะแข็งได้อย่างชัดเจน รากของหญา้แฝกดอนเม่ือปลูกได้ 1 ปี จะมีความยาว
ประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร ดอกของหญา้แฝกดอนจะเป็นลกัษณะช่อ มีได้หลายสี เช่น พนัธุ์
อุทยัธานีและนครพนม จะพบว่า ช่อดอกจะมีสีขาวครีมไปจนถึงสีม่วงอมแดง เป็นต้น (วนิดา ก  าพล
รัตน์, 2543: 29) 

จากขอ้มูลของกรมพฒันาท่ีดิน ท่ีไดมี้การจ าแนกชนิดของหญา้แฝกตามแหล่งท่ีพบ
ในประเทศไทยนั้น พบว่า ประเทศไทยมีหญา้แฝกท่ีพบอยู่ภายในประเทศทั้ งหมด 28 สายพนัธุ์ ซ่ึง
สามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  หญา้แฝก 28 สายพนัธุ์ในประเทศไทยตามทะเบียนของกรมพฒันาท่ีดิน 
 

หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน 

1. ก  าแพงเพชร 2 2. อุดรธานี 1 
3. เชียงราย 4. อุดรธานี 2 
5. สงขลา 1 6. นครพนม 1 
7. สงขลา 2 8. นครพนม 2 
9. สงขลา 3 10. ร้อยเอด็ 
11. สุราษฎร์ธานี 12. ชยัภูมิ 
13. ตรัง 1 14. เลย 
15. ตรัง 2 16. สระบุรี 1 
17. ศรีลงักา 18. สระบุรี 2 
19. เชียงใหม่ 20. ห้วยขาแขง้ 
21. แม่ฮ่องสอน 22. กาญจนบุรี 

 23. นครสวรรค์ 
 24. ประจวบคีรีขนัธ ์
 25. ราชบุรี 
 26. จนัทบุรี 
 27. พิษณุโลก 
 28. ก  าแพงเพชร 1 

 
ที่มา: กรมพฒันาท่ีดิน, 2536 อา้งถึงใน ยุพดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 3. 
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 2.1.3  การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก 

การขยายพนัธุ์หญ้าแฝกนั้ นสามารถจ าแนกการขยายพันธุ์ได้ 2 วิธีด้วยกนั นั่นคือ การ
ขยายพนัธุ์โดยวิธีทางธรรมชาติและการขยายพันธุ์โดยการเพาะพนัธุ์จากฝีมือมนุษย ์ ซ่ึงวิธีการ
ขยายพนัธุ์แต่ละวิธีการสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงัน้ี 

2.1.3.1  การขยายพนัธุ์หญา้แฝกโดยวิธีการทางธรรมชาติ 
ส าหรับการขยายพนัธุ์หญา้แฝกในระบบของธรรมชาติ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 

วิธี ดงัต่อไปน้ี  
1)  การขยายพนัธุ์โดยเมลด็ 
การขยายพนัธุ์ดว้ยเมลด็จะเกดิข้ึนไดน้้อย เน่ืองจากดอกหญา้แฝกส่วนใหญ่

จะไม่ค่อยมีการผสมเกสร จึงท าให้เมล็ดท่ีเกดิข้ึนส่วนใหญ่มีลกัษณะลีบและไม่สามารถขยายพนัธุ์
ต่อได ้ประกอบกบัเมลด็ของหญา้แฝกจะมีระยะเวลาในการงอกท่ีจ ากดั จึงท าให้โอกาสท่ีจะใช้เมล็ด
หญา้แฝกเพ่ือใชใ้นการขยายพนัธุ์จึงเป็นไปไดน้อ้ยตามไปด้วย ซ่ึงระยะเวลาการงอกท่ีจ ากดันั้น จะ
อยูใ่นช่วงท่ีดอกหญา้แฝกไดร้ับการผสมเกสรและมีการพฒันาจนเป็นเมลด็ท่ีมีการรัดตัวเป็นกอ้นรูป
กระสวย อยู่ในรวงดอกมีการห่อตัวเท่านั้ น ซ่ึงเม่ือน าเมล็ดหญ้าแฝกท่ีอยู่ในช่วงดังกล่าวไป
เพาะพนัธุ์โดยทนัทีจะ พบว่า มีอตัราการงอกสูงกว่าร้อยละ 70.0 แต่หากท้ิงเมล็ดพนัธุ์หญา้แฝกไว ้ 
3 วนั จะพบว่า อตัราการงอกของเมลด็พนัธุ์หญา้แฝกมีอตัราลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ 40.0 เท่านั้น 
และถา้หากมีการท้ิงเมลด็พนัธุ์หญา้แฝกคา้งไวน้าน 7 วนั อตัราการงอกของเมล็ดพนัธุ์หญา้แฝกกจ็ะ
เหลือแค่เพียงร้อยละ 10.0 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอตัราการงอกท่ีต ่ามาก นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า โดยสภาพ
ตามธรรมชาติทั่วไป เมล็ดพนัธุ์ของหญา้แฝก จะถูกท้ิงให้แกค่ารวงและหลุดร่วงไปเอง จึงเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ความสามารถในการงอกของเมล็ดพนัธุ์ของหญา้แฝกส่วนใหญ่สูญเสียไปด้วย และ
เมลด็ท่ีเหลืออยูเ่องกแ็ทบจะไม่มีโอกาสท่ีจะงอกได้เลย นอกเสียจากว่าเมล็ดพนัธุ์ท่ีเหลือเหล่าน้ีจะ
ตกลงไปในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมโดยทนัทีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสงอกได้ ประกอบกบัเมล็ดหญา้
แฝกนั้นสามารถตอบสนองต่อปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ไดไ้วมาก จึงเป็นสาเหตุท าให้เกดิความสูญเสีย
ความสามารถในการงอกไดง่้าย แมเ้พียงประสบกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแห้งแลง้หรือแดดแรง
จดั เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ กส็ามารถท าให้เมลด็พนัธุ์หญา้แฝกสูญเสียความสามารถในการงอกได้
แลว้ จึงท าให้การขยายพนัธุ์หญา้แฝกทางเมลด็เกดิข้ึนไดน้อ้ยในธรรมชาติ (สมพร แสงสว่าง, 2550: 
9 – 10) 

 2)  การขยายพนัธุ์โดยการแตกหน่อ 
 การขยายพนัธุ์โดยการแตกหน่อของหญา้แฝกในธรรมชาตินั้น พบว่า หญา้
แฝกจะมีการแตกหน่อจากขอ้ของล าตน้ท่ีอยูชิ่ดผิวดินและท่ีอยูใ่ต้ดิน แลว้ค่อย ๆ แตกหน่อขยายกอ
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ออกรอบ ๆ ตน้เดิมท่ีทบัซอ้นกนัและขยายเป็นกอท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน โดยกอท่ีโตเต็มท่ีนั้น พบว่า 
จะมีเส้นผ่าศูนยก์ลางถึง 75.0 เซนติเมตร นอกจากน้ี ยงัพบว่า หญา้แฝกจะมีความสามารถในการ
แตกแขนงเป็นหญา้แฝกกอใหม่จากบริเวณขอ้ของกา้นช่อดอกไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงการขยายพนัธุ์ ด้วย
วิธีการน้ีจะพบอยูใ่นช่วงหลงัจากท่ีดอกเกดิการร่วงหล่นไปแลว้ (ศิริลกัษณ์ สุวรรณจิต, 2540: 4 – 5) 
 2.1.3.2  การขยายพนัธุ์หญา้แฝกโดยฝีมือของมนุษย ์

เน่ืองจากการขยายพนัธุ์ของหญา้แฝกโดยวิธีทางธรรมชาติเกดิข้ึนได้ช้า มนุษยจึ์งได้
ท าการช่วยขยายพนัธุ์ของหญ้าแฝกให้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงวิธีการขยายพนัธุ์ด้วยน ้ ามือของ
มนุษยน์ั้นสามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 

1)  การขยายพนัธุ์ดว้ยเมลด็  
เน่ืองจากอตัราการงอกของเมลด็หญา้แฝกต ่ามาก ซ่ึงอยู่ระหว่างร้อยละ 1.00 

ถึงร้อยละ 3.00 จึงท าให้เป็นวิธีการขยายพนัธุ์ท่ีไม่ค่อยไดร้ับความนิยม แต่หลงัจากท่ีมีการศึกษาด้วย
การให้กรดจิบเบอเรลลิคกบัเมล็ดของหญ้าแฝก พบว่า อตัราการงอกของหญา้แฝกมีสัดส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเดิม (ดารุณี แกว้วิเชียร และคณะ, 2538 อา้งถึงใน ยุพดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 9) ประกอบกบั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ โดยกรมพฒันาท่ีดิน  กไ็ม่พบอตัราการงอกของเมล็ดหญ้าแฝกเช่นกนั ดังนั้ น การ
ขยายพนัธุ์ดว้ยวิธีการเพาะเมลด็โดยมนุษยจ์ะสามารถเพ่ิมสัดส่วนการงอกของหญา้แฝกเพ่ิมข้ึนจาก
เดิมถึงร้อยละ 70.0 ในกรณีท่ีน ามาเพาะในห้องทดลองภายใน 2 วนั จึงเป็นอีกวิธีท่ีจะช่วยในการ
ขยายพนัธุ์หญา้แฝกดว้ยฝีมือของมนุษย ์

2)  การขยายพนัธุ์ดว้ยหน่อ  
โดยหน่อของหญา้แฝกท่ีน ามาใช้ในการขยายพนัธุ์ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 3 

เดือน เน่ืองจากจะเป็นหน่อท่ีมีความสมบูรณ์แลว้ และยงัไม่ได้ตั้ งท้อง กอ่นการน าไปปลูกต้องตัด
ปลายใบให้เหลือยาวประมาณ 15.0 – 20.0 เซนติเมตร ลอกกาบใบแกอ่อกแลว้น าไปลา้งน ้ าให้
สะอาด โดยหน่อท่ีน าไปปลูกควรมีหน่ออ่อนติดมาดว้ยหน่ึงถึงสองหน่อ กอ่นปลูกให้น าหน่อไปแช่
ในสารฮิวมิกแอซิดเขม้ขน้ 150 ppm และตอ้งให้ท่วมโคนต้นประมาณ 5 เซนติเมตรเป็นเวลา 1 วนั 
แลว้น าข้ึนมาเกบ็ไวใ้นท่ีร่มร าไร ใชใ้บหญา้แฝกคลุมหรือกระดาษหนังสือพิมพ์หุ้มท่ีโคน รดน ้ าให้
ชุ่ม แลว้จึงท าการคลุมด้วยพลาสติกใสเป็นเวลา 3 – 5 วนั หญา้แฝกกจ็ะแตกหน่อและรากออกมา 
หลงัจากนั้นจึงท าการคัดเลือกหน่อท่ีสมบูรณ์ไปท าการปักช าลงในถุงด าท่ีมีวสัดุเพาะช าท่ีมีการ
ระบายน ้ าได้ดี โดยอาจใช้ส่วนผสมของดินท่ีใช้ปลูกด้วย ดินร่วน ทราย และถ่านแกลบ สัดส่วน  
1: 2: 1 หลงัจากท่ีเพาะช าได ้2 เดือน กส็ามารน าไปปลูกได ้โดยวิธีการน้ีจะท าให้หญา้แฝกมีโอกาส
ในการรอดสูงมาก (ชยัชาญ ชโลธร และคณะ, 2537 อา้งถึงใน ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 9) 
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3)  การขยายพนัธุ์ดว้ยหญา้แฝกดว้ยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  
ในการเพาะเล้ียงดว้ยเน้ือเยือ่ จะท าการน าส่วนของหญา้แฝกท่ีสามารถน ามา

เพาะเล้ียงไดม้าเล้ียงบนอาหารสงัเคราะห์ อาทิเช่น ส่วนของขอ้ หน่ออ่อน ช่อดอกอ่อน เป็นต้น และ
ในการใชต้าขา้งหรือตายอดของหญา้แฝกมาท าการขยายพนัธุ์ด้วยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ จะพบว่า มี
อตัราการรอดสูงถึงร้อยละ 70.0 และเป็นวิธีการท่ีสามารถขยายพนัธุ์ได้รวดเร็วในเวลาอนัสั้น (กมล
พรรณ นามวงศพ์รหม และมาลี ณ นคร, 2535 อา้งถึงใน ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 9) 

 
2.1.4  การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

หญา้แฝกนั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใบ ล าต้นหรือแมแ้ต่ราก
ของหญา้แฝกเองกต็าม ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการ
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการดิน การป้องกนัความเส่ือมโทรมของดิน ถือได้ว่าเป็น
วตัถุประสงค์ส าคัญของการปลูกหญา้แฝก นอกจากน้ี หญ้าแฝกยงัมีประโยชน์ในด้านอ่ืนอีก ซ่ึง
สามารถสรุปการใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกได ้ดงัน้ี 

2.1.4.1 การใชป้ระโยชน์ในการอนุรักษดิ์นและน ้ า  
ตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงให้

ความส าคญัอยา่งมากกบัการปลูกหญา้แฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้ า จึงถือได้ว่าเป็นวตัถุประสงค์
หลกัของการใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝก (กมลพรรณ นามวงศพ์รหม และคณะ, 2542 อา้งถึงใน ยุพดี 
เผ่าพนัธุ์, 2543: 10 – 13) โดยสามารถจ าแนกประโยชน์ของหญา้แฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้ าได้
หลายดา้นดว้ยกนัดงัน้ี 

1) การปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดินในพ้ืนท่ีลาดชนัสูง  
เป็นพ้ืนท่ีท่ีง่ายต่อการเกดิการพงัทะลายของดิน โดยการพงัทะลายท่ีเกดิข้ึน

ส่วนใหญ่จะเกดิข้ึนอยา่งรุนแรงและท าให้เกดิเป็นร่องลึก ซ่ึงสามารถท าการแกไ้ขได้โดยปลูกหญา้
แฝกในแนวขวางร่องลึก เพ่ือช่วยในการลดและชะลอความเร็วในการไหลของน ้ าท่ีไหลบ่าอย่าง
รุนแรง รวมทั้งยงัช่วยท าให้ดินเกดิการทบัถมของดินเพ่ิมข้ึนอีกด้วย นอกจากน้ี ยงัมีการน าไปปลูก
ในพ้ืนท่ีลาดเชิงถนน เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดินท่ีอยู่ตามข้างถนนอีกด้วย โดยเฉพาะถนน
ลูกรังท่ีมกัจะประสบปัญหาจากการถูกกดัเซาะของน ้ าอยู่เสมอ ๆ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2535 อา้งถึงใน 
ยพุดี เผ่าพนัธุ,์ 2543: 10) และยงัพบอีกว่ามีการน าหญา้แฝกมาใช้ในการแกปั้ญหาการกดัเซาะของ
ชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึนด้วย ซ่ึงในพ้ืนท่ีของเกาะโมโลไกกไ็ด้มีการน าหญา้แฝกลุ่มชนิดพนัธุ์ดังเดิม
ของอินเดียมาปลูกท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล เพ่ือให้หญา้แฝกช่วยในการยดึดินไม่ให้เกดิการกดัเซาะหน้า
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ดิน ประกอบกบัหญา้แฝกเป็นหญา้ท่ีปลูกท่ีใดกไ็ด้อยู่แลว้  จึงท าให้มีการเจริญเติบโตได้ดีในเกาะ
โมโลไก และสามารถลดปัญหาการกดัเซาะของชายฝ่ังของเกาะโมโลไกได้เป็นอย่างดีด้วย 
(ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2555) 

2) การปลูกหญา้แฝกเพ่ือควบคุมร่องน ้ าและการกระจายของน ้ า  
เพ่ือป้องกนัร่องน ้ าไม่ให้ถูกกดัเซาะพงัทลายเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ งท าให้เกดิ

คนัดินในการก ัน้น ้ าดว้ย โดยเม่ือมีคนัดินเกดิข้ึนแลว้จะท าการปลูกหญา้แฝกต่อออกไปจากแนวคัน
ดิน เพ่ือก ัน้น ้ าให้ไหลกระจายออกไปสู่พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกทั้งสองขา้ง 

3) การปลูกหญา้แฝกเพ่ือการรักษาความชุ่มช้ืนในสวนผลไม ้ 
ซ่ึงการปลูกหญ้าแฝกกจ็ะเป็นการช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้ดินอยู่แล้ว 

นอกเหนือจากนั้นใบของหญา้แฝกท่ีได้จากการตัดแต่งออกกย็งัสามารถน ามาใช้คลุมโคนต้นไม้
ผลไดอี้กดว้ย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มช้ืนและความอุดมสมบูรณ์ให้มาก
ยิง่ข้ึน 

4) การปลูกหญา้แฝกตามรอบของสระเพ่ือกรองตะกอนดิน  
โดยเม่ือน ้ ามีการไหลบ่าลงสระตะกอนดินท่ีถูกน ้ าพดัพามานั้นกจ็ะถูกดัก

และติดคา้งอยูต่ามกอหรือตามแถวของหญา้แฝกท่ีมีการปลูกอยู่ตามขอบสระ กจ็ะท าให้ สระมีการ
ต้ืนเขินชา้ลง นอกจากน้ี ระบบรากของหญา้แฝกยงัช่วยท าการยดึดินท่ีอยูต่ามขอบสระให้เกดิการกดั
เซาะพงัทลายนอ้ยลงหรือไม่ให้เกดิข้ึนอีกดว้ย (สิมา โมรากุล และวิทูร ชินพนัธุ์, 2542: 14) 

5) การปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้ าและ
การบ าบดัน ้ าท้ิง  

รากของหญา้แฝกจะมีการแพร่กระจายอยา่งหนาแน่นและหย ัง่ลงลึกมาก จึง
ท าให้กลายเป็นก  าแพงในการก ัน้ดิน และสารพิษท่ีจะปะปนมากบัน ้ าถูกดักไวไ้ม่ให้ไหลลงสู่แหล่ง
น ้ า (ราเชนทร์ ถิระพร, 2537: 83 – 93) ซ่ึงจากการศึกษาเก ีย่วกบัการดูดซับโลหะในน ้ าเสีย พบว่า 
หญา้แฝกสามารถดูดซบัโลหะหนักในน ้ าเสียได้ ซ่ึงได้แก ่แมงกานีส เหล็ก ทองแดง สังกะสี และ
ตะก ัว่ โดยสามารถดูดซบัไดสู้งสุด 4.86, 25.6, 6.07, 1.96 และ0.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ โดย
หญา้แฝกพนัธุ์ศรีลงักามีแนวโน้มในการดูดซับโลหะหนักได้สูงกว่าพนัธุ์ก  าแพงเพชร  2 และพนัธุ์ 
สุราษฎร์ธานี (สุทธิรักษ์ ตั้ งเรืองเกยีรติ, 2548: 118) และยงัได้มีการศึกษาในน ้ า เสียชุมชนของ
จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า หญา้แฝกสามารถดูดซบัโลหะจ าพวกตะก ัว่ แคดเมียม ปรอท ไดดี้ ท าให้หญา้
แฝกสามารถน ามาใชใ้นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกดิข้ึนได ้(ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 10 – 11) 
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6) การปลูกหญา้แฝกเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพดินเค็มและดินทรายจดั  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีสภาพของดินเค็มและ

ทรายจดัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยการน าหญา้แฝกไปท าการปลูกร่วมกบัไมผ้ลบางชนิด เช่น ละมุด 
มะขามเปร้ียว พุทรา ฝร่ัง เป็นตน้ เพ่ือให้หญา้แฝกช่วยในการดูดซับความเค็มท่ีอยู่ในดิน และช่วย
เพ่ิมฮิวมสัให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในดิน (สันติภาพ ปัญจพรรค์, 2542 อา้งถึงใน ยุพดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 
11) 

2.1.4.2 การใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกเพ่ืองานศิลปหัตถกรรม  
โดยหญา้แฝกท่ีถูกน ามาใชใ้นดา้นของศิลปหัตถกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มหญา้

แฝกหอมเป็นหลกั เน่ืองจากกลุ่มหญา้แฝกหอมจะมีคุณลกัษณะท่ีมีความมนั ใบยาว และเม่ือถูกน ้ า
ใบจะน่ิม ท าให้เป็นกลุ่มของหญา้แฝกท่ีเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในงานหัตถกรรมเคร่ืองจักรสาน
มากกว่าชนิดอ่ืน ๆ โดยงานหัตถกรรมส่วนใหญ่ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากหญา้แฝก เช่น การผ ลิต
ผลิตภณัฑต์ะกร้าและภาชนะต่าง ๆ การผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองตกแต่งบ้าน การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ือง
ตกแต่งกาย เป็นตน้ (กมลพรรณ นามวงศพ์รหม และคณะ, 2542 อา้งถึงใน ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 11)  

2.1.4.3 การใชป้ระโยชน์จากตน้และใบของหญา้แฝกเพ่ือเป็นวสัดุในการมุงหลงัคา  
หญา้แฝกจะมีคุณสมบัติในการเป็นวสัดุมุงหลงัคาท่ีดีกว่าหญา้คาอย่างมาก เพราะ

ส่วนตน้และใบของหญา้แฝกจะมีไขเคลือบไว ้จึงท าให้ไม่ผุเป่ือยเสียหายได้ง่าย ประกอบกบัการมี
กล่ินหอมเฉพาะตวัจึงมกัจะไม่ถูกแมลงท าลายเสียหาย 

2.1.4.4 การใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกเพ่ือเป็นพืชคลุมดินและปุ๋ยหมกั  
การปลูกหญา้แฝกนั้นจะท าให้สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้ถูกชะ

ออกไปพร้อมกบัน ้ าฝน เน่ืองจากหญา้แฝกจะท าการเกาะและยึดหน้าดินเอาไว ้นอกจากน้ี ใบและ
ตน้ของหญา้แฝกยงัสามารถน ามาหมกัเป็นปุ๋ยได ้ซ่ึงธาตุอาหารท่ีส าคัญของปุ๋ยหมกัหญา้แฝกนั้นจะ
ประกอบดว้ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมสูง รวมทั้ งการใช้ปุ๋ย
หมกัหญา้แฝกยงัเป็นการเพ่ิมฮิวมสัให้กบัดินมากข้ึนอีกด้วย (กมลพรรณ นามวงศ์พรหม และคณะ, 
2542 อา้งถึงใน ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 11) 

2.1.4.5 การใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝก เพ่ือเป็นเคร่ืองหอม  
โดยหญา้แฝกท่ีนิยมน ามาสกดัเอาน ้ าหอมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหญา้แฝกหอมท่ีมีอายุ

ในช่วง 18 – 24 เดือน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีรากของหญา้แฝกมีการพฒันาเติบโตเต็มท่ี มีน ้ ามนั
หอมระเหยมาก ซ่ึงจะท าการน ารากของหญา้แฝกมาสกดัเอาน ้ าหอมออกมา และน าไปใช้ท า
ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ใชอ้บเส้ือผา้ ท าสบู่ เป็นตน้ ซ่ึงน ้ าหอมจากรากของหญา้แฝกส่วนใหญ่
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จะมีสารจ าพวก Ketonic Sesquiterpenesหรือสาร Vetiverrol เป็นองค์ประกอบหลกั (วีระชัย ณ นคร
, 2536 อา้งถึงใน ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 12) 

2.1.4.6 การใชป้ระโยชน์หญา้แฝกเพ่ือเป็นสมุนไพร  
รากของหญา้แฝกหอมจะมีสรรพคุณท่ีช่วยในการละลายหรือสลายน่ิวในกระเพาะ

ปัสสาวะ ช่วยให้มีการขับปัสสาวะได้ดี ช่วยในการรักษาโรคเก ีย่วกบัน ้ าดี แกท้้องอืด ช่วยในการ
บ ารุงโลหิต แกโ้รคประสาท (ราเชนทร์ ถิระพร, 2537: 83 – 93) เป็นยาบ ารุงหัวใจ ช่วยในการขับลม
ในล าไส ้แกป้วดเม่ือย เป็นตน้ นอกจากน้ี รากของหญา้แฝกหอมยงัช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือรา Trichophyton mentagophyte และเช้ือแบคทีเรีย Staphyllococcos aureus และPseudomonas 
aeruginosa ลงได ้(สมพร ภูติยานนัต์ และเกสร นนัทจิต, 2540 อา้งถึงใน ยพุดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 12) 

2.1.4.7 การใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกเพ่ือการป้องกนัและก  าจดัแมลงศตัรูพืช  
ซ่ึงจะน ารากของหญา้แฝกหอมมาท าการสกดัสารท่ีอยู่ในรากของหญา้แฝกหอม

ออกมา โดยสารสกดัท่ีได้จากรากของหญา้แฝกหอมท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 100 จะมีผลท าให้
หนอนใยผกัตายได ้แต่หากใชส้ารสกดัท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ 30.0 จะมีผลท าให้หนอนใยผกั
ในระยะท่ีเป็นดักแด้อ่อนแอและตายได้ (อุดมพร แพ่งนคร, 2537 อา้งถึงใน ยุพดี เผ่าพนัธุ์, 2543: 
12) 

ประโยชน์ของหญา้แฝกยงัมีอีกมากมายหลายอยา่ง เช่น การน าหญา้แฝกไปใช้ในการ
เล้ียงสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง การน าหญา้แฝกมาใชเ้พ่ือควบคุมการงอกของพืช การสกดัสารจากรากของหญา้
แฝกหอมเพ่ือป้องกนัและก  าจดัเห็บในโคนม การน าหญา้แฝกมาท าเป็นกระถางต้นไม ้การน ามาเป็น
เช้ือเพลิงเขียวร่วมกบัผกัตบชวาหมกัหรือแมแ้ต่การน ามาเป็นวสัดุในการเพาะเห็ด เป็นต้น ซ่ึงเราจะ 
พบว่า ทุกส่วนของหญา้แฝกนั้นสามารถท าคุณประโยชน์ไดห้มดนัน่เอง 
 

2.2  การกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 
 
 2.2.1  ลักษณะฝ่ังทะเล 

 ลกัษณะฝ่ังทะเลของประเทศไทยส่วนมากเป็นหาดทรายท่ีมีความลาดชันต ่า ส่วนบริเวณ
ปากแม่น ้ าและใกลเ้คียงจะมีลกัษณะเป็นหาดทรายปนโคลนท่ีเกดิจากการพดัพาตะกอนของล าน ้ า
สายต่าง ๆ มาจากบนท่ีสูง ซ่ึงลกัษณะของชายหาดท่ีเกดิจากการทับถมของตะกอนวตัถุท่ีมีขนาด
ใหญ่ จะมีความลาดชนัค่อนขา้งมากกว่าหาดท่ีมีตะกอนวตัถุขนาดเลก็ การเปล่ียนแปลงของชายหาด
สามารถจะกดัเซาะชะลา้งตะกอนออกจากฝ่ังไปสะสม และสร้างหาดในอีกพ้ืนท่ีชายฝ่ังด้วยกลไก
ทางธรรมชาติตลอดเวลา 
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ลกัษณะฝ่ังทะเลของประเทศไทย สามารถจ าแนกรูปลักษณ์ออกตามรูปแบบของภูมิ
ประเทศไดเ้ป็น 3 ประเภท (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2553) ดงัน้ี 
  2.1.1.1  ฝ่ังทะเลยกตวั (Emerged Shoreline) ฝ่ังทะเลท่ีเกดิจากการยกตัวของเปลือก
โลกหรือทะเลลดระดบัลง ท าให้บริเวณท่ีเคยจมอยูใ่ตน้ ้ าโผล่ผิวน ้ าข้ึนมา รูปร่างของแนวชายฝ่ังมกั
เรียบตรง ไม่ค่อยเวา้แหว่งมาก พบบริเวณชายฝ่ังทะเลภาคใต้ด้านอ่าวไทย ได้แก ่ชายฝ่ังจังหว ัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
  2.1.1.2  ฝ่ังทะเลยบุตวั (Submerged Shoreline) ฝ่ังทะเลท่ีเกดิจากการยุบระดับต ่าลง
ของเปลือกโลก ท าให้น ้ าทะเลไหลเขา้มาท่วมบริเวณผืนดินชายฝ่ัง เกดิเป็นแนวฝ่ังใหม่ท่ีถอยร่นจาก
แนวฝ่ังเดิมเขา้มาในแผ่นดิน ฝ่ังทะเลประเภทน้ีส่วนใหญ่มกัเป็นหน้าผาชันมีลกัษณะเวา้แหว่ง พบ
บริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ไดแ้ก ่ชายฝ่ังทะเลจงัหวดัระนอง พงังา ภูเกต็ กระบ่ี ตรัง และสตูล 
  2.1.1.3  ฝ่ังทะเลคงตวั (Neutral Shoreline) เป็นลกัษณะฝ่ังทะเลท่ีเปลือกโลกไม่มีการ
เคล่ือนไหวมาเป็นเวลานาน ท าให้แนวฝ่ังคงท่ี มีการเปล่ียนแปลงสภาพของแนวฝ่ังตามปกติ พบ
บริเวณดินดอนปากแม่น ้ าเจา้พระยา 
 
 2.2.2 ค าจ ากัดความ 

ชายฝ่ังทะเล (Coast) หมายถึง รอยต่อระหว่างทะเลกบัแผ่นดินท่ีมีลักษณะธรรมชาติ
ทางดา้นธรณีวิทยาเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างเด่นชัดและมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้คงสภาพ
อยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมชายฝ่ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง อาณาเขตของชายฝ่ังทะเลจึงไม่แน่นอน  
(สิน สินสกุล, 2537 อา้งถึงใน ธวตั แทนไฮ, 2549: 20) 

การเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง (Coastal Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของพ้ืนท่ีชายฝ่ังจากเดิมท่ีเคยปรากฎให้เป็นอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม โดยการเปล่ียนแปลงสามารถเกดิข้ึนได้หลายกระบวนการ
ตามทางดา้นธรณีวิทยา (Geologic Process) ซ่ึงพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยจะมีลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงได ้3 ลกัษณะ คือ ชายฝ่ังท่ีมีการกดัเซาะ ชายฝ่ังท่ีมีการสะสมตัว และชายฝ่ังคงสภาพ 
(ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2544 อา้งถึงใน ธวตั แทนไฮ, 2549: 21) 

 
 2.2.3 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 

พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีรวม 23 จังหวดั และมีความยาว
รวมทั้ งหมดประมาณ 2,614 กโิลเมตร โดยแบ่งเป็น พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยมีความยาว
ประมาณ 1,660 กโิลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลรวม 17 จงัหวดั และพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลด้านอนั
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ดามนัมีความยาวรวม 954 กโิลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลรวม 6 จังหวดั ตามพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลของประเทศไทยจะมีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 12.0 ลา้นคน ประกอบกบัในสภาวะปัจจุบัน
ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยได้ประสบกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอย่างรุนแรง ท าให้
ทรัพยสิ์นของประชาชนและทรัพยสิ์นของทางราชการเกดิการสูญเสียเป็นจ านวนมาก และยงัท าให้
สูญเสียต่อทัศนียภาพทางด้านชายฝ่ังทะเล ซ่ึงส่งผลต่อธุรกจิการท่องเท่ียวของประเทศร่วมด้วย 
นอกจากน้ี การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลยงัไดส่้งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝ่ังทะเลดว้ยเช่นกนั 

การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลหลายพ้ืนท่ีในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีมีความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึนเร่ือย ๆ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550 อา้งถึงใน ทิพยสุ์ดา วรรณอินทร์, 2554: 11) ซ่ึงสามารถ
จ าแนกการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลตามลกัษณะพ้ืนท่ีได ้ดงัน้ี 
 2.2.3.1 สถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย 

ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยในด้านพ้ืนท่ีของอ่าวไทยนั้น จะ
พบว่า การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึนส่วนใหญ่จะเกดิข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ น ้ าข้ึน
ถึงบริเวณป่าชายเลน และพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นหาดทราย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหาดทรายท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว หาดทรายท่ีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมหรือหาดทรายท่ีเป็นแหล่งพ้ืนท่ีพกัอาศยั ซ่ึงจากการ
ส ารวจการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึนรอบอ่าวไทยสามารถจ าแนกอตัราการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
ไดเ้ป็น 2 ประเภท (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551: 9) ดงัน้ี  

1) พ้ืนท่ีการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลแบบรุนแรง คือ พ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการกดัเซาะ
ชายฝ่ังเฉล่ียมากกว่า 5.00 เมตรต่อปี ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีวิกฤติหรือพ้ืนท่ีเร่งด่วนท่ีต้องท าการป้องกนั 
โดยพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยท่ีมีอตัราการกดัเซาะเกดิข้ึนอย่างรุนแรงนั้นประกอบไปด้วย 12 
จงัหวดั คือ จนัทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมระยะทาง 180กโิลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 

2) พ้ืนท่ีการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลแบบปานกลาง คือ พ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการกดั
เซาะของชายฝ่ังทะเลเฉล่ีย 1.00 – 5.00 เมตรต่อปี ซ่ึงจัดว่าเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกดิปัญหาการกดั
เซาะชายฝ่ังทะเล โดยในประเทศไทย พบว่า พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกดิการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลแบบ
ปานกลางในพ้ืนท่ีด้านอ่าวไทยนั้ นประกอบด้วย 14 จังหวดั คือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส รวมระยะทาง 305 กโิลเมตร หรือประมาณร้อยละ 18.4 ของแนวชายฝ่ังทะเล
อ่าวไทย  
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นอกจากน้ี ยงัพบว่า พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณปากแม่น ้ าบางปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น ้ าท่าจีน จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีมีการกดัเซาะรุนแรง
มากท่ีสุด 
 2.2.3.2 สถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนั 
 ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยในพ้ืนท่ีด้านอนัดามนั พบว่า มีการ
กดัเซาะชายฝ่ังทะเลเกดิข้ึนนอ้ยกว่าการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย โดย พบว่า ระยะทางพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเลด้านอนัดามนัท่ีถูกกดัเซาะโดยรวมทั้ งหมดเป็นระยะทาง 90.0 กโิลเมตร หรือร้อยละ 
9.50 ของพ้ืนท่ีแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัทั้งหมด และการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลด้านอนัดามนัสามารถ
จ าแนกประเภทการกดัเซาะได ้(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551: 10) ดงัน้ี 
  1) พ้ืนท่ีการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลแบบรุนแรงหรือแบบวิกฤติ ด้านชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามนัท่ีมีการกดัเซาะในอตัราเฉล่ียมากกว่า 5.00 เมตรต่อปี พบว่า มีระยะทางรวมประมาณ 
23.0 กโิลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 ของทุกจงัหวดัชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนั ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี
รวม 5 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัระนอง ภูเกต็ กระบ่ี ตรัง และสตูล  
  2) พ้ืนท่ีการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลแบบปานกลางหรือแบบเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อ
การถูกกดัเซาะในช่วง 1.00 – 5.00 เมตรต่อปี พบว่า มีจ านวนระยะทางรวมประมาณ 46.5 กโิลเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 ของทุกจังหวดัชายฝ่ังทะเลด้านอนัดามนั โดยจังหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีถูกกดัเซาะ
แบบปานกลางด้านพ้ืนท่ีฝ่ังทะเลอนัดามนัประกอบด้วยเช่นเดียวกบัจังหวดัท่ีมีการกดัเซาะแบบ
รุนแรงท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  
 

2.2.4 สาเหตุของการเกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึนนั้น เกดิข้ึนจากหลายปัจจัยเหตุอยู่ด้วยกนั ซ่ึงสามารถแบ่ง

ปัจจยัเหตุของการเกดิการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเกดิข้ึนไดเ้ป็น 2 สาเหตุหลกั คือ เกดิจากกระบวนการทาง
ธรรมชาติและเกดิจากการกระท าของมนุษย ์

 2.2.4.1 สาเหตุการกดัเซาะชายฝ่ังจากกระบวนการตามธรรมชาติ 
 กระบวนการเปล่ียนแปลงตามแนวชายฝ่ังทะเลตามธรรมชาติ (Natural Processes) 

เกดิข้ึนจากปัจจัยท่ีมีความเก ีย่วข้องกบัลักษณะทางธรณีวิทยาของชายฝ่ังและสมุทรศาสตร์เป็น
ส าคญั ซ่ึงไดแ้ก ่เกดิจากคล่ืน ลม พายุ กระแสน ้ า ภาวะน ้ าข้ึน – น ้ าลง และการเปล่ียนแปลงอากาศ 
โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลร่วมกนัต่อกระบวนการเคล่ือนยา้ย ดินตะกอนและมวลทรายชายฝ่ัง ท า
ให้เกดิการเปล่ียนแปลงแนวชายฝ่ังทั้งการงอกและการกดัเซาะโดยปัจจัยท่ีเก ีย่วข้องกบัการกดัเซาะ
ชายฝ่ังมี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551: 10 – 14) ดงัน้ี 
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 1) คล่ืน จะ พบว่า ในบริเวณอ่าวไทยมีทั้ งคล่ืนขนาดเล็กท่ีมีความสูงน้อย
กว่า  2.00 เมตร  จนถึงค ล่ืนท่ี มีค วามสูงประมาณ  2.00 เมตร  โดย เก ิดจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีก  าลงัแรงและมีระยะช่วงพดัท่ีนาน ซ่ึงคล่ืนขนาดใหญ่ท่ีเกดิข้ึนจะเกดิใน
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปิดโล่งไม่มีเกาะก  าบัง โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยของประเทศไทยพ้ืนท่ีด้าน
ตะวนัออกของภาคใต ้ 

2) กระแสน ้ า  ในอ่าวไทยกระแสน ้ าจะมีอิทธิพลต่อพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
มากกว่าในบริเวณกลางอ่าว โดยในช่วงท่ีระดบัน ้ าข้ึน – น ้ าลงแบบชนิดน ้ าเด่ียวจะมีอตัราการไหลท่ี
แรงกว่าชนิดน ้ าคู่ ส าหรับในทะเลอนัดามนักระแสน ้ าในแนวทิศเหนือ – ใต้ จะมีอตัราการไหลท่ี
รุนแรงกว่ากระแสน ้ าในแนวทิศตะวนัออก – ตะวนัตก โดยในช่วงฤดูลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้และ
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสน ้ าในช่วงน ้ าลงจะมีความรุนแรงกว่ากระแสน ้ าในช่วงน ้ าข้ึน 
ท าให้ตะกอนถูกพดัพาไปสะสมตวัตามทิศทางต่าง ๆ ของการไหลกระแสน ้ า  

3) น ้ าข้ึน – น ้ าลง พ้ืนท่ีในอ่าวไทยจะมีการข้ึน – ลงของน ้ าทะเล 3 ชนิด 
คือ แบบน ้ าเด่ียว (Miurnal) แบบน ้ าผสมชนิดน ้ าคู่ (Mixed, Semidiurnal Dominant) และแบบน ้ า
ผสมชนิดน ้ าเด่ียว  (Mixed, Diurnal Dominant) โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีค่าของช่วงความ
แตกต่างระหว่างน ้ าข้ึน – น ้ าลง เฉล่ียประมาณ 1.50 เมตร ขณะท่ีชนิดน ้ าข้ึน – น ้ าลงฝ่ังอนัดามนั 
เป็นแบบน ้ าผสมชนิดน ้ าคู่ และมีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างน ้ าข้ึน – น ้ าลงเฉล่ียแต่ละแห่งไม่
เท่ากนั ทั้ งน้ี ชนิด และค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างน ้ าข้ึน – น ้ าลงมีผลต่อการสะสมของ
ตะกอนร่วมดว้ย  

4) ลมและพายุ  บริเวณ อ่าวไทยจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุ ม
ตะวนัออกเฉียงเหนือในระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธุ์ และลมตะวนัออก ซ่ึงลมมรสุมเหล่าน้ี
จะมีอิทธิพลท าให้เกดิคล่ืนขนาดใหญ่เคล่ือนท่ีเข้าสู่ชายฝ่ังทะเล ในขณะท่ีลมมรสุมตะวนัออก
เฉียงใต้ (ลมว่าวหรือลมตะเภา) ซ่ึงพดัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน  จะพดัเอามวล
ทรายกลบัคืนเขา้สู่ชายฝ่ัง ส าหรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้จะกอ่ให้เกดิฝนตกชุกบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลดา้นอนัดามนัมากกว่าดา้นอ่าวไทย นอกจากน้ี พายุท่ีกอ่ตัวในทะเลจีนใต้จะมีการเคล่ือนเข้า
สู่พ้ืนท่ีอ่าวไทย เน่ืองจากชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยของทางภาคใต้มีการเปิดโล่ง จึงท าให้ชายฝ่ัง
ทะเลทางภาคใต้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุท่ีเกดิข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีจังหว ัด 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซ่ึงพายุเหล่าน้ีจะพดัผ่านและสลายตัวทาง
ชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนั 

5) ความลาดชนัของพ้ืนท่ี จะถูกก  าหนดโดยลกัษณะทางธรณีสัณฐานของ
พ้ืนท่ีแต่ละสถานท่ี หากพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีมีความลาดชนัมากการกดัเซาะกจ็ะเกดิข้ึนได้มากตามไป
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ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากจะสามารถเกดิการกดัเซาะได้ง่าย (สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง, 2545 อา้งถึงใน 
อมัภินนัท์ ก ีส่กุล, 2554: 15) 

6) น ้ าใตดิ้น ชายฝ่ังทะเลท่ีมีน ้ าใตดิ้นอยูใ่กลผิ้วดิน จะท าให้พ้ืนท่ีชายฝ่ังถูก
กดัเซาะไดง่้าย เน่ืองจากโครงสร้างของพ้ืนท่ีจะมีการสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะ จึงท าให้
เกดิการกดัเซาะเกดิไดง่้าย (สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง, 2545 อา้งถึงใน อมัภินนัท์ ก ีส่กุล, 2554: 16) 

7) ธรณีวิทยา เน่ืองจากลกัษณะและวสัดุของโครงสร้างทางธรณีวิทยาแต่
ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าให้สามารถทนต่อการกดัเซาะได้ไม่เท่ากนั ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะวสัดุ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีเกดิการกดักร่อนไดง่้ายกจ็ะถูกกดัเซาะได้ง่ายด้วยเช่นกนั (สมปรารถนา 
ฤทธ์ิพร้ิง, 2545 อา้งถึงใน อมัภินนัท์ ก ีส่กุล, 2554: 16) 

8) การขาดปริมาณตะกอนสะสมตวัตามแนวชายฝ่ังทะเล ปริมาณตะกอนท่ี
สะสมตวับริเวณชายฝ่ัง เกดิข้ึนจากการสลายตัวผุพงัของหินวตัถุต้นก  าเนิดดิน บริเวณต้นน ้ า ซ่ึงถูก
พดัพาหรือไหลลงมาตามแม่น ้ า ล าคลอง ผ่านท่ีราบบริเวณชายฝ่ังทะเล ลงสู่ทะเลทาง ปากน ้ าล า
คลอง และสะสมตวัอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเล ปริมาณตะกอนท่ีถูกพดัพามากบัแม่น ้ าใหญ่หลายสาย
จะถูกกกัเกบ็ไวเ้หนือเข่ือนส าคญัหลาย ๆ แห่ง ทั้งน้ี จากผลการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ตั้งแต่ปากแม่น ้ าเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี ถึงปากแม่น ้ าปราณ
บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า เข่ือนแกง่กระจานดกัปริมาณตะกอนไวป้ระมาณ  65,438 ตันต่อปี 
และเข่ือนปราณบุรีดกัปริมาณตะกอนไวป้ระมาณ 54,856 ตนัต่อปี ขณะท่ีแม่น ้ าขนาดใหญ่ท่ีไหลลง
สู่ชายฝ่ังทะเลด้านอนัดามนั ซ่ึงแมว้่าไม่มีเข่ือนปิดก ัน้ แต่ปริมาณตะกอนสะสมตัวบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลดา้นน้ีกลบัมีปริมาณลดลง เน่ืองจากการตักหรือดูดตะกอนทรายในแม่น ้ าไปใช้ประโยชน์ใน
กจิการต่าง ๆ และการขุดลอกปากแม่น ้ าเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน ้ า (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง, 2551: 11) การลดลงของตะกอนแม่น ้ า ท าให้ตะกอนทรายท่ีจะเข้ามาเติมในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลลดลงและขาดตามไปดว้ย จึงเป็นสาเหตุให้เกดิการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลเพ่ิมมากข้ึนด้วย ซ่ึง
การลดลงของตะกอนแม่น ้ าอาจมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดิน การสูบทราย
แม่น ้ า การขุดลอก และการสร้างฝายหรือเข่ือนในแม่น ้ า (สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง, 2545 อา้งถึงใน 
อมัภินนัท์ ก ีส่กุล, 2554: 16) 

9) สัณฐานของชายฝ่ัง เน่ืองจากในแต่ละบริเวณจะมีลกัณะของชายฝ่ัง
ทะเลและลกัษณะของตะกอนชายฝ่ังท่ีแตกต่างกนั ท าให้การกดัเซาะชายฝ่ังในแต่ละบริเวณกเ็กดิ
แตกต่างกนัตามไปดว้ย เช่น ถา้บริเวณใดท่ีตะกอนมีความละเอียดมากกจ็ะสามารถถูกพดัพาออกสู่
ทะเลได้ง่าย โดยเฉพาะตะกอนบริเวณป่าชายเลน  เป็นต้น (จิตราภรณ์ ฟักโสภา, 2549 อา้งถึงใน 
อมัภินนัท์ กีส่กุล, 2554: 16) 



24 

 

10) ลกัษณะทางกายภาพของชายฝ่ังทะเล เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของ
ชายฝ่ังทะเลของแต่ละพ้ืนท่ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น มีลกัษณะเป็นทะเลเปิด อ่าว แหลม หาด
ทราย หาดหิน และหาดโคลน ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงแนวชายฝ่ังในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ดว้ยเช่นกนั เช่น บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตกตอนล่าง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทะเลเปิด จะมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เม่ือมีพายเุกดิข้ึน โดยเฉพาะพายุท่ีเกดิข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคม 
– กนัยายนของทุกปี อนัเน่ืองมากจากการกอ่ตัวของลมมรสุมในทะเลจีนใต้พดัเข้าสู่พ้ืนท่ีอ่าวไทย 
ท าให้เกดิคล่ืนขนาดใหญ่เคล่ือนตัวเข้ากระทบชายฝ่ังทะเลโดยตรง เป็นผลให้ชายฝ่ังทะเลของ
จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาเกดิการกดัเซาะของชายฝ่ังอย่างรุนแรง (มิ
นทร์ลดา แกว้ฐนิสพงษ,์ 2554: 11) 

2.2.4.2  สาเหตุการกดัเซาะชายฝ่ังจากการกระท าของมนุษย  ์
   การเปล่ียนแปลงชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึนโดยกจิกรรมของมนุษยมี์ผลกระทบต่อ
ระบบธรรมชาติของพ้ืนท่ีชายฝ่ังทั้ งทางตรงและทางออ้มอาจท าให้เกดิการยุบตัวของพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 
ตลอดจนมีส่วนในการท าให้ระดับน ้ าทะเลเพ่ิมสูงข้ึนอีกด้วย ซ่ึงเป็นผลจากปรากฏการณ์เรือน
กระจก (Greenhouse Effect) แต่ยงัไม่มีขอ้มูลเด่นชดัในประเทศไทย (ธวตั แทนไฮ, 2549: 28 – 31) 

นอกจากปรากฏการณ์กดัเซาะชายฝ่ังทัว่ไป ซ่ึงเกดิข้ึนทั้งชายฝ่ังอ่าวไทยและอนัดา
มนัแลว้ ในบางพ้ืนท่ีการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึนกเ็ป็นผลจากการกระท าของมนุษย์โดยตรง 
สาเหตุเน่ืองจากการมุ่งเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมมากเกนิไปของมนุษย ์จึงท าให้เกดิการน า
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากมาใช้ในการผลิต ประกอบกบัการให้ความส าคัญกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน้อยเกนิไป จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูก
ท าลายเป็นจ านวนมาก รวมถึงส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีทะเลชายฝ่ังร่วมด้วย ส่งผลให้เกดิความเส่ือม
โทรมและเร่งให้เกดิกระบวนการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกจิกรรมการพฒันา
ของมนุษยท่ี์กอ่ให้เกดิผลกระทบต่อการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีส าคัญ  (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550 อา้งถึงใน อมัภินนัท์ ก ีส่กุล, 2554: 16 – 18) มีดงัน้ี 
   1)  การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท พ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือมีแนวโน้มสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้  มกัมีการ
ขยายตัวของชุมชนสูง ท าให้จ าเป็นต้องมีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมมากข้ึน เกดิการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงจากเดิม กล่าวคือ จากระบบนิเวศทางธรรมชาติกลายเป็นพ้ืนท่ีชุมชน ท่ี
อยูอ่าศยั พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม และพ้ืนท่ีพฒันาทางเศรษฐกจิของทอ้งถ่ิน เช่น การสร้างคอนโดมิเนียม 
บงักะโล บา้นพกัตากอากาศ เป็นต้น ตลอดจนการพฒันาหรือการขยายตัวด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลว้นแลว้แต่เป็นการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีผล
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ให้เกดิการสูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติของชายฝ่ังทะเล นอกจากน้ี การใช้ประโยชน์ท่ีดินชายฝ่ัง
ทะเลผิดประเภท ไม่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีดิน เช่น การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนเป็นพ้ืนท่ี
การเพาะเล้ียงกุง้ เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้สภาพท่ีดินในบริเวณนั้นง่ายต่อการถูกกดัเซาะได้มากข้ึน 
เน่ืองจากไม่มีแนวป่าชายเลนช่วยป้องกนัคล่ืนลมตามธรรมชาติ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
, 2551: 10) 
   2)  การพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล โครงการพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ขนาดใหญ่ มีผลท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงของกระบวนการชายฝ่ังทะเลตามธรรมชาติ เช่น การ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมดา้นอ่าวไทย โดยท าการถมทะเลและสร้างส่ิงกอ่สร้างขนาดใหญ่ในทะเล 
ซ่ึงกดีขวางกระบวนการเคล่ือนตวัของมวลทรายชายฝ่ังทะเล ใน ขณะท่ีบริเวณฝ่ังทะเลอนัดามนัยงัมี
โครงการประเภทน้ีเกดิข้ึนน้อย แต่กจิกรรมต่อเน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เช่น การ
กอ่สร้างโรงแรม รีสอร์ท และบ้านพกัอาศยั และการดูดน ้ าบาดาลมาใช้ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลง
สภาพพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล เกดิปัญหาแผ่นดินทรุด และมกัมีปัญหาการกดัเซาะพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณ
ดงักล่าวมากข้ึน รวมทั้ งการกอ่สร้างถนนและทางรถไฟขนานกบัแนวชายฝ่ังทะเล กเ็ป็นอีกหน่ึง
สาเหตุท่ีท าให้ตะกอนบนบกไม่สามารถเคล่ือนตัวสู่ชายหาดได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูน ้ า
หลาก นอกจากน้ี การขุดซากหอยท่ีปะปนอยูก่บัทรายท่ีชายหาด เพ่ือน าไปประดบัตู้ปลาสวยงาม   ก ็
ท าให้แหล่งพกัของตะกอนชายหาดลดลงด้วยเช่นกนั (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551: 
11) 
 

2.2.5  ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล  
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล มีสาเหตุจากกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ  เช่น ลม คล่ืน 

และกระแสน ้ า เป็นตน้ และจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การพฒันาและกอ่สร้าง ส่ิงกอ่สร้างต่าง ๆ 
ล่วงล ้าลงไปในทะเล การถมทะเล และการขุดลอกร่องน ้ า เป็นต้น ทั้ งน้ี ไม่ว่าจะมีจุดเร่ิมจากสาเหตุ
ใดกต็าม ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนมกัท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชายฝ่ังทะเล อาทิเช่น ป่า
ชายเลน ปะการัง หญา้ทะเล และคุณภาพน ้ าชายฝ่ังทะเล มีสภาพเส่ือมโทรมลง  

ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเลท่ีเส่ือมโทรมลงกลายมาเป็นปัจจัยเร่งให้เกดิกระบวนการ
กดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชาย
เลน เป็นพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า นาเกลือหรือพ้ืนท่ีเพ่ือการพฒันาต่าง ๆ จากการศึกษาในระยะท่ีผ่าน
มา พบว่า พ้ืนท่ีป่าชายเลนมีแนวโนม้ลดลงจาก 2.30 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2504 เหลือ 1.60 ลา้นไร่ในปี 
พ.ศ. 2543 ในจ านวนน้ีเป็นพ้ืนท่ีป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยร้อยละ 20.0 และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั
ร้อยละ 80.0  
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นอกจากน้ี  ทรัพยากรปะการังและแหล่งหญา้ทะเลซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นแนวก  าแพงธรรมชาติท่ี
ช่วยลดหรือสลายพลงังานคล่ืน หากถูกท าลายหรือมีสภาพเส่ือมโทรมลงจะท าให้ปัญหาการกดัเซาะ  
ชายฝ่ังทะเลรุนแรงข้ึน จากการส ารวจปะการังของกรมประมงในปี พ.ศ. 2542 พบว่า  ปะการังมีการ
แพร่กระจายในพ้ืนท่ี 154 ตารางกโิลเมตร โดยพบบริเวณชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย 74.9 ตาราง 
กโิลเมตร และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 78.6 ตารางกโิลเมตร ซ่ึงปะการังทั้ งสองฝ่ังทะเลท่ีส ารวจพบมี 
แนวโนม้เส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีแนวปะการังอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมถึง 
เส่ือมโทรมมากถึงร้อยละ 48.8 ในขณะท่ีชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย ปะการังอยู่ในสภาพเส่ือมโทรม
ถึงเส่ือมโทรมมากร้อยละ 23.0 ส าหรับทรัพยากรหญา้ทะเลนั้น ในปี พ.ศ. 2540 พบแหล่งหญา้ทะเล
ใน 97 พ้ืนท่ี จ านวน 12 ชนิด ใน 19 จังหวดั และมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลงจากการพฒันาในพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเล อาทิการขุดลอกร่องน ้ าและน ้ าเสียจากกจิกรรมของมนุษย ์(กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง, 2551: 14) 

และจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีเกดิข้ึน ท าให้สามารถสรุปผลกระทบต่าง ๆ ท่ี
เกดิข้ึนได ้(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2550: 31 – 37) ดงัน้ี 

2.2.5.1  ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 
ระบบนิเวศท่ีส าคัญบริเวณชายฝ่ัง ได้แก ่ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน ระบบ

นิเวศแหล่งหญา้ทะเล และแนวปะการัง ซ่ึงการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจะได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้ ง
โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของระบบนิเวศ นอกจากน้ี ยงัส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ส่ิงมีชีวิตในทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงห่วงโซ่อาหาร ดังนั้น การท่ีพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลประสบกบัปัญหาการกดัเซาะ จึงท าให้ระบบนิเวศเส่ือมโทรมลงไปดว้ย 

2.2.5.2  ผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกจิ 
  บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีประสบกบัปัญหาการกดั เซาะชายฝ่ัง  ท าให้ เก ิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝ่ังและความสวยงามตามธรรมชาติ และ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในภาคการพัฒนาประเทศ ทั้ งภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ 
โดยเฉพาะการท่องเท่ียว นอกจากน้ี ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในระดับ
ครัวเรือนด้วย เน่ืองจากประชาชนต้องสูญเสียพ้ืนท่ีการเกษตร และไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ดงัเดิม เพ่ือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ เช่น ชุมชนบริเวณชายฝ่ังบ้านแสมขาว หมู่ท่ี 3 ต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีตอ้งซ้ือน ้ ากนิน ้ าใช้ เน่ืองจากภาชนะเกบ็กกัน ้ าฝน
ถูกน ้ าทะเลแทรกซึม 
  นอกจากน้ี  ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถ่ินกย็งัต้องเสียงบประมาณของประเทศ
จ านวนมหาศาล เพ่ือแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีเกดิการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยการกอ่สร้างโครงสร้างทาง
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วิศวกรรม เช่น การสร้างก  าแพงกนัคล่ืนรอดกัทราย และโครงสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงโครงสร้างเหล่าน้ียงัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังไดส้ าเร็จ และมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งไม่ส้ินสุด 
  2.2.5.3  ผลกระทบต่อดา้นสงัคม 
  ชุมชนท่ีตั้ งถ่ินฐานบริเวณชายฝ่ังในหลายพ้ืนท่ีประสบกบัปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง ไม่สามารถอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีเดิมต่อไปได้ ต้องทยอยยา้ยถ่ินฐานไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน ส่งผลให้เกดิ
การสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชน ร่วมทั้ งว ัฒนธรรมประเพณีดั้ งเดิม ดังจะเห็นได้จากการอพยพ
บ้านเรือนกว่า 10 หลังคาเรือนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัวดัหงษ์ทอง เช่นเดียวกบัชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน 
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีตอ้งประสบกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมาโดยตลอด ท าให้ชาวบ้านต้อง
อพยพยา้ยครัวเรือนไปตั้ งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีอ่ืน จนในปัจจุบันเหลือจ านวนครัวเรือนเพียง 105 
ครัวเรือน จากเดิมท่ีเคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน 
  นอกจากน้ี  ศาสนสถานซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน กไ็ด้รับผลกระทบ
ดว้ยเช่นกนั โดย พบว่า วดัโคมนาราม ต าบลแหลมผกัเบ้ีย อ าเภอบา้นแหลม จังหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเดิม
เคยตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีใกลช้ายฝ่ัง แต่ต่อมาต้องยา้ยไปตั้ งห่างจากชายฝ่ังมากข้ึน ท าให้ไม่สามารถ
ประกอบศาสกจิได้ นอกจากน้ี ยงัมีพ้ืนท่ีฝังศพ ซ่ึงเรียกว่า กุโบว์ ของชุมชนบ้านปึก ต าบลนาทับ 
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า พ้ืนท่ีบางส่วนได้ถูกน ้ าทะเลพดัหายไป ส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจของสมาชิกในชุมชน  

2.2.5.4  ผลกระทบต่อดา้นคุณภาพชีวิต/สภาพจิตใจ 
  การกดัเซาะชายฝ่ังท่ีรุนแรงส่งผลให้ชุมชนต้องสูญเสียท่ีดิน ท่ีท ากนิ และท่ีอยู่
อาศยั ท าให้ประชาชนตอ้งปรับเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจนเกดิความไม่มัน่คงใน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินของตน และขาดความมั่นใจในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้เกดิความวิตกกงัวล 
นอกจากน้ี  การยา้ยถ่ินฐานเพ่ือหนีปัญหาการกดัเซาะ ยงัส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติ 
และเพ่ือนบา้นตอ้งห่างเหินกนั  รวมถึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีตนเองไม่ถนัด 
ท าให้ชุมชนท่ีประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมีคุณภาพชีวิตท่ีแยล่งหรือต ่าลงจากเดิม 
 

2.2.6  มาตรการการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 

มาตรการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีนิยมใช้และได้น ามาด าเนินการในการแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 2 วิธี คือ มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (Hard 
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Solution) และมาตรการโครงสร้างแบบอ่อน (Soft Solution) ซ่ึงประกอบด้วยวิธี (ทิพยสุ์ดา วรรณ
อินทร์, 2554: 13 – 14) ดงัน้ี 

2.2.6.1 มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง 
1) เข่ือนกนัคล่ืน (Breakwater) เป็นโครงสร้างท่ีใช้หินขนาดต่าง ๆ โดย

ใชหิ้นขนาดตามท่ีออกแบบกองข้ึนเป็นชั้น (Bedding Layer) และชั้นแกน (Core Layer) หรือแท่ง
คอนกรีตขนาดใหญ่เป็นชั้นเปลือกนอก (Armor Unit) กอ่กองข้ึนเพ่ือยบัย ั้งความเร็วของคล่ืนท่ีจะ
เคล่ือนท่ีเขา้ปะทะฝ่ัง 

2) ก  าแพงกนัคล่ืน (Seawall) เป็นโครงสร้างท่ีอาจกอ่ด้วยคอนกรีตเสริม
เหลก็ ตอกเข็มพืดเป็นแนว จดัเรียงดว้ยหินท้ิงหรือแท่งคอนกรีตหรือจดัท าดว้ยตาข่ายห่อหุ้มหิน 

3) รอดกัทราย (Groin) เป็นโครงสร้างท่ีมีลกัษณะยื่นตั้ งฉากออกไปจาก
ชายฝ่ัง เพ่ือให้ตะกอนสะสมตวัอยูร่ะหว่างโครงสร้างรอแต่ละแนว ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ทั้ งแบบตัวไอ 
ตวัวายและตวัที 

4) ไสก้รอกทราย (Sand Sausage) เป็นโครงสร้างท่ีใช้แผ่นใยสังเคราะห์ 
(Geotextile) บรรจุทรายเขา้ไป เพ่ือใชใ้นการลดความรุนแรงของคล่ืน 

2.2.6.2 มาตรการโครงสร้างแบบอ่อน 
1) การสร้างหาดทราย (Beach Nourishment) เป็นการดูดทรายหรือน า

ทรายมาถมในบริเวณท่ีถูกกดัเซาะ ซ่ึงวิธีการน้ีจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาท่ีสูงมาก แต่
สภาพชายหาดจะสวยงาม 

2) การสร้างเนินทราย (Dune Nourishment) เป็นการน าทรายมาถมให้สูง
เลียนแบบเนินทรายท่ีถูกท าลายไป และน าพืชบางชนิดท่ีสามารถข้ึนในเนินทรายได้มาปลูกเสริมเข้า
ไป เพ่ือดกัทรายท่ีถูกพดัพาเขา้ฝ่ัง 

3) การปลูกป่าชายเลน (Mangrove a Reforestation) ท าในพ้ืนท่ีท่ีมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบน ้ าข้ึนถึงป่าชายเลน ซ่ึงทางฝ่ังอ่าวไทยได้มีการน ากลา้ไมป่้าชายเลนมาปลูกข้ึน
ใหม่ในบริเวณท่ีถูกท าลายไป 

4) การก  าหนดระยะร่นถอย (Setback) เป็นมาตรการเชิงแผนและนโยบาย 
เพ่ือเป็นการลดระดบัความเสียหายของส่ิงกอ่สร้างบริเวณชายหาด เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความเสียหาย
ของทรัพยสิ์นและส่ิงปลูกสร้างบนชายหาดท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัต่อการกดัเซาะเกดิความเสียหาย 
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2.3  ความเคม็ของน า้ 
 

น ้ าเค็ม (Saltwater) คือ น ้ าท่ีมีองค์ประกอบของเกลือปะปนรวมอยู่ในน ้ า ซ่ึงเกลือท่ีปะปน
ผสมอยูใ่นน ้ าเหล่าน้ีอาจมีหลายชนิดแตกต่างกนัไป แต่ท่ีรู้จักกนัดีโดยส่วนมาก คือ เกลือโซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) ส าหรับเกลือชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีผสมอยูใ่นน ้ า อาทิเช่น เกลือของโปตัสเซียม และเกลือ
ของแมกนีเซียม เป็นตน้ โดยความเค็มของน ้ าจะมีความเค็มแตกต่างกนัไปตามแต่ปริมาณของเกลือ
ท่ีเป็นองค์ประกอบผสมอยูใ่นน ้ า ซ่ึงน ้ าท่ีมีความเค็มสูง แสดงว่า มีปริมาณเกลือผสมอยู่เป็นจ านวน
มาก ปริมาณเกลือท่ีผสมอยูใ่นน ้ านบัเป็นขอ้จ ากดัในการใช้ประโยชน์จากน ้ า เน่ืองจากน ้ าท่ีมีความ
เค็มสูงจะไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช้อุปโภคบริโภค  และเกลือในน ้ าสามารถท าลายพ้ืนท่ีได้ ถา้มี
การน าน ้ านั้นมาใชใ้นการชลประทาน (ธวชัชยั ศุภดิษฐ์, 2552: 425) 

หน่วยวดัความเค็มของน ้ าทะเลคือ “ส่วนต่อพนัส่วน (พีพีที)” โดยปกติความเค็มของน ้ า
ทะเลมีค่าเฉล่ียประมาณ 35.0 ส่วนต่อพนัส่วน และจะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาล ปริมาณน ้ าฟ้า อตัรา
การระเหย ต าแหน่งท่ีตั้ง และระยะทางท่ีห่างจากปากแม่น ้ าหรือชายฝ่ัง  

น ้ าทะเลชายฝ่ังมีความเค็มเปล่ียนแปลงอยูใ่นช่วงกวา้ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น ้ าล าคลอง
หรือปากทะเลสาบ ความเค็มอาจเปล่ียนแปลงอยูร่ะหว่าง 0 – 33.0 ส่วนในพนัส่วน ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล
และระยะห่างจากทะเล ขณะท่ีน ้ าในมหาสมุทรมีความเค็มค่อนข้างคงท่ีเฉล่ีย 35.0 ส่วนในพนัส่วน 
ประเภทของน ้ าตามระดบัความเค็ม ดังน้ี น ้ าจืด (Freshwater) มีความเค็มอยู่ในช่วง 0 – 0.210 ส่วน
ในพนัส่วน น ้ ากร่อย (Brackish Water) มีความเค็มอยู่ในช่วง 0.210 – 30.0 ส่วนในพนัส่วน และน ้ า
ทะเล (Seawater) มีความเค็มมากกว่า 30.0 ส่วนในพนัส่วน (Remane and Schlieper, 1971 อา้งถึงใน 
นิคม ละอองศิริวงศ ์และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546) 

ทะเลฝ่ังอ่าวไทย มีลกัษณะเป็นชายฝ่ังน ้ าต้ืน ความลึกสุดกลางอ่าวไทยประมาณ 85.0 เมตร 
มีแม่น ้ าขนาดใหญ่และสายยาว ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ท าให้อ่าวไทยเป็นพ้ืนท่ีรับน ้ าจืดขนาดใหญ่ มี
ความเค็มเฉล่ียค่อนขา้งต ่าประมาณ 25.0 – 30.0 ส่วนต่อพนัส่วน ทั้ งน้ี จะข้ึนกบัฤดูกาลและปริมาณ
น ้ าฝน นอกจากน้ี  ยงัเป็นท่ีรองรับตะกอนและธาตุอาหาร ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดบัสูง 

ทะเลฝ่ังอนัดามนั มีแม่น ้ าขนาดเลก็และสายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเล จึงไม่ได้รับอิทธิพลจากน ้ า
จืดมากนัก แต่จะได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรอินเดีย มีค่าความเค็มเฉล่ียค่อนข้างสูงประมาณ  
32.0 – 34.0 ส่วนต่อพนัส่วน ไม่ค่อยได้รับตะกอนจากแผ่นดิน จึงท าให้น ้ าทะเลใสโปร่ง (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2553) 
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ความเค็มของน ้ าเกดิจากปริมาณเกลือต่าง ๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ า คิดเป็นหน่วยน ้ าหนักเป็น
กรัมของเกลืออนินทรียท่ี์มีอยูใ่นน ้ าทะเล 1.00 กโิลกรัม เม่ืออนุมูลคาร์บอเนตทั้ งหมดถูกเปล่ียนเป็น
ออกไซด์ อนุมูลโบรไมด์ และไอโอไดด์ทั้ งหมดถูกแทนท่ีด้วยอนุมูลคลอไรด์ และสารอินทรีย์
ทั้งหมดถูกออกซิไดซ์ (มนุวดี หังสพฤกษ์, 2532: 13) การวดัความเค็มด้วยวิธีน้ีกระท าได้ด้วยการ
ระเหยน ้ าทะเลให้แห้ง แลว้ชัง่น ้ าหนกัเกลือท่ีเหลือ ต่อมา พบว่า ค่าความเค็มของน ้ ามีความสัมพนัธุ์
กบัองค์ประกอบหลกัของน ้ าทะเล ซ่ึง William Dittmar ไดเ้สนอให้ใชป้ริมาณคลอไรด์หรือโบรไมด์ 
ค่า Chlorinity ซ่ึงเป็นปริมาณฮาโลเจนอิออนทั้ งหมดในหน่วยเป็นกรัมในน ้ าทะเล 1.00 กโิลกรัม 
เม่ือธาตุในหมู่ฮาโลเจนทั้งหมดถูกแทนท่ีดว้ยคลอไรด์ ความสมัพนัธุ์ระหว่างความเค็มและคลอไรด์ 
(Wooster et al., 1969 อา้งถึงใน นิคม ละอองศิริวงศ ์และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546) เป็นดงัน้ี 

 
S (%0) = 0.03+1.805Cl (%0) 

 
ความเค็มท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยวิธีดังกล่าวมีหน่วยเป็นส่วนในพนัส่วน (Part per Thousand, 

ppt) หรือใชส้ญัลกัษณ์ %0 สมการน้ีมีผูใ้ช้ติดต่อกนัมาประมาณ 65 ปี แต่จากสมการข้างต้น พบว่า 
เม่ือค่า Chlorinity เป็นศูนย ์ความเค็มจะมีค่าเท่ากบั 0.0300 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ามีปัญหาในการวดัจาก
ห้องปฏิบติัการ เน่ืองจากสมการดังกล่าวได้จากน ้ าตัวอย่างเพียง 9 ตัวอย่าง ต่อมา ในปี ค.ศ. 1969 
คณะกรรมการร่วมทางสมุทรศาสตร์ของยูเนสโก (UNESCO) จึงได้ตัดสินเปล่ียนสมการความ
สมัพนัธุ์ระหว่างความเค็มและคลอไรด์ใหม่ดงัน้ี 

 
S (%0) = 1.80655Cl (%0) 

 
ต่อมา ได้มีการทบทวนค านิยามของความเค็มอีกคร้ัง เม่ือได้มีการพฒันาเทคนิคการหา

ความเค็มจากการวดัค่าความน าไฟฟ้า อุณหภูมิ และความดัน โดย The Practical Salinity Scale of 
1978 เรียกความเค็มใหม่ว่า Practical Salinity ซ่ึงหมายถึง อตัราส่วนของค่าความน าไฟฟ้าของน ้ า
ทะเลต่อค่าความน าไฟฟ้าของความเข้มข้นมาตรฐานของสารละลายโปแตสเซียมคลอไรด์ (Segar, 
1998 อา้งถึงใน นิคม ละอองศิริวงศ ์และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546)  

จากนิยามน้ีจะไม่ใชส้ญัลกัษณ์ %0 หรือ พีพีที (ppt) เป็นหน่วยวดัความเค็มของน ้ าอีกต่อไป 
แต่จะใชห้น่วย Practical Salinity Unit หรือ พีเอสยู แสดงถึงค่าความเค็มท่ีวดัได้ อย่างไรกต็าม ค่า
ความเค็ม 35.0 Practical Salinity Unit (psu) จะเท่ากบั 35.0 พีพีที การวดัความเค็มจากค่าความน า
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ไฟฟ้าเป็นวิธีท่ีเท่ียงตรง และใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนั (Segar, 1998 อา้งถึงใน นิคม ละอองศิริวงศ ์
และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546) (ตารางท่ี 2.2) 

 
ตารางที่ 2.2  อิออนหลกัและอิออนรองในน ้ าทะเลท่ีความเค็ม 35.0 ส่วนในพนัส่วน 
 

อิออน สัญลักษณ์เคมี ความเข้มข้น (พีพีท)ี หมายเหตุ 

คลอไรด์ Cl- 19.3 อิออนหลกั 
โซเดียม Na+ 10.6 " 
ซลัเฟต SO4

2- 2.70 " 
แมกนีเซียม Mg2+ 1.30 " 
แคลเซียม Ca2+ 0.400 " 
โปแตสเซียม K+ 0.400 " 
ไบคาร์บอเนต HCO3- 0.100 " 
โบรไมด์ Br- 0.0660 อิออนรอง 
บอเรต H3BO3 0.0270 " 
สทรอนเทียม Sr2+ 0.0130 " 
ฟลูออไรด์ F- 0.00100 อิออนรอง 
ซิลิกา FSi(OH)4 0.00100 " 
ธาตุท่ีเกดิตามธรรมชาติอ่ืน ๆ  
 
แหล่งที่มา: Sumich, 1992 อา้งถึงใน นิคม ละอองศิริวงศ์ และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546. 
 

น ้ าตามแหล่งน ้ าต่าง ๆ จะมีค่าความเค็มต่าง ๆ กนัไป น ้ าในมหาสมุทรมีความเค็มค่อนข้าง
คงท่ีเฉล่ีย 35.0  พีเอสยู ส่วนความเค็มของน ้ าบริเวณชายฝ่ังมีค่าต ่ากว่าและผนัแปรสูง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่บริเวณปากแม่น ้ า (Estuary) ความเค็มของน ้ าบริเวณปากแม่น ้ าข้ึนอยู่กบัปริมาณน ้ าจืดจาก
แม่น ้ าและปริมาณน ้ าทะเล ดงันั้น ความเค็มของน ้ าบริเวณปากแม่น ้ าจึงผนัแปรทั้งเวลาและระยะห่าง
จากทะเลประเภทของน ้ าตามระดบัความเค็ม ดงัน้ี น ้ าจืด (Freshwater)  เป็นน ้ าท่ีมีเกลือผสมอยู่น้อย
มากหรือไม่มีเกลือผสมอยูเ่ลย โดยจะมีเกลือผสมอยู่น้อยกว่า 3.00 พีพีที น ้ ากร่อย (Brackish Water) 
เป็นการผสมกนัระหว่างน ้ าเค็มและน ้ าจืด มกัถูกพบบริเวณปากแม่น ้ าท่ีน ้ าจืดไหลลงสู่มหาสมุทร
และทะเลสาบน ้ าเค็ม น ้ าจืดจะเบากว่าน ้ าเค็ม ค่าโน้มถ่วงเฉพาะของน ้ าเค็มเท่ากบั 1.02 แสดงถึงว่า 
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น ้ าจืดจะลอยอยูเ่หนือน ้ าเค็ม การผสมกนัระหว่างน ้ าจืดและน ้ าเค็มจะเกดิข้ึนในขณะท่ีน ้ าจืดไหลสู่
น ้ าเค็มโดยน ้ ากร่อยจะมีค่าความเค็มอยู่ในช่วงตั้ งแต่ 3.00 พีพีที ถึง 16.5 พีพีที และน ้ าทะเล 
(Seawater) เป็นน ้ าท่ีมีเกลือเป็นองค์ประกอบมากกว่า 16.5 พีพีที (ธวชัชัย ศุภดิษฐ์, 2552: 423 – 
425) ความเค็มมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น ้ ามาก ความเค็มของน ้ าจะมีผลต่อการ
ควบคุมปริมาณน ้ าภายในร่างกาย ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างของแรงดันออสโมติกภายในตัว
สัตว์น ้ ากบัน ้ าภายนอก สัตว์ทะเลมีความเข้มข้นของอิออนต่าง ๆ ในร่างกายต ่ากว่าน ้ าทะเล น ้ า
ภายในตวัจึงซึมออกนอกร่างกายได้ง่าย ในทางตรงข้ามสัตว์น ้ าจืดมีความเข้มข้นของอิออนต่าง ๆ 
ในร่างกายสูงกว่าน ้ าภายนอกตัว น ้ าภายนอกจึงสามารถแทรกซึมสู่ร่างกายได้ง่าย ส่วนสัตว์น ้ า ท่ี
อาศยัตามแหล่งน ้ ากร่อยซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเค็มมาก จัดเป็นสัตว์น ้ าท่ีทนต่อ
การเปล่ียนแปลงความเค็มไดใ้นช่วงกวา้ง (Euryhaline) ซ่ึงสามารถน ามาเล้ียงในน ้ าท่ีมีความเค็มผนั
แปรในช่วงกวา้งได ้อยา่งไรกต็าม สตัวน์ ้ าในวยัต่างกนัอาจต้องการความเค็มแตกต่างกนั และสัตว์
น ้ าแต่ละชนิดจะมีความสามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงความเค็มอยา่งฉับพลนัไดต่้างกนัดว้ย 

สตัวแ์ต่ละชนิดมีช่วงความเค็มท่ีเหมาะสม เช่น ปลานิล (Tilapia nilotica) สามารถอาศยัอยู่
ในแหล่งน ้ าท่ีมีความเค็มระหว่าง 0 – 10.0 พีเอสย ูปลานิลแดง 0 – 17.0 พีเอสยู (ช่วงท่ีเหมาะสม 0 – 
10.0 พีเอสย)ู กุง้กุลาด า 0.200 – 70.0 พีเอสย ู(ช่วงท่ีเหมาะสม 10.0 – 25.0 พีเอสยู) ถา้ความเค็มของ
น ้ าเปล่ียนแปลงมากกว่าร้อยละ 10.0 ภายในเวลา 2 – 3 นาที สัตว์น ้ าจะไม่สามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ไดท้ าให้สตัวน์ ้ าตายได ้สตัวน์ ้ าจืดโดยทั่วไปสามารถอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าท่ีมี
ความเค็มประมาณ 7.00 พีเอสย ูได ้เน่ืองจากสตัวน์ ้ าจืดมีความดนัออสโมติกภายในร่างกายประมาณ 
7 พีเอสย ูและจะมีอตัราการเจริญเติบโตต ่า (Lawson, 1995; Boyd and Tucker, 1998 อา้งถึงใน นิคม 
ละอองศิริวงศ ์และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546) 

 
2.3.1  ประเภทน า้ 
น ้ าโดยทัว่ไปจะถูกแบ่งเป็น 3 ประเภทตามปริมาณเกลือท่ีปะปนผสมอยูใ่นน ้ า คือ น ้ าจืด น ้ า

กร่อย และน ้ าเค็ม (ธวชัชยั ศุภดิษฐ์, 2552: 243 – 245) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
2.3.1.1  น ้ าจืด (Freshwater) 
น ้ าจืดเป็นน ้ าท่ีมีเกลือผสมอยู่น้อยมากหรือไม่มีเกลือผสมอยู่เลย (มีเกลืออยู่น้อย

กว่า 3.00 พีพีที (Part per Thousand: พีพีที) ซ่ีง 1.00 พีพีที คือ 1.00 ส่วนต่อ 1,000 ส่วน) ถา้น ้ ามี
เกลือมากกว่าร้อยละ 3.00 สามารถท าลายพ้ืนท่ี ส่ิงมีชีวิต และทรัพยสิ์นต่าง ๆ ได้ โดยร้อยละ 3.00 
ของน ้ าท่ีถูกผลิตบนโลกเป็นน ้ าจืด ซ่ึงร้อยละ 3.00 น้ี มีร้อยละ 2.00 อยูใ่นรูปน ้ าแข็งหรือภูเขาน ้ าแข็ง 
หรือน ้ าแข็งท่ีปกคลุมผิวดินหรือเป็นน ้ าในชั้นใตดิ้นลึก ซ่ึงไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ มีเพียง
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ร้อยละ 1.00 เท่านั้นท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือเท่ากบัน ้ า 1 ช้อนชาจากน ้ าประมาณ 3.80ลิตรท่ีมี 
(Lynn et al., 1997 อา้งถึงใน ธวชัชัย ศุภดิษฐ์, 2552: 424) น ้ าจืดท่ีใช้ได้จะมาจากการขุดบ่อ แม่น ้ า 
น ้ าฝน หรือน ้ าแข็งท่ีละลายไหลรวมกนัในแหล่งน ้ าต่าง ๆ และทะเลสาบ ซ่ึงน ้ าฟ้าอ่ืน ๆ กจ็ัดเป็นน ้ า
จืดดว้ยเช่นกนั 

2.3.1.2 น ้ ากร่อย (Brackish Water) 
น ้ ากร่อยเป็นการผสมกนัระหว่างน ้ าเค็มและน ้ าจืด มกัถูกพบบริเวณปากแม่น ้ าท่ีน ้ า

จืดไหลลงสู่มหาสมุทรและทะเลสาบน ้ าเค็ม น ้ าจืดจะเบากว่าน ้ าเค็ม ค่าโน้มถ่วงเฉพาะของน ้ าเค็ม
เท่ากบั 1.02 แสดงถึงว่า น ้ าจืดจะลอยอยู่เหนือน ้ าเค็ม การผสมกนัระหว่างน ้ าจืดและน ้ าเค็ม จะ
เก ิดข้ึนในขณะท่ีน ้ า จืดไหลสู่น ้ า เค็ม ส่ิง มีชีวิตบางชนิดชอบอาศัยอยู่ในน ้ ากร่อย อาทิเช่น 
ปลากระบอกและปู บริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ ามกัเป็นบริเวณชายฝ่ังท่ีมีสภาพน ้ ากร่อย พืชหลายชนิด
สามารถเติบโตไดดี้ในบริเวณน้ีและเป็นแหล่งอาหารส าหรับนกและสตัวต่์าง ๆ  

2.3.1.3 น ้ าเค็ม (Saltwater) 
น ้ าเค็มเป็นน ้ าท่ีมีเกลือเป็นองค์ประกอบมากกว่า 16.5 พีพีที โดยน ้ าในมหาสมุทร

และน ้ าทะเลมกัมีเกลือผสมอยู่ตั้ งแต่ 33.0 – 37.0 พีพีที และประมาณร้อยละ 97.0 ของน ้ าบนโลก
เป็นน ้ าเค็ม ซ่ึงพบอยูใ่นทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่
ได้ในน ้ า เค็ม ในขณะท่ีน ้ า ใต้ ดินบางแห่ง เป็นน ้ า เค็ม ตัวอย่าง เช่น บาง พ้ืนท่ีในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย น ้ าท่ีถูกสูบข้ึนมาจากใต้ดินอาจมีเกลือปะปนในประมาณสูง
และไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรหรือเพ่ือการบริโภคอุปโภคได ้น ้ าจืดจะเปล่ียนเป็น
น ้ า เค็มเม่ือมีการไหลรวมกนักบัน ้ า เค็มในมหาสมุทรหรือถูกท าให้ปนเป้ือนโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือจากการผลิตทางการเกษตร จึงไดมี้การก  าหนดข้อควรระวงัข้ึน เพ่ือป้องกนัน ้ าจืด
กลายเป็นน ้ าเค็ม ซ่ึงการลดการไหลบ่าของน ้ าในพ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงปกคลุมจะช่วยให้น ้ าซึมซับลงสู่ดินมาก
ข้ึน และท าให้การไหลของน ้ าในแม่น ้ าลงสู่มหาสมุทรลดลดลง 

กระบวนการของการแยกเกลือออกจากน ้ า  (Desalination) จะเก ีย่วข้องกบั
กระบวนการกลัน่ (Distillation) ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนจ านวนมาก เพ่ือท าให้น ้ าเค็มเกดิความ
ร้อนจนเปล่ียนรูปเป็นไอน ้ าและปล่อยเกลือเหลือตกคา้งไว ้แต่ต้นทุนท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการแยก
เกลือออกจากน ้ าและการจัดการน ้ าภายหลงัท่ีแยกเกลือออกไปแลว้ เป็นเหตุให้วิธีการน้ีไม่เป็นท่ี
นิยมน ามาใช ้เกลือท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการแยกเกลือ เช่น เกลือโซเดียมคลอไรด์ ได้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการอ่ืน ๆ ส าหรับในประเทศไทยมีการน า
กระบวนการแยกเกลือมาใช้เป็นเวลานานแลว้ เรียกว่า “การท านาเกลือ” โดยพบมากในแถบท่ีมี
พ้ืนท่ีติดชายฝ่ังทะเลบริเวณจงัหวดัสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ เป็นตน้ 
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2.3.2  วิธีการวัดความเค็ม 
ในการทดสอบหาความเค็มของน ้ า  (Salinity) ในปัจจุบันมีวิธีการวดัความเค็มของน ้ า ท่ี

คุน้เคยกนัอยู ่2 วิธีดว้ยกนั  คือ การวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัความเค็ม ท่ีเรียกว่า เคร่ืองวดัความเค็มแบบ
การส่องหักเห (Handheld Reflectometer หรือ Refleto – Salinometer) กบัการวดัด้วยเคร่ืองวดัการ
น าไฟฟ้าของน ้ า  

การวดัความเค็มดว้ยเคร่ืองวดัการหักเหแสง (Reflecto – Salinometer) เป็นการวดัดัชนีการ
หักเหแสงผ่านน ้ าทะเล โดยการน าน ้ าทะเลบรรจุในเคร่ืองว ัดการหักเหแสง (Reflecto – 
Salinometer) การวดัความเค็มดว้ยวิธีน้ีท าไดง่้าย ให้ผลรวดเร็ว เคร่ืองมือมีขนาดกะทัดรัด และราคา
ไม่แพง มีอายกุารใชง้านนาน เคร่ืองมือชนิดน้ีจึงนิยมใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า ค่าความเค็มท่ีวดั
ดว้ยวิธีน้ีให้ความละเอียด ±0.500 ถึง ±2.00 ส่วนในพนัส่วน ขอ้ควรระวงัในการใช้เคร่ืองวดัการหัก
เหแสง (Reflecto – Salinometer) คือ ไม่ควรวางเคร่ืองมือในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ า เกนิไป 
เน่ืองจากการหักเหของแสงในตวักลางหน่ึง ๆ ข้ึนกบัค่าอุณหภูมิ ดงันั้น จึงไม่ควรวางเคร่ืองมือในท่ี
ท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต ่าเกนิไป เช่น วางตากแดด เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกร
ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย, 2541 อา้งถึงใน นิคม ละอองศิริวงศ ์และสุกญัดา ไมตรีแกว้, 2546) 

2.3.2.1 การวดัความเค็มด้วยเคร่ืองว ัดการหักเหแสง (Reflecto – Salinometer) 
(ภาพท่ี 2.1) มีวิธีการดงัน้ี 

 1) ตรวจสอบสเกล (Scale) ของเคร่ืองวดัให้อยูท่ี่ระดบั 0 โดยคร้ังแรกหยด
น ้ ากลั่นลงบนแผ่นปริซึมเพ่ือลา้งความเค็มท่ีอาจตกค้างอยู่ เสร็จแลว้หยดน ้ ากลัน่ลงไปบนแผ่น
ปริซึมอีกคร้ัง 

 2) ปิดแผ่นทาบปริซึม ยกเคร่ืองวดัข้ึนส่องไปยงับริเวณท่ีมีแสงสว่าง ถา้
สเกลของเคร่ืองวดัไม่อยูท่ี่ระดบั 0 ปรับปุ่มปรับความเค็มท่ีอยูด่า้นบนเพ่ือให้เคร่ืองอ่านค่าความเค็ม
ไดเ้ท่ากบั 0 พีพีที 

 3) เปิดแผ่นทาบปริซึมแลว้ใช้กระดาษหรือผ้านุ่ม ๆ เช็ดน ้ าท่ีเหลือออก 
แลว้หยดน ้ าตวัอยา่งท่ีตอ้งการวดัลงไปบนปริซึม ปิดแผ่นทาบปริซึม อ่านค่าท่ีวดัได้โดยยกเคร่ืองวดั
ข้ึนส่องไปยงับริเวณท่ีมีแสงสว่าง 

 4) เม่ือวดัตัวอย่างเสร็จแลว้ให้หยดน ้ ากลัน่ลงบนแผ่นปริซึมอีกคร้ังหน่ึง 
เพ่ือท าความสะอาดกอ่นเกบ็เขา้ท่ี 
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ภาพที่ 2.1  เคร่ืองวดัการหักเหแสง (Reflecto – Salinometer)  

 
2.3.2.2 การวดัความเค็มจากค่าความน าไฟฟ้าด้วยเคร่ือง WTW Multiline P4 (ภาพ

ท่ี 2.2) 
 1) เสียบหัววดั Salinity/ Conductivity เขา้กบัตวัเคร่ือง แลว้กดปุ่ม On/Off 
 2) Calibrated เคร่ืองวดั ดงัน้ี 
  (1) Set Mode การวดัไปยงั Mode Salinity/Sonductivity 

 (2) จุ่มหัววดัลงในน ้ ายา Calibration (0.0100 mol/l KCl) 
 (3) กดปุ่ม Cal เคร่ืองจะ Calibrated โดยอตัโนมติั 

  (4) หากเคร่ืองแสดง E3 บนหนา้จอให้อ่านรายละเอียดใน
Troubleshooting 

 3) เม่ือ Calibrated เสร็จเรียบร้อยแลว้ลา้งหัววดัให้สะอาดดว้ยน ้ ากลัน่ 
 4) จากนั้นเขา้สู่ Mode การวดัโดยกดปุ่มเพ่ือเลือก Function Salinity/ 

Conductivity 
 5) ท าการวดัความเค็มของน ้ าตวัอยา่งโดยจุ่มหัววดัลงแหล่งน ้ าท่ีต้องการ

วดัหรือวดัในขวดเกบ็ตวัอยา่ง 
 6) บนัทึกค่าความเค็มท่ีได ้ค่าความเค็มท่ีวดัน้ีมีหน่วยเป็น พีเอสย ู
เคร่ืองวดัคุณภาพน ้ าภาคสนามแบบ WTW ซ่ึงสามารถวดัได้ทั้ งพีเอช ความเค็ม ค่า

ความน าไฟฟ้า ออกซิเจนละลาย และอุณหภูมิของน ้ า 
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ภาพที่ 2.2  เคร่ืองวดัคุณภาพน ้ าภาคสนามแบบ WTW 
 

2.4  การทนเคม็ของพืช 

 
2.4.1  ความสามารถในการทนเค็มของพืช 
พืชต่าง ๆ จะมีความสามารถในการทนเค็ม (Salt Tolerance) ท่ีแตกต่างกนั แมจ้ะเป็นพืช

ชนิดเดียวกนั แต่ต่างพนัธุ์ กท็นเกลือหรือทนต่อสภาวะความเค็มได้ไม่เท่ากนั ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อความทนเค็มของพืช ไดแ้ก ่ระยะการเจริญเติบโตของพืช สภาพภูมิอากาศ ระดับธาตุอาหารพืช
ในดิน และการจดัการระบบชลประทาน (Shawa et al., 1987 อา้งถึงใน สันติ ช่างเจรจา, 2539: 8 – 
9) ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ท าให้พืชชนิดหน่ึง ๆ สามารถเจริญเติบโตในดินเค็มได้ดีกว่าพืชอีกชนิด
หน่ึง พืชทนเค็ม (Halophytes) หมายถึง พืชซ่ึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีมีเกลือละลายอยู่ใน
ระดับความเข้มข้นสูง ส่วนพืชท่ีไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพน้ีเรียกว่า พืชไม่ทนเค็ม 
(Glycophytes) (Flowers et al., 1977 อา้งถึงใน สนัติ ช่างเจรจา, 2539: 8 – 9) 
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2.4.2 กลไกการทนเค็มของพืช 

กลไกการปรับตวัของพืชทนเค็ม เพ่ือท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพท่ีมีความเค็มสูง
ได ้(สดุดี วรรณพฒัน์, 2527 อา้งถึงใน สนัติ ช่างเจรจา, 2539: 8 – 9) มีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี  

 2.4.2.1 จ ากดัอตัราการดูดซึม และล าเลียงไอออนของต้นพืช โดยเพ่ิมอตัราการ
สะสมไอออนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือสร้าง Organic Osmotic ข้ึนเฉพาะแห่ง พืชพวก Atriplex 
ssp. มีการสะสมเกลือเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัปริมาณเกลือในดิน การจ ากดัการดูดเกลือหรือการ
ก  าจดัออกโดย Root Membranes ของพืช ท าให้การดูดน ้ าและแร่ธาตุของพืชดีข้ึน (Greenway and 
Munns, 1980 อา้งถึงใน สนัติ ช่างเจรจา, 2539: 8) 

 2.4.2.2 การเจือจางของเกลือ (Salt Dilution) โดยเกดิการอวบน ้ า (Succulence) 
เน่ืองจากมีการสะสมของน ้ าในเน้ือเยื่อ ท าให้เกลือในเซลล์เจือจางลง ท าให้ความเข็มข้นของ
สารละลายในเซลลล์ดปริมาณลง 

 2.4.2.3 พืชปรับตัวสร้าง Salt Glands หรือ Vesiculated Hair เพ่ือขจัดเกลือท่ีมีอยู่
มากเกนิพอมารวบรวมไว ้โดยพืชไม่สะสมเกลือในไซโตพลาสซึม แต่ขับออกมาสะสมไวท่ี้ผิวใบ
และต่อมา ถูกฝน น ้ าคา้ง และหมอกชะลา้งเกลือเหล่านั้นออกไปจากผิวใบ 

 2.4.2.4 พืชสามารถควบคุมการดูด และเคล่ือนยา้ยโซเดียมท่ีรากหรือ Organelle 
Surfaces นอกจากน้ี พืชทนเค็ม ยงัมีการสร้างเอนไซม์ต่าง ๆ ท่ีมีความสามารถในการทนต่อความ
เค็มของเกลือสูง ๆ และสร้างเอนไซม์ในการท าปฏิกริิยาต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถทนต่อความเค็มได ้
(Greenway and Osmond, 1972; Niu et al., 1993; Mandan et al., 1994 อา้งถึงใน สันติ ช่างเจรจา, 
2539: 9) 

 
2.4.3 ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเตบิโตของพืช 

จากรายงานผลของความเค็มท่ีมีต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกลา้ส้มพนัธุ์ท่ีใช้
เป็นตน้ตอ เม่ือมีโซเดียมคลอไรด์เขม้ขน้ 50.0 mol/m ท าให้ต้นกลา้ส้มงอกช้า 3 – 5 วนั ร้อยละของ
การงอกลดลงร้อยละ 30.0 (Zekri, 1993 อา้งถึงใน สนัติ ช่างเจรจา, 2539: 9 – 10) ส่วนในถัว่เหลือง
พนัธุ์ สจ. 5 ท่ีปลูกในสารละลายอาหารท่ีมีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 90.0 mmol สามารถ
เจริญเติบโตหลงัปลูกไดเ้พียง 7 วนัเท่านั้น (Pannangpetch, 1986 อา้งถึงใน สนัติ ช่างเจรจา, 2539: 9 
– 10) ในมะเขือเทศท่ีปลูกในสารละลายอาหารโซเดียมคลอไรด์ท่ีมีความเข้มข้น 0 – 140 mmol มี
การดูดซึมและเคล่ือนยา้ยโซเดียมและคลอไรด์ไอออนไปสะสมยงัสวนต่าง ๆ ท าให้สมดุลของธาตุ
โปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เปล่ียนแปลงไป (Perezalfocea et al., 1993, 1994 อา้งถึงใน 
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สนัติ ช่างเจรจา, 2539: 9 – 10) ซ่ึงสมดุลของธาตุโปแตสเซียมต่อโซเดียมจ าเป็นต่อการเจริญของ
เน้ือเยือ่พืช 

 

2.5  ผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.5.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความทนเค็มของพืช  

ยทุธพงษ ์ประถมจินดา, พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์ และราเชนทร์ ถิระพร (2538: 143 – 148) ได้มี
การศึกษาอิทธิพลของการพรางแสงและความเค็มของดินต่อการเจริญเติบโตของหญา้แฝกพนัธุ์
พ้ืนเมือง โดยไดท้ าการปลูกหญา้แฝก 2 ชนิดพนัธุ์ คือ แฝกหอมศรีษะเกษกบัแฝกจืดราชบุรี ในถุงด า
บรรจุดินธรรมดา กบัดินท่ีมีความเค็มวดัเป็นหน่วยความน าไฟฟ้าประมาณ 7.60 เดซิเมนต่อเมตร 
แลว้วางภายใตส้ภาพความเข้มแสงร้อยละ 100 เทียบกบัสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายซาแรนร้อยละ 
50.0 ผลปรากฎว่า จ านวนตน้ต่อกอ เดือนแรกหลงัจากท่ีเร่ิมยา้ยไปปลูกในดินเค็ม หญา้แฝกบางต้น
ในถุงท่ีบรรจุดินเค็มแสดงอาการใบไหม ้มว้นงอ เห่ียวแห้ง และตาย เน่ืองจากไม่สามารถทนต่อ
สภาพความเค็มของดินได ้และเม่ือท าการทดลองไดค้รบ 120 วนั พบว่า ค่าความเค็มของดินท่ีอยู่ใน
ถุงดินปกติได ้0.008 – 1.70 dS/m และในถุงดินเค็มวดัค่าได ้4.20 – 5.10 dS/m ความเค็มของดินมีค่า
ลดลงไปมากในช่วงการทดลอง ซ่ึงคาดว่าเกดิจากการชะลา้งของน ้ าท่ีรด และจากการวิเคราะห์ผล
การทดลอง พบว่า ความเค็มของดิน ท าให้หญา้แฝกมีการแตกกอน้อยลง กล่าวคือ  ในดินท่ีมีความ
เค็มปกติ หญา้แฝกทั้งสองพนัธุ์จะแตกกอเฉล่ีย 6.10 ต้น ขณะท่ีสภาวะดินเค็ม พบว่า หญา้แฝกทั้ ง
สองพนัธุ์จะแตกกอเพียง 4.00 ต้นเท่านั้น และไม่พบความแตกต่างกนัระหว่างพนัธุ์หรือระหว่าง
ความเขม้ของแสง และการลดความเค็มจาก 7.60 dS/m เหลือ 4.20 – 5.10 dS/m ท าให้หญา้แฝกพ้ืน
ตวัไดบ้างส่วนแต่กย็งัเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าหญา้แฝกท่ีปลูกในดินปกติ จากการทดลองน้ี ท าให้
สรุปไดว้่า ดินเค็มมีผลต่อความอยูร่อด การเจริญเติบโต และการแตกกอของหญา้แฝก  

Luiz, Paula and Debora. (2011: 1 – 21) มีการศึกษาการควบคุมการกดัเซาะชายฝ่ัง และการ
สร้างภูมิทศัน์ดว้ยการใชห้ญา้แฝก ในพ้ืนท่ีเมืองจนัดุ (Jundu) ซ่ึงเป็นพ้ืนชายฝ่ังของแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีการปลูกโรงแรมท่ีพกัอาศยัมากกว่า 11,000 โครงการ ตามแนวชายฝ่ังด้านทิศเหนือของรัฐเซา
เปาโล (Sao Paulo State) โดยการใช้หญา้แฝกสายพนัธุ์ลุ่ม ซ่ึงเป็นสายพนัธุ์หญา้แฝกพนัธุ์พ้ืนเมือง
ของอินเดีย ไดแ้กห่ญา้แฝกชนิดพนัธุ์ลุ่ม Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. และชนิดพนัธุ์ 
Vetiveria zizanioides (L.) Nash ซ่ึงจากการปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัและควบคุมการกดัเซาะชายฝ่ัง
ทะเล และไม่ให้เกดิการรบกวนภูมิทศัน์ รวมถึงป้องกนัและควบคุมจากคล่ืนน ้ าทะเลท่ีรุนแรง และ
กระแสน ้ าทะเลสูง พบว่า รากของหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตทนต่อสภาพความเค็มได้เป็นอย่างดี 
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รวมทั้งรากของหญา้แฝกยงัสามารถเจริญเติบโตฝังรากลงลึกในพ้ืนดินทรายของชายฝ่ังทะเลได้อย่าง
สมบูรณ์ และมัน่คง และเม่ือระยะเวลาผ่านไป 2 ปี จ านวนพืชคลุมดินต่าง ๆ ได้มีการเจริญเติบโต 
และเพ่ิมความหลากหลายของสายพนัธุ์พืชให้เกดิข้ึนในพ้ืนท่ีดว้ย 

 

 
 
ภาพที่ 2.3  หลงัจากส้ินสุดโครงการการศึกษาการควบคุมการกดัเซาะชายฝ่ัง และการสร้างภูมิทศัน์ 
 ดว้ยการใชห้ญา้แฝก ในพ้ืนท่ีเมืองจนัดุ (Luiz and others, 2011.) 
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ภาพที่ 2.4 สภาพของหญา้แฝกท่ีถูกน ้ าทะเลกระแทกตีอยา่งรุนแรง แต่ไม่พบว่ามีการสูญเสียดิน 
 เกดิข้ึน (Luiz and others, 2011.) 

 
บุปผา โตภาคงาม และเอนก โตภาคงาม (2542: 3 – 9) ท าการทดสอบพืชอาหารสัตว์ 5 

ชนิด เพ่ือดูความสามารถในการทนดินเค็มของพืช โดยท าการทดลองทั้ งในเรือนทดลองด้วยการ
ปลูกพืชในกระถางท่ีใส่เกลือ NaCl 4 ระดับ (0 , 3.30, 6.60 และ13.2 กรัม NaCl/กระถาง) เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน และด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรท่ีดินมีค่าการน ากระแสไฟฟ้าท่ีผิวดิน (0 
– 5.00 เซนติเมตร) 11.0 mS/cm เป็นเวลา 9 เดือน ผลปรากฎว่า  ในสภาพของการปลูกในเรือน
ทดลองนั้ นหญ้าด๊ิกซี (Sporobolus virginicus Kunth) และหญา้ชันกาศ (Panicum repens L.) 
สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ทุกต้นในทุกระดับของการใส่เกลือ ในขณะท่ีหญ้ารู ซี 
(Brachiaria ruziziensis) อยู่รอดได้เพียงร้อยละ 50.0 ในกระถางท่ีมีเกลือระดับสูง ส่วนหญา้กนินี 
(Panicum Maximum) และถั่วสไตโล (Styloscathes guyanensis) ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
กระถางท่ีมีการใส่เกลือ ส าหรับในสภาพของแปลงเกษตรกร หญ้าอาหารสัตว์ทุกชนิดสามารถ
เจริญเติบโตไดจ้นถึงเวลาส้ินสุดการทดลอง แต่ถัว่สไตโลสามารถเจริญเติบโตได้แค่เพียงการเกบ็
เก ีย่วคร้ังแรก (อาย ุ4 เดือน)  
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รัชดาภรณ์ พิทักษ์ธรรม (2544: 120 – 124) ศึกษาผลของต้นแมงลกัคาในสภาวะทนเค็ม 
สภาวะทนแลง้ และสภาวะธรรมชาติ ต่อการเจริญพฒันาของตน้และการสร้างสารพิษต่อหนอนเจาะ
สมอฝ้ายอเมริกนัของตน้แมงลกัคา พบว่า ตน้แมงลกัคาในสภาวะธรรมชาติมีการเจริญพฒันาดีกว่า
สภาวะทนเค็ม และสภาวะทนแลง้ เม่ือเปรียบเทียบความสูงของต้นและความยาวของรากโดยเฉล่ีย
สังเกตในระยะเวลา 3 เดือน ต้นแมงลกัคาในสภาวะทนเค็มในเดือนแรกมีการเจริญพฒันาดีกว่า
สภาวะทนแลง้เลก็นอ้ย แต่ในเดือนท่ี 2 และ3 ต้นแมงลกัคาในสภาวะทนเค็มล าต้นสูงน้อยกว่าใน
สภาวะทนแลง้ แต่ขนาดล าตน้ใหญ่มีการแตกกิง่กา้นมากกว่าต้นแมงลกัคาท่ีปลูกในสภาวะทนแลง้
เม่ือเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกนั การเจริญพฒันาของต้นแมงลกัคาในสภาวะทนแลง้มีการ
ปรับตวัของล าตน้สูงข้ึน แต่ล าตน้มีขนาดเลก็ การแตกกิง่และใบมีจ านวนน้อยกว่าต้นแมงลกัคาใน
สภาวะทนเค็ม จากการทดลอง พบว่า ตน้แมงลกัคาสามารถทนแลง้ได้ 52.8 วนั ท่ีความช้ืนของดิน
ร้อยละ 14.2 อุณหภูมิ 30.0 ๐C เป็นต้นไมท่ี้สามารถทนแลง้ได้ดีมากชนิดหน่ึง  และสามารถอยู่ใน
สภาวะทนเค็มได ้Ec > 16.0 ds/m จดัเป็นพ้ืนท่ีเค็มจดั ซ่ีงในการทดลอง พบว่า ตน้แมงลกัคาสามารถ
ให้ใบและเมลด็ท่ี Ec = 25.0, 30.0 และ 35.0 ds/m สามารถเจริญเติบโตได้ดี ท่ี Ec = 40.0 และ 45.0 
ds/m สามารถเจริญไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไม่สามารถผลิตเมล็ดได้ เปรียบเทียบความน าไฟฟ้าของน ้ า
ทะเลมีค่า 50.0 – 60.0 ds/m ตน้แมงลกัคาจึงเป็นพืชท่ีสามารถทนเค็มไดใ้นระดบัท่ีสูงมากชนิดหน่ึง 

จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ (2545: 26) ศึกษาเจริญเติบโตของต้นโสนเขียวในสภาพดินเค็ม 
พบว่า โสนเขียวในสภาพดินท่ีมีความเค็มจะมีผลต่อผลผลิตมวลชีวภาพและเมล็ดของโสนเขียวต ่า
กว่าดินปกติอย่างชัดเจน ในขณะท่ีโสนขน (Aeschyomene americana) ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ในดินท่ีปรับความเค็มไวท่ี้ร้อยละ 0.300 NaCl เหมือนโสนเขียว แต่จ านวนปมรากและน ้ าหนักรวม
ของโสนเขียวลดลงอยา่งชดัเจน 
 สุวรรณา วรสิงห์ (2551: 3 – 13) ได้ท าการศึกษาผลของความเค็มท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเล โดยใชร้ะดบัความเค็มของน ้ าทะเล 9 ระดับ เพ่ือศึกษาผลของ
ความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเล (Ulva rigida C.) ภายในระยะเวลาเล้ียง 60 วนั 
ซ่ึงได้แก ่ระดับความเค็มท่ี 0, 5.00, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 และ40.0 ส่วนในพนัส่วน  
(พีพีที) พบว่า สาหร่ายผกักาดทะเลสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดการเล้ียงในระดับความเค็มตั้ งแต่ 
15.0 – 40.0 พีพีที ระดับความเค็มท่ีเหมาะสมของการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเลอยู่ท่ี
ระดบัความเค็ม 25.0 พีพีที โดยท่ีระยะเวลาเล้ียง 20 วนัมีน ้ าหนกัเฉล่ียเป็น 89.4 ± 26.9 กรัม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) กบัระดบัความเค็ม 5.00, 10.0, 15.0 และ 40.0 พีพีที 
ณ ระยะเวลาการเล้ียงเดียวกนั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย ณ ระยะเวลาเล้ียง 20 วนัเป็น 2.86 ± 1.95 
กรัมต่อวนั น ้ าหนกัเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ระยะเวลาเล้ียง 35 วนัมีน ้ าหนักเฉล่ียเป็น 94.7 ± 20.6 กรัม แต่มี
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อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียน้อยกว่าท่ีระยะเวลาเล้ียง 20 วนั โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียเป็น 
0.164 ± 1.08 กรัมต่อวนั 
 Patel, Prasher, Donnelly and Bonnell. (2000: 231 – 239) ได้ท าการศึกษาเก ีย่วกบั 
ผลกระทบจากความเค็มของดินและความเค็มของน ้ าท่ีมีการให้กบัมนัฝร่ังด้วยระบบชลประทานใต้
ดินต่อผลผลิตและขนาดของหัวมนัฝร่ัง เพ่ือท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบของความเค็มของ
ดิน และระดบัความเค็มของน ้ ากร่อยท่ีใชใ้นระบบชลประทานในการให้น ้ ากบัตน้มนัฝร่ังต่อน ้ าหนัก
และขนาดของหัวมนัฝร่ัง ท าการศึกษากบัมนัฝร่ังจ านวน 3 สายพนัธุ์ ได้แก ่สายพนัธุ์เคนเนคเบค 
(Kennebec) สายพนัธุ์นอร์แลน (Norland) และสายพนัธุ์รัสเซทเบอร์แบงค์ (Russet Burbank) ภายใต้
สถานการณ์จ าลองท่ีท าให้มีสภาพเป็นแบบแห้งแลง้ท่ีมีสภาวะแบบท่ีมีความเค็ม ทั้ งดินท่ีใช้ปลูก
และระบบน ้ าชลประทานท่ีให้กบัพืช รวมถึงในสภาวะดินท่ีไม่มีสภาวะความเค็มร่วมด้วย โดยเป็น
สภาวการณ์ท่ีถูกจ าลองข้ึนมา ดว้ยจ านวนชุดทดลองทั้ งหมด 36 ชุดการทดลอง โดย 18 ชุดทดลอง
กลุ่มแรกเป็นชุดดินท่ีมีการลา้งดว้ยน ้ าจืดท่ีมีค่าความเค็ม 0.200 dS/m และอีก 18 ชุดทดลองท่ีเหลือ
จะถูกลา้งดว้ยน ้ ากร่อยมีค่าความเค็ม 2.00 dS/m และดินทั้ งสองกลุ่มน้ียงัได้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 
9 ชุดทดลองอีก เพ่ือแยกการให้น ้ ากบัตน้มนัฝร่ัง โดย 9 ชุดทดลองกลุ่มแรกจะเป็นชุดท่ีมีการให้น ้ า
ท่ีมีค่าระดับความเค็ม 1.00 dS/m และ9 ชุดทดลองกลุ่มท่ีสองจะเป็นชุดท่ีมีการให้น ้ าท่ีมีค่าระดับ
ความเค็ม 9.00 dS/m ซ่ึงวิธีการให้น ้ ามนัฝร่ังเหล่าน้ีจะเป็นการให้โดยการใช้ระบบชลประทานแบบ
ใตดิ้น โดยการวางระบบท่อท่ีฝ่ังอยูใ่ตดิ้นท่ีระดับความลึก 40.0 เซนติเมตร จากผิวดิน และจากการ
ทดลองแบบการให้น ้ าดว้ยระบบชลประทานใตดิ้นท่ีระดบัความเค็มทั้ ง 2 ระดับน้ี พบว่า มนัฝร่ังทั้ ง 
3 สายพนัธุ์ สามารถเจริญเติบโตได้ ส าหรับสภาวะแบบแห้งแลง้นั้น ได้ท าการจ าลองด้วยการปิด
คลุมผิวดินของชุดทดลองด้วยหญา้ เพ่ือจะท าให้รากของมนัฝร่ังสามารถเจริญเติบโตทะลุตัดผ่าน
หญา้พลาสติกได ้ซ่ึงจากการทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียความเค็มท่ีบริเวณรากของมนัฝร่ัง ในสภาวะชุด
ทดลองท่ีใชดิ้นไม่มีความเค็มและมีการให้น ้ าชลประทานท่ีมีระดับความเค็ม 1.00 dS/m มีค่าอยู่ท่ี 
1.20 dS/m ส าหรับชุดทดลองท่ีใชดิ้นท่ีสภาวะไม่มีความเค็มและใช้น ้ าชลประทานท่ีมีระดับความ
เค็ม 9.00 dS/m  มีค่าอยูท่ี่ 1.50 dS/m ในชุดทดลองท่ีใชดิ้นท่ีสภาวะความเค็มและใช้น ้ าชลประทาน
ท่ีมีระดบัความเค็ม 1.00 dS/m มีค่าอยูท่ี่ 3.20 dS/m และส าหรับชุดทดลองท่ีใชดิ้นท่ีสภาวะความเค็ม
และใชน้ ้ าชลประทานท่ีมีระดบัความเค็ม 9.00 dS/m มีค่าอยู่ท่ี 3.70 dS/m ในด้านผลกระทบต่อสาย
พนัธุ์ของมนัฝร่ัง พบว่า ความเค็มของดินหรือความเค็มของระบบน ้ าชลประทานท่ีให้กบัมนัฝร่ังนั้น
ไม่มีนยัส าคญัต่อผลกระทบของน ้ าหนกัของหัวมนัฝร่ังแต่ละชนิดสายพนัธุ์มนัฝร่ัง แต่อย่างไรกต็าม 
น ้ าหนกัของหัวมนัฝร่ังเกรด A ท่ีเจริญเติบโตในดินท่ีมีสภาวะไม่เค็มจะมีน ้ าหนักท่ีสูงกว่าท่ีมีการ
เจริญเติบโตในดินท่ีมีสภาวะความเค็ม และยงัพบอีกว่า น ้ าหนกัของหัวมนัฝร่ังเกรด A ของสายพนัธุ์
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เคนเนคเบค (Kennebec) และสายพนัธุ์รัสเซทเบอร์แบงค์ (Russet Burbank) ไม่ได้รับผลกระทบจาก
การปลูกในดินท่ีมีสภาพเค็ม แต่ในทางตรงกนัข้าม กลบัพบว่า น ้ าหนักของหัวมนัฝร่ังเกรด A และ
น ้ าหนกัทั้งหมดของหัวมนัฝร่ังสายพนัธุ์นอร์แลน (Norland) กลบัมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เม่ือ
เจริญเติบโตอยูใ่นดินท่ีมีสภาวะความเค็ม 

Misra, Neelam and Dwivedi (2003: 1135 – 1142) ท าการศึกษาความสามารถทนเค็มของ
พนัธุ์ถัว่เขียวท่ีมีความแตกต่างทางพนัธุกรรมกนั โดยศึกษาการตอบสนองของเมล็ดถัว่เขียวสองสาย
พนัธุ์  (Phaseolus aureus) ต่อความสามารถในการทนต่อระดับความเค็มท่ีแตกต่างกนั เพ่ือ
เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการงอกของเมลด็ถัว่เขียว ความแข็งแรงของต้นกลา้ (ความยาวของ
รากและยอด) การเจริญเติบโตของต้นถัว่เขียว (พิจารณาจากน ้ าหนักแห้ง (DW) และน ้ าหนักสด 
(FW)) การดูดซึมน ้ า  และสารประกอบของโซเดียม (N+) หรือโปแตสเซียม (K+) ท่ีอยู่ในเซลล์
ระหว่างการงอกของเมลด็ถัว่เขียวภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีระดับความเค็มแตกต่างกนั โดยถัว่เขียว
สายพนัธุ์ SML – 32 เม่ือเพ่ิมระดบัความเค็มสูงข้ึน จะพบว่า การงอกของเมล็ดพนัธุ์ลดลง และเป็น
สาเหตุในการลดความแข็งแรงของตน้กลา้ ลดการเจริญเติบโต และการดูดซึมน ้ าของยอดและราก
ของตน้ถัว่เขียวอยา่งชดัเจน  เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัถัว่เขียวสายพนัธุ์ T – 44  นอกจากน้ี ยงัพบ
อีกว่า องค์ประกอบของโซเดียม (N+) ท่ีอยู่ในเซลล์ของเน้ือเยื่อรากและเน่ือเยื้อของยอดต้นถัว่เขียว
ของสายพนัธุ์ SML – 32 ถูกกกัเกบ็ความเค็มไวเ้พ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีสายพนัธุ์ T – 44  ท่ีระดับความ
เค็มสูง จะพบว่า ปริมาณความเค็มท่ีถูกกกัเกบ็ไวใ้นต้นถัว่จะเพ่ิมข้ึนเพียงระดับปานกลางเท่านั้น 
(200 mM NaCl) อยา่งไรกต็าม โปแตสเซียม (K+) ท่ีอยูใ่นเซลล์ของเน้ือเยื่อรากและเน้ือเยื่อยอดของ
ทั้ง 2 สายพนัธุ์นั้น มีจ านวนเพ่ิมข้ึนไม่มากเม่ืออยู่ในสารละลายท่ีมีความเค็ม ผลลพัธ์ท่ีเกดิข้ึน จะ
พบว่า สายพนัธุ์ถัว่เขียวมีพฤติกรรมความสามารถในการทนความเค็ม จะส่งผลกบัการการงอกของ
ตน้กลา้ ความแข็งแรงของต้นกลา้ การเจริญเติบโตของถัว่เขียว ปริมาณการดูดซึมน ้ า (WC) และ
ปริมาณของของโซเดียม (N+) หรือโปแตสเซียม (K+)  โดยสายพนัธุ์ T – 44 มีความสามารถทนต่อ
สภาพความเค็มได ้ในขณะท่ีสายพนัธุ์ SML – 32 มีความไวต่อการตอบสนองกบัความเค็ม  

จากการศึกษาของ Fernández, Yolanda, Sánchez and José (2004: 57 – 63) เก ีย่วกบั
ผลกระทบจากความเค็มต่อการเจริญเติบโตของใบและความอยู่รอดของหญา้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
โพซิโดเนีย โอเชียนนิกา้ ถึงผลกระทบของความเค็มท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของหญา้ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน โพซิโดเนีย โอเชียนนิกา้ (Posidonia oceanica) และการอยู่ของพืชอิงอาศยั (พืชท่ี
เจริญเติบโตอยูบ่นพืชชนิดอ่ืน หรือวตัถุอ่ืน ๆ ) โดยศึกษาการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของหญา้
ทะเล ในการทดสอบกบัความหลากหลายในเวลาท่ีสั้น ๆ ในระยะเวลา 15 วนั ด้วยการทดลองท่ี
เลียนแบบระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ ภายใต้สภาวะการควบคุมตามเง่ือนไขก  าหนด ข้ึน ระหว่าง
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เดือนกุมภาพนัธุ์และพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2001 โดยหญา้ทะเลท่ีใชน้ั้นไดมี้การเกบ็รวบรวมมาจากทุ่ง
หญา้ทะเลต้ืนท่ีอลิกนัเต ้(Alicante) ท่ีความเค็มโดยรอบอยูท่ี่ 36.8 – 38.0 พีเอสยู และอยู่ในถงัขนาด 
300 ลิตร ซ่ึงท าการติดตั้งแสงอยูด่า้นบนและให้มีการสัมผสักบัความเค็มในการทดสอบท่ีแตกต่าง
กนัระหว่าง 25.0 – 70.0 พีเอสยู ในช่วงระยะเวลา 15 วนั เพ่ือท าการประเมินการตาย และการฟ้ืน
ตวัการเจริญเติบโตของหญา้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โพซิโดเนีย โอเชียนนิกา้ (Posidonia oceanica) 
ในบางการทดลองยอดหรือใบของหญา้ทะเลจะถูกน ากลบัมาเพ่ือท าการควบคุมความเค็มท่ีดับ 38.0 
พีเอสย ูอีกคร้ัง ซ่ึงการเจริญเติบโตของใบหญา้ทะเลจะถูกวดัหรือตรวจติดตามในห้องทดลอง ซ่ึงท า
การตัดใบออกด้วยใบมีดโกน เพ่ือพิจารณาหาชีวมวลของพืชหญา้ทะเลเหล่าน้ี จากการทดลอง 
พบว่า หญา้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โพซิโดเนีย โอเชียนนิกา้ (P. oceanic) จะได้รับอิทธิพลในเชิงลบ
จากความเค็มท่ีเพ่ิมข้ึน โดยพบการเจริญเติบโต ยอด และการอยู่รอดของหญา้ทะเลลดลงอย่างมี
นยัส าคญั ในขณะท่ีชีวมวลของพืชอิงอาศยัไม่ไดแ้สดงการตอบสนองท่ีชัดเจนจากความแปรปรวน
ของความเค็มท่ีสูงข้ึน และยงัพบว่า การเจริญเติบโตสูงสุดของใบหญา้ทะเลนั้นจะปรากฎอยู่ในช่วง
ความเค็มระหว่าง 25.0 – 39.0 พีเอสย ูและยงัพบว่า ช่วงความเค็มท่ีท าให้หญา้ทะเลตายเป็นจ านวน
มากนั้นจะอยูท่ี่ความเค็มมากกว่า 42.0 พีเอสย ูและต ่ากว่า 29.0 พีเอสย ูนอกจากน้ี พบว่า ท่ีความเค็ม 
50.0 พีเอสย ูพืชจะตายทั้งหมด ในขณะท่ีหญา้ทะเลท่ีสามารถรอดตายได้ในช่วงความเค็มระหว่าง 
39.0 – 46.0 พีเอสย ูจะสามารถกลบัฟ้ืนตัวและเจริญเติบโตได้เหมือนเดิมอีกคร้ัง เม่ือน ากลบัมาอยู่
ในความเค็มของน ้ าทะเลปกติ คือ ท่ีระดบัความเค็ม 38.0 พีเอสยู. ผลจากการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นได้ว่า 
หญา้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โพซิโดเนีย โอเชียนนิกา้ (P. oceanic) เป็นพืชอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความ
ว่องไวอยา่งมากต่อความเค็มท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงข้ึน โดยพบว่า หญา้ทะเลจะสามารถอยู่รอด
ในสภาพความเค็มไดม้ากข้ึน เม่ือลดความเค็มอยู่ในช่วง 25.0 – 36.4 พีเอสยู. ซ่ึงอาจเป็นเพราะต้น
ก  าเนิดบนพ้ืนดินของหญา้ทะเลนัน่เอง  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 3 
 

วัสดุ อปุกรณ์ และวิธีการศึกษา 
 

3.1  วัสดุและอปุกรณ์ 
 
 1) วสัดุกอ่สร้างโรงเรือน ได้แก ่ไมไ้ผ่ ไมยู้คาลิปตัส พลาสติกมุงหลงัคา สแลนกนัแดด 
ตะปู  ลวด และเชือก 

2) หญา้แฝก (Vetiver Grass) จ านวน 2 สายพนัธุ์ ๆ ละ 2 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่
 (1) สายพนัธุ์ลุ่ม (Vetiveria zizanioides Nash): พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และพนัธุ์สงขลา 
 (2) สายพนัธุ์ดอน  (Vetiveria nemoralis A. Camus ): พันธุ์นครสวรรค์ และพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 

3) ภาชนะทดลอง ท าด้วยพลาสติกสีด าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 63.0 เซนติเมตร ความสูง 
24.0 เซนติเมตร และสามารถบรรจุน ้ าได ้25.0 ลิตร จ านวน 96 ใบ 

4) เกลือสมุทร ท่ีน ามาเจือจางกบัน ้ าประปาในพ้ืนท่ี เพ่ือจ าลองสถานการณ์ให้มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงน ้ าทะเล (Sea Water) 

5) น ้ าประปา ซ่ึงใช้ส าหรับการเจือจางเกลือสมุทร เพ่ือจ าลองสถานการณ์ให้มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัน ้ าทะเลเพ่ือให้ไดร้ะดบัความเค็มต่าง ๆ (Water Supply) 

6) ภาชนะส าหรับเตรียมน ้ า เกลือตั้ งต้น เพ่ือใช้ปรับเตรียมระดับความเค็มของชุดการ
ทดลองแต่ละระดบัตามท่ีก  าหนด 

7) เคร่ืองชั่งมินิดิจิตอลแบบแขวนขนาด 40.0 กโิลกรัม ความละเอียด 20.0 กรัม (Scales 
40.0 KG/20.0 G) 

8) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล (Digital Camera) 
9) ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุตวัอยา่งน ้ า (Buckets) 
10) แผ่นโฟม (Foam) 
11) ฟองน ้ า (Sponge) 
12) คตัเตอร์ (Cutter) 
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13) กระบอกตวง (Cylinder) 
14) เหยอืกตวงปริมาตรน ้ า (Measuring Jug) 
15) กระบอกฉีดยาพลาสติก (Syringe) 
16) ธาตุอาหารไฮโดรโปนิกส์ ชนิด A และ B 
17) เคร่ืองวดัความเค็ม (Salinity Meter) 
18) เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) 
19) ตลบัเมตร (Cartridges Meters) 
20) น ้ ากลัน่ซ่ึงใชส้ าหรับท าความสะอาดเคร่ืองมือวดัทางอิเลคทรอนิค (Liquor) 
21) ปากกาเมจิค (Markers) 
22) กระดาษทิชชู (Tissue) 

 

3.2  วิธีการศึกษา 
  
 ทดสอบความสามารถทนเค็มของหญา้แฝก โดยทดลองภายในโรงเรือนทดลอง ด้วย
ภาชนะพลาสติกสีด าขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางเท่ากบั 63.0 เซนติเมตร ความสูงเท่ากบั 24.0 เซนติเมตร 
และสามารถบรรจุน ้ าได ้25.0 ลิตร ความเค็มของน ้ าท่ีใช้เพ่ือการทดสอบความสามารถทนเค็มของ
หญา้แฝก เป็นการน าเกลือสมุทรจากพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมาท าการละลายผสมกบัน ้ าประปาใน
เขตพ้ืนท่ีสถานตากอากาศบางปู อ าเภอบางปู จังหวดัสมุทรปราการ และท าการปรับให้ได้ระดับ
ความเค็มตามก  าหนดในแต่ละชุดทดลอง 
 
 3.2.1  แผนการทดลอง 

 3.2.1.1  การศึกษาระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลและชนิดของหญา้แฝก 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดย
วางรูปแบบการทดลองแบบ 4 x 6 Factorial Arrangement ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 จ านวน 4 ซ ้ าการ
ทดลอง 6 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเล ซ่ึงแบ่งการทดลองเป็น 2 ปัจจยั คือ 
 ปัจจยัท่ี 1: สายพนัธุ์ของหญา้แฝก โดยแบ่งเป็น 4 ชนิดพนัธุ์ คือ พนัธ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
 ปัจจัยท่ี 2: ระดับค่าความเค็มของน ้ า โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ตามล าดบั 
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ภาพที่ 3.1  รูปแบบการทดลองเพ่ือศึกษาชนิดของหญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
 
 3.2.1.2  หน่วยทดลอง (Experimental Units) 
 การทดลองน้ีจะประกอบดว้ยจ านวนหญา้แฝกจะน ามาใช้ในการทดลองจ านวน 4
ชนิดพนัธุ์ ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 6 ระดบั ท าการทดลองซ ้ าทั้งหมดจ านวน 4 ซ ้ า มีจ านวนหน่วย
ทดลองทั้งหมด 96 หน่วยทดลอง แต่ละหน่วยทดลองจะไดร้ับวิธีการปฏิบติัหรือทรีทเมนต์ 
(Treatment) คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกบัชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกแต่ละชนิดกนั ชนิด
พนัธุ์ของหญา้แฝกแต่ละหน่วยการทดลองมี ดงัน้ี 
 S1 คือ หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  
 S2 คือ หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3  
 S3 คือ หญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ 
 S4 คือ หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 
 โดยระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลแต่ละหน่วยการทดลองมีดงัน้ี 
 T1 คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ี 0 พีพีที 
 T2 คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ี 8.00 พีพีที  
 T3 คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ี 16.0 พีพีที  
 T4 คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ี 24.0 พีพีที  
 T5 คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ี 32.0 พีพีที  
 T6 คือ ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ี 40.0 พีพีที 
  
 โดยท าการทดลอง 4 ซ ้ า R1, R2, R3, และ R4 หน่วยการทดลองทั้ งหมดจึงเป็น  S1T1R1, 
S1T1R2, S1T1R3, S1T1R4, S1T2R1, S1T2R2, S1T2R3, S1T2R4, S1T3R1, S1T3R2, S1T3R3,  S1T3R4, S1 T4R1, 
S1T4R2, S1T4R3, S1T4R4, S1T5R1, S1T5R2, S1T5R3, S1T5R4, S1T6R1, S1T6R2, S1T6R3, S1T6R4, S2T1R1, 
S2T1R2, S2T1R3, S2T1R4, S2T2R1, S2T2R2, S2T2R3,  S2T2R4, S2T3R1,  S2T3R2, S2T3R3, S2T3R4, S2T4R1, 
S2T4R2, S2T4R3, S2T4R4, S2T5R1, S2T5R2, S2T5R3,  S2T5R4, S2T6R1,  S2T6R2, S2T6R3, S2T6R4, S3T1R1, 
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S3T1R2, S3T1R3, S3T1R4, S3T2R1, S3T2R2, S3T2R3, S3T2R4, S3T3R1, S3T3R2,  S3T3R3,  S3T3R4, S3T4R1, 
S3T4R2, S3T4R3, S3T4R4, S3T5R1, S3T5R2, S3T5R3, S3T5R4, S3T6R1, S3T6R2, S3T6R3, S3T6R4, S4T1R1, 
S4T1R2, S4T1R3, S4T1R4, S4T2R1, S4T2R2, S4T2R3, S4T2R4, S4T3R1, S4T3R2, S4T3R3, S4T3R4,  S4T4R1, 
S4T4R2, S4T4R3, S4T4R4, S4T5R1, S4T5R2, S4T5R3, S4T5R4, S4T6R1, S4T6R2, S4T6R3, S4T6R4  
 รวมหน่วยทดลองทั้งหมดจ านวน 96 หน่วยทดลอง 
 
 3.2.2 การเตรียมระดบัค่าความเค็มของน า้และชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก 

 3.2.2.1 การเตรียมระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
 น ้ าเค็มท่ีน ามาใชท้ าการทดลองเป็นการน าเกลือสมุทรจากพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรสาคร
มาท าการละลายผสมกบัน ้ าประปาในเขตสถานตากอากาศบางปู อ าเภอบางปู จังหวดัสมุทรปราการ 
โดยท าการละลายเกลือสมุทรกบัน ้ าประปาในภาชนะท่ีเตรียมไวจ้นได้น ้ าท่ีมีค่าความเค็มตั้ งต้นและ
ท าการตั้งน ้ าเกลือตั้งตน้ท้ิงไวเ้ป็นระยะเวลา 1 คืน เพ่ือให้สารละลายเกลือมีความคงตัว หลงัจากนั้น
ท าการน าน ้ าเกลือตั้งตน้ท่ีไดไ้ปท าการเจือจางกบัน ้ าประปาอีกคร้ัง เพ่ือปรับระดับค่าความเข้มข้น
ของน ้ าให้มีระดบัค่าความเค็มในระดับต่าง ๆ ตามแต่ละหน่วยทดลองก  าหนดไว ้โดยสาเหตุท่ีใช้
เกลือสมุทรละลายเจือจางด้วยน ้ าประปาแทนการใช้น ้ าทะเลท่ีอยู่ตามธรรมชาตินั้น เพ่ือต้องการ
ควบคุมการปนเป้ือนของส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ ท่ีอยู่ในน ้ าทะเลตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการยากต่อการ
ควบคุมการปนเป้ือนในหน่วยของการทดลอง ท่ีอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหญา้แฝกท่ีใช้ใน
การทดลองได ้เม่ือเตรียมสารละลายไดต้ามระดบัของความเค็มของแต่ละหน่วยทดลองก  าหนดแลว้ 
ท าการตั้งน ้ าเกลือท่ีไดท้ิ้งไวเ้ป็นระยะเวลา 1 คืน เพ่ือให้สารละลายเกลือในหน่วยทดลองคงตัวและ
ไม่ให้ระดบัความเค็มเกดิการเปล่ียนแปลงข้ึน 
 3.2.2.2 การเตรียมหญา้แฝก 
 หญ้าแฝกท่ีน ามาใช้ท าการทดลองเป็นหญ้าแฝกพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 โดยหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์น้ี มีการน าต้นกลา้พนัธุ์มาจากศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขาหินซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา  ของกรมพฒันาท่ีดิน จ านวน
ชนิดพนัธุ์ตน้กลา้ละ 24 ชุดพนัธุ์ตน้กลา้ และกอ่นการน าไปปลูกในชุดภาชนะพลาสติก จะท าการแช่
หญา้แฝกเล้ียงไวใ้นน ้ ากอ่นเป็นระยะเวลา 3 วนั เพ่ือให้หญา้แฝกมีการปรับตัวและปรับสภาพให้มี
ความคุน้เคยต่อการเล้ียงแบบไฮโดรโปนิกส์ ซ่ึงในการแช่หญา้แฝกในน ้ านั้นจะแช่ให้น ้ าท่วมราก 
หลงัจากท่ีหญา้แฝกได้มีการแช่ในน ้ าครบตามก  าหนดแลว้ กจ็ะท าการคัดเลือกกลา้หญา้แฝกท่ีมี
ความสมบูรณ์ท่ีสุด มีขนาดและน ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั ยา้ยไปเล้ียงในชุดทดลองท่ีเตรียมไว ้โดยท าการ
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ตัดใบออกให้เหลือล าต้นสูง 50.0 เซนติเมตร ในแต่ละหน่วยทดลองจะมีการใช้หญา้แฝกเร่ิมต้น
เฉล่ียท่ี 1 ตน้ 
 
 3.2.3 การเตรียมโรงเรือนทดลอง  
  ท าการสร้างโรงเรือนทดลองขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง x ยาว  เท่ากบั 7.00 x 14.0 เมตร โดย
การปักเสาไมยู้คาลิปตัส และไมไ้ผ่เป็นโครงหลงัคา มุงหลงัคาด้วยพลาสติกเน่ืองจากต้องการให้
หญา้แฝกไดร้ับแสงแดดในปริมาณสูงสุดเหมือนในสภาวะแวดลอ้มปกติตามธรรมชาติ และท าการ
มุงหลงัคาทบัดว้ยแสลนอีกคร้ังเพ่ือรองรับน ้ าหนกัของน ้ าฝนท่ีอาจกดทบัพลาสติกให้ขาดได้ ท าการ
ยกโครงหลงัคาของโรงเรือนให้มีความสูงจากระดบัพ้ืน 2.50 เมตร เพ่ือท าให้โรงเรือนมีความโปร่ง
และมีการระบายของอากาศไดดี้ ส าหรับพ้ืนของโรงเรือนนั้นจะท าการปรับสภาพพ้ืนดินให้มีความ
เรียบเพียงพอต่อการวางภาชนะพลาสติกของหน่วยทดลองให้มีสภาพความมัน่คง โดยสภาพพ้ืนของ
อาคารยงัคงเป็นสภาพพ้ืนดินปกติทัว่ไป 
 
 3.2.4 การทดลอง  
  3.2.4.1 ท าการจับฉลากล าดับเพ่ือสุ่มการจัดเรียงวางระดับค่าความเค็มของน ้ ากบั
ชนิดพันธุ์ของหญ้าแฝกแต่ละหน่วยทดลองในโรงเรือนทดลอง โดยผลการสุ่มจับฉลากการ
เรียงล าดบัของหน่วยทดลองสามารถแสดงไดต้ามภาพท่ี 3.2 ซ่ึงท าการทดลองในภาชนะพลาสติกสี
ด า จ านวนหน่วยทดลองรวม 96 ใบ และท าการวางหน่วยทดลองเรียงคู่ชิดติดกนัจ านวน 12 คู่ เป็น
จ านวน 4 แถว  
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ภาพที่ 3.2  ลกัษณะการจดัเรียงหน่วยทดลองในโรงเรือนทดลอง 
 
  3.2.4.2 ท าการผสมน ้ าเกลือตั้งตน้กบัน ้ าประปาท่ีสะอาดในภาชนะพลาสติกสีด าให้
ไดป้ริมาตร 25.0 ลิตร หรือท่ีระดบัความลึกจากกน้ภาชนะถึงผิวน ้ า 19.0 เซนติเมตร โดยใช้เคร่ืองวดั
ความเค็ม (Salinity Meter) ในการวดัค่า เพ่ือควบคุมน ้ าท่ีผสมกนัให้ได้ระดับค่าความเค็มของน ้ า
ตามท่ีก  าหนด คือ 0, 8.00,16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยท าการผสมกนัให้ได้ตามท่ีต้องการ
ในแต่ละหน่วยทดลองจนครบทุกใบ ใช ้pH Meter ท าการตรวจวดัค่าความเป็นกรด  - ด่าง (pH) ของ
น ้ า พร้อมเกบ็บนัทึกไว ้รวมทั้ งท าการตัดแผ่นโฟมให้เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 63.0 
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เซนติเมตร ซ่ึงเท่ากบัเสน้ผ่านศูนยข์องภาชนะพลาสติกสีด า เพ่ือป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเข้าผสมรวม
กบัน ้ า รวมทั้งเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนในการยดึตน้หญา้แฝกท่ีท าการปลูกในน ้ าท่ีอยูใ่นภาชนะทดลอง 
  3.2.4.3 การเตรียมสารอาหารให้กบัหญา้แฝกท่ีท าการทดลอง โดยจะท าการให้ธาตุ
อาหารกบัหญา้แฝกในชุดทดลองด้วยระบบการให้อาหารแบบไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมการให้อาหารกบัหญา้แฝกในชุดการทดลองได้อย่างเท่าเทียมกนัทุกถงัของชุดทดลองและ
ป้องกนัปัญหาการขาดแคลนอาหารของหญา้แฝกท่ีอาจเกดิข้ึนได ้หากมีการทดลองปลูกในพ้ืนท่ีดิน 
ซ่ึงจะท าการเตรียมอาหารไฮโดรโปนิกส์ให้กบัชุดทดลองดว้ยการน าธาตุอาหาร A (เอ) ผสมเข้ากบั
ชุดธาตุอาหาร B (บี) ในอตัราส่วน 1.00 : 1.00 เม่ือท าการผสมกนัจนรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกนัส าเร็จ
เรียบร้อยแลว้ กท็ าการตวงสารอาหารไฮโดรโปนิกส์ท่ีเตรียมไวน้ี้ใส่ลงในถงัน ้ าพลาสติกสีด าของ
ชุดทดลอง โดยใส่ลงในถงัชุดทดลองในอตัรา 3.00 ซีซี ต่อน ้ า 1.00 ลิตร ซ่ึงจ านวนน ้ าทะเลจ าลอง
ของแต่ละชุดทดลองมีปริมาตรจ านวน 20.0 ลิตร ดังนั้น จะต้องใส่สารอาหารไฮโดรโปนิกส์เป็น
จ านวนชุดทดลองถงัละ 60.0 ซีซี รวมทั้ งหมดจ านวน 96 ชุดทดลอง รวมต้องใช้สารอาหารไฮโดร
โปนิกส์เป็นจ านวน 5.76 ลิตร และเม่ือท าการเทสารอาหารไฮโดรโปนิกส์ลงในชุดทดลองครบ
ทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท าการคนผสมสารอาหารไฮโดรโปนิกส์ให้เข้ากนักบัน ้ าทะเลจ าลอง
กอ่นแลว้จึงท าการปลูกหญา้แฝกลงในชุดทดลองท่ีเตรียมไวจ้นครบ เป็นอนัส้ินสุดกระบวนการ
เตรียมสารอาหารไฮโดรโปนิกส์ให้กบัหญา้แฝกในชุดทดลอง 
  3.2.4.4 น ้ าหนกัของหญา้แฝกท่ีใชใ้นการทดลองจะท าการชั่งน ้ าหนักของหญา้แฝก
ดว้ยเคร่ืองชัง่ขนาด 40.0 กโิลกรัม ท่ีมีความละเอียด 20.0 กรัม โดยท าการน าต้นกลา้หญา้แฝกท่ีได้
ท าการเพาะช าไวใ้นถุงด าเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซ่ึงจะมีจ านวนชุดละ 1 - 2 ต้น มาท าการลา้งน ้ า
ให้สะอาด เพ่ือขจดัดินท่ีรากหญา้แฝกยดึอยูอ่อกให้หมดเพ่ือให้ไดชี้วมวลจริง ๆ ของหญา้แฝกในแต่
ละหน่วยทดลอง เม่ือได้ชีวมวลของหญา้แฝกในแต่ละชุดทดลองแลว้ ท าการลงบันทึกค่าชีวมวล
ของหญา้แฝกไว ้จากนั้นจึงท าการน าหญา้แฝกไปปลูกในภาชนะชุดทดลองตามท่ีก  าหนดไวใ้น
ลกัษณะตามรูปแบบการจัดเรียงหน่วยทดลองตามภาพ 3.2 โดยในการปลูกนั้นจะท าการวางหญา้
แฝกลงตรงกลางของฟองน ้ าตามรอยตดัท่ีไดต้ดัผ่ากลางไว ้เพ่ือท าการยึดต้นกลา้ของหญา้แฝกให้มี
ความมัน่คง ตั้งตรง และไม่เอียงหรือลม้ และเพ่ือให้หน่อ ราก และอากาศภายนอกสามารถผ่านลง
ไปสู่น ้ าหรืออากาศท่ีอยูด่า้นบนได ้หลงัจากนั้นท าการวางฟองน ้ าท่ีมีต้นกลา้หญา้แฝกอยู่ตรงกลาง
ดว้ยโฟมอีกคร้ัง เพ่ือท าการยึดให้ต้นกลา้หญา้แฝกลอยเหนือพ้ืนน ้ า และให้รากบางส่วนของหญา้
แฝกไดส้มัผสักบัอากาศ รวมถึงเพ่ือป้องกนัน ้ าฝนจากภายนอกท่ีจะกระเด็นหรือตกลงไปในภาชนะ
ของชุดทดลอง ซ่ึงอาจท าให้น ้ าเกลือในชุดทดลองเกดิการเจือจาง จนท าให้ระดับความเค็มลดลง
หรือไม่เป็นไปตามระดบัความเค็มท่ีก  าหนดได้ 
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  3.2.4.5 วดัระดับค่าความเค็มของน ้ าทะเลจ าลองด้วยเคร่ืองวดัความเค็ม (Salinity 
Meter) ทุก ๆ 7 วนั เพ่ือท าการตรวจสอบระดับค่าความเค็มของน ้ าในแต่ละหน่วยทดลองว่ามีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปัจจัยประกอบการพิจารณาเก ีย่วกบัความสามารถ
ของหญา้แฝกต่อการลดระดบัความเค็มของน ้ าทะเลจ าลองไดห้รือไม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการน าไปใช้ใน
การควบคุมหรือลดสภาพของดินเค็มต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีต่อไปในอนาคต 
  3.2.4.6 ด าเนินการตรวจสอบการมีชีวิตอยูร่อดของหญา้แฝกในแต่ละหน่วยทดลอง 
โดยการสงัเกตทางกายภาพ ซ่ึงจะท าการส ารวจตรวจสอบทุก ๆ 1 สัปดาห์ รวมถึงการสังเกตการ
เปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตท่ีเกดิข้ึน เช่น การเจริญเติบโตของราก การเพ่ิมข้ึนของจ านวนต้น 
หรือหน่อใหม่ พร้อมลงบนัทึกเกบ็ไว ้
  3.2.4.7 ด าเนินการหาชีวมวลของของหญ้าแฝก โดยน าหญ้าแฝกจากทุกหน่วย
ทดลองมาชัง่น ้ าหนกัเปียกหลงัจากท าการทดลองครบก  าหนดแลว้ 60 วนั ด้วยการน าหญา้แฝกมา
แขวนให้สะเด็ดน ้ า 5 นาที แลว้น าไปชัง่น ้ าหนัก และวดัการเจริญเติบโตของต้นหญา้แฝก โดยการ
วดัความสูงของตน้หญา้แฝกและวดัความยาวของรากหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 

 3.2.5  การบนัทึกข้อมูล 
  3.2.5.1 วนัท่ีเร่ิมท าการทดลอง 
  3.2.5.2 ชีวมวลของหญา้แฝกเร่ิมตน้ และหลงัจากส้ินสุดการทดลองของแต่ละหน่วย
ทดลอง 
  3.2.5.3 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 1 สปัดาห์ 
  3.2.5.4 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 1 สปัดาห์ 
  3.2.5.5 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 1 สปัดาห์ 
  3.2.5.6 ปริมาตรของน ้ าท่ีตอ้งเติมแทนปริมาณน ้ าท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 1 สปัดาห์ 
  3.2.5.7 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 2 สปัดาห์ 
  3.2.5.8 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 2 สปัดาห์ 
  3.2.5.9 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 2 สปัดาห์   
  3.2.5.10 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 2 
สปัดาห์ 
  3.2.5.11 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 3 สปัดาห์ 
  3.2.5.12 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 3 สปัดาห์ 
  3.2.5.13 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 3 สปัดาห์ 
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  3.2.5.14 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 3 
สปัดาห์ 
  3.2.5.15 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 4 สปัดาห์ 
  3.2.5.16 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 4 สปัดาห์ 
  3.2.5.17 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 4 สปัดาห์ 
  3.2.5.18 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 4 
สปัดาห์ 
  3.2.5.19 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 5 สปัดาห์ 
  3.2.5.20 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 5 สปัดาห์ 
  3.2.5.21 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 5 สปัดาห์ 
  3.2.5.22 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 5 
สปัดาห์ 
  3.2.5.23 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 6 สปัดาห์ 
  3.2.5.24 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 6 สปัดาห์ 
  3.2.5.25 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 6 สปัดาห์ 
  3.2.5.26 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 6 
สปัดาห์ 
  3.2.5.27 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 7 สปัดาห์ 
  3.2.5.28 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 7 สปัดาห์ 
  3.2.5.29 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 7 สปัดาห์ 
  3.2.5.30 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 7 
สปัดาห์ 
  3.2.5.31 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 8 สปัดาห์ 
  3.2.5.32 ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าเม่ือครบก  าหนด 8 สปัดาห์ 
  3.2.5.33 การเปล่ียนแปลงของหญา้แฝกเม่ือครบก  าหนด 8 สปัดาห์ 
  3.2.5.34 ปริมาตรของน ้ า ท่ีต้องเติมแทนปริมาณน ้ า ท่ีระเหยเม่ือครบก  าหนด 8 
สปัดาห์ 
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 3.2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Sirichai Statistic 6.10 ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย (ANOVA) ของการเจริญเติบโตของต้นหญา้
แฝกในแต่ละชนิดพนัธุ์ ซ่ึงไดแ้ก ่อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากของตน้หญา้แฝก รวมถึงการพิจารณาการเปล่ียนแปลงของสภาวะน ้ าท่ีใช้ในการทดลองปลูก
หญา้แฝก ซ่ึงไดแ้ก ่การติดตามระดบัของค่าความเค็มท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงของ
ค่าความเป็นกรด - ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ในระดบัค่าความเค็มของน ้ า
ท่ีระดบัต่างกนั และระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั เปรียบเทียบหน่วยทดลองโดยใช้สถิติ Duncan’s New 
Multiple Range Test (DNMRT) 

 



  

 

 

 บทที่ 4 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

 จากการด าเนินการทดลองเพ่ือศึกษาความสามารถมารถในการเจริญเติบโตได้เป็นปกติของ
หญ้าแฝกจ านวน 2 สายพันธุ์ๆ ละ 2 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย สายพนัธุ์ ลุ่ม  คือ ชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 3 และสายพนัธุ์ดอน คือ นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อระดับความ
เค็มของน ้ าทะเลท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการ
ทดลอง 1-8 สัปดาห์ จ านวนตัวอย่างชนิดสายพนัธุ์ละ 4 ซ ้ าการทดลอง เป็นจ านวน 96 ชุดการ
ทดลอง รวมถึงการศึกษาความสามารถของหญา้แฝก เก ีย่วกบัความสามารถในการลดระดับค่าความ
เค็มของน ้ าทะเลร่วมดว้ย การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคทดลองการปลูกหญา้แฝกด้วยวิธีการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน ซ่ึงผูว้ิจัยได้เร่ิมด าเนินการทดลองในช่วงตั้ งแต่วนัท่ี 13 
ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2556 ในพ้ืนท่ีสถานตากอากาศบางปู อ าเภอบางปู จังหว ัด
สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดของผลการทดลองเป็นดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  อทิธิพลของความเคม็น า้ทีม่ีผลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก 
  

การติดตามวิเคราะห์ความสามารถของหญา้แฝก 4 ชนิดสายพนัธุ์ ซ่ึงได้แก ่ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในการเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าตั้งแต่ไม่มีค่าความเค็ม 
หรือค่าความเค็มเท่ากบั 0 พีพีที จนกระทัง่มีการเพ่ิมระดับของความเค็มน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ตั้ งแต่
ระดบัค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในระยะเวลาการติดตามผล 8 สัปดาห์ โดย
ความสามารถในการเจริญเติบโตของตน้หญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดสายพนัธุ์ท่ีท าการติดตามวิเคราะห์ผล
นั้น ไดแ้ก ่อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้ อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงของล าต้นหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก 
การเปล่ียนแปลงค่าความเค็มของน ้ าทะเล และความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการทดลองปลูก
หญา้แฝก สามารถแสดงผลตามแต่ละสปัดาห์ได้ ดงัน้ี 
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4.1.1 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก 

 ในสัปดาห์ที่ 1 ของการทดลอง 
4.1.1.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝก ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ชนิดพนัธุ์

สงขลา 3 ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความ
เค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอด
ชีวิตของหญา้แฝกในสปัดาห์แรกของการทดลอง หรือในสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไว ้
ในตารางท่ี 4.1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.1  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์แรกของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 50.0 ร้อยละ 54.2 ร้อยละ 45.8 และร้อยละ 54.2 
ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ า
ท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า 
อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพันธุ์สงขลา  3 และก  าแพงเพชร 1 มีอตัราร้อยละของการ
เจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์ ตามล าดบั 

4.1.1.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกในสปัดาห์แรกของการทดลอง หรือสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 
4.1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.2  

จากการทดลอง  พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์แรกของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 6.25, 8.33, 4.17 
และ 0 ตามล าดับ ซ่ึงอัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์  ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อยละของ
การเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.1.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์แรกของการทดลอง หรือสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.3  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์แรกของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ 6.88, 
11.2, 9.79 และ 8.75 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ 
ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 1 และก  าแพงเพชร 2  ตามล าดบั 

4.1.1.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์แรกของการทดลอง หรือสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.4  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
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น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์แรกของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
26.7, 29.2, 20.0 และ 15.0 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 
ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 แต่หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อยละของการ
เจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.1.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์แรกของการทดลอง หรือสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.5  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์แรกของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดับค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  

4.1.1.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
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ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์แรกของการทดลอง หรือสัปดาห์ท่ี 1 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.6  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์แรกของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีระดับค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.38, 7.39, 7.40 และ 7.33 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  

 
ตารางที่ 4.1 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกสายพนัธุ์ 

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 1 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก CV  
(ร้อย
ละ) 

ก าแพงเพชร 
2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 
1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 50.0 54.2 45.8 54.2 62.2 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 6.25 8.33 4.17 0 288 
ความสูง (ร้อยละ)n.s. N/A 6.88 11.25 9.79 8.75 101 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 26.7ab 29.2a 20.0ab 15.0b 97.0 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่างn.s. 7.0 – 8.5 7.38 7.39 7.40 7.33 3.30 

 
หมายเหตุ : ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.1.2 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  

 ในสัปดาห์ที่ 2 ของการทดลอง 
4.1.2.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝก ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ ท่ี 2 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.7  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 47.9, 54.2, 45.8 และ 52.1 ตามล าดับ ซ่ึงอตัรา
การรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์ ตามล าดบั 

4.1.2.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.8 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 18.8, 12.5, 16.8 
และ 6.25 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อย
ละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.2.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.9  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ  15.8, 
24.8, 20.0 และ 15.2 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ 
ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 2  และก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.2.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.10  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
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62.5, 67.5, 46.7 และ 32.5 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ การเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่หญา้แฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) นอกจากน้ีหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 
1 กมี็อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อยละ
ของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.2.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.11  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดับค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดสายพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 
ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

4.1.2.6 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
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ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.12  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีระดับค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.27, 7.29, 7.37 และ 7.35 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ค่าความเป็น
กรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) กบัหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 แต่กลบัมีค่าความเป็นกรด – ด่างของ
น ้ าท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  กบัน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์นครสวรรค์  
 
ตารางที่ 4.2  ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกสายพนัธุ์ 

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 2 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 47.9 54.2 45.8 52.1 60.7 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 18.8 12.5 16.7 6.25 202 
ความสูง (ร้อยละ)n.s. N/A 15.8 24.8 20.0 15.2 88.5 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 62.5a 67.5a 46.7ab 32.5b 75.9 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.27b 7.29ab 7.37a 7.35ab 2.42 

 

หมายเหตุ : ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) 

 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.1.3 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  

 ในสัปดาห์ที่ 3 ของการทดลอง 
4.1.3.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 3 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.13  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 4, 54.2, 45.8 และ 51.4 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการ
รอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา  3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 2 ตามล าดบั 

4.1.3.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.14 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัอยู่ท่ีร้อยละ 47.9, 48.6, 38.3 
และ 13.5 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อยละของ
การเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.3.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.15  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ  25.6, 
36.7, 31.7 และ 22.5 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ 
ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 2  และก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.3.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.16  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
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104.2, 100.8, 73.3 และ 55.0 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ การเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่หญา้แฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) นอกจากน้ี หญ้าแฝกชนิดพันธุ์สงขลา  3 และ
ก  าแพงเพชร 1 กมี็อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มี
อตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.3.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.17  
    จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่
ท่ีร้อยละ 20.0 ทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝก
ทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ า ท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

4.1.3.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
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ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.3 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.18  
    จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่า
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่า 
การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์มีระดับค่าความเป็นกรด – 
ด่างอยูท่ี่ 7.24, 7.27, 7.35 และ 7.33 ตามล าดับ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของ
หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4.3 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้ เป็นปกติของหญ้าแฝกสายพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 3 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 45.8 54.2 45.8 51.4 59.6 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 47.9 48.6 38.3 13.5 159 
ความสูง (ร้อยละ)n.s. N/A 25.6 36.7 31.7 22.5 79.5 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 104a 101a 73.3ab 55.0b 76.1 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่าง n.s. 7.0 – 8.5 7.24 7.27 7.35 7.33 2.90 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.1.4 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก

ในสัปดาห์ที่ 4 ของการทดลอง 
4.1.4.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 4 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.4 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.19  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 44.8, 53.1, 45.8 และ 50.0 ตามล าดับ ซ่ึงอตัรา
การรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา  3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 2  ตามล าดบั 

4.1.4.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.4 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.20.0 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 77.1, 84.7, 66.8 
และ 21.9 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อยละของ
การเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.4.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.4 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.21  
  จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ  36.0, 
50.2, 44.8 และ 30.4 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ 
ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 2  และก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.4.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.4 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.22  
  จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
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140, 140, 104 และ 68.3 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีมีการเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่หญา้แฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) นอกจากน้ี หญ้าแฝกชนิดพันธุ์สงขลา  3 และ
ก  าแพงเพชร 1 กมี็อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มี
อตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.4.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.4 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.23  
  จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดับค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดสายพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 
ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

4.1.4.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
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ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.4 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.24  
  จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีระดับค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.24, 7.26, 7.34 และ 7.31 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4.4 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้ เป็นปกติของหญ้าแฝกสายพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 44.8 53.1 45.8 50.0 57.6 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 77.1 84.7 66.8 21.9 157 
ความสูง (ร้อยละ)n.s. N/A 36.0 50.2 44.8 30.4 80.4 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 141a 140a 104ab 68.3b 82.7 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่าง n.s. 7.0 – 8.5 7.24 7.26 7.34 7.31 3.37 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.1.5 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  

ในสัปดาห์ที่ 5 ของการทดลอง 
4.1.5.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 5 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.5 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.25  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 44.2, 51.7, 45.0 และ 49.2 ตามล าดับ ซ่ึงอตัรา
การรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา  3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 2  ตามล าดบั 

4.1.5.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.5 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.26 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 104, 102, 90.6 
และ 27.1 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อย
ละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.5.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.5 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.27  
  จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ 46.9, 
66.5, 58.8 และ 37.7 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ 
ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 2  และก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.5.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.5 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.28  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
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น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
176, 170, 138 และ 79.2 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ การเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความเค็ม 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) นอกจากน้ี หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กมี็อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญ้าแฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของต้นหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อยละ
ของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.5.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.5 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.29  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์ ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

4.1.5.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม



75 

 

ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.5 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.30  
  จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีระดบัค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.24, 7.27, 7.35 และ 7.29 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4.5 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้ เป็นปกติของหญ้าแฝกสายพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 5 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 44.2 51.7 45.0 49.2 54.6 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 104 102 90.6 27.1 155 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 46.9ab 66.5a 58.8ab 37.7b 86.2 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 176a 170a 138ab 79.2b 84.6 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่าง n.s. 7.0 – 8.5 7.24 7.27 7.35 7.29 3.15 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.1.6 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  

  ในสัปดาห์ที่ 6 ของการทดลอง 
4.1.6.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 6 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.6 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.31  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 43.8, 49.3, 44.4 และ 48.6 ตามล าดับ ซ่ึงอตัรา
การรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา  3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 2  ตามล าดบั 

4.1.6.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่ าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.6 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.32 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 119, 119, 96.8 
และ 33.3 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 
3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 ตามล าดบั 

4.1.6.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.6 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.33  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ  58.33 
ร้อยละ 77.92 ร้อยละ 72.71 และร้อยละ 45.21 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของ
ต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 
กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราร้อย
ละของการเจ ริญเติบโตสูง ท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 2 และ
ก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.6.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.6 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.34  
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จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
201, 196, 163 และ 86.7 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ การเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความเค็ม 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) นอกจากน้ี หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กมี็อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญ้าแฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของต้นหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อยละ
ของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.6.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.6 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.35 

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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4.1.6.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.6 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.36  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีระดบัค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.25, 7.24, 7.30 และ 7.26 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที่ 4.6 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้ เป็นปกติของหญ้าแฝกสายพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 6 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 43.8 49.3 44.4 48.6 53.1 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 119 119 96.8 33.3 148 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 58.3ab 77.9a 72.7ab 45.2b 83.2 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 201a 196a 163ab 86.7b 85.8 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่างn.s 7.0 – 8.5 7.25 7.24 7.30 7.26 2.48 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.1.7 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  
  ในสัปดาห์ที่ 7 ของการทดลอง 

4.1.7.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 7 
ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.37  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
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16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการรอดชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 43.5, 47.6, 44.1 และ 45.8 ตามล าดับ ซ่ึงอตัรา
การรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา  3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 2  ตามล าดบั 

4.1.7.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.38 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 148, 131, 112 
และ 40.6 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อย
ละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.7.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.39  
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จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ  68.8, 
90.4, 85.8 และ 51.5 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ใน
สภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของ
ต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.7.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.40  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
222, 215, 179 และ 92.5 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ การเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความเค็ม 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) นอกจากน้ี หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กมี็อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญ้าแฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของต้นหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
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พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อยละ
ของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.7.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.41 

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

4.1.7.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.7 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.42  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง พบว่า การ
เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีระดบัค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.24, 7.28, 7.36 และ 7.31 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
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แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4.7 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้ เป็นปกติของหญ้าแฝกสายพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 7 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 43.5 47.6 44.1 45.8 52.0  
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 148 131 112 40.6 138 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 68.8ab 90.4a 85.8ab 51.5b 82.4 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 222a 215a 179ab 92.5b 87.8 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่าง n.s. 7.0 – 8.5 7.24 7.28 7.36 7.31 7.28 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.1.8 อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  
  ในสัปดาห์ที่ 8 ของการทดลอง 

4.1.8.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้ งแต่
น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 8 
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ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.8 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไว ้
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.43  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการรอดชีวิตอยู่ท่ีร้อยละ 42.7, 46.4, 42.7 และ 43.2 ตามล าดับ ซ่ึงอตัรา
การรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความ
เค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า อตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา  3 มีอตัราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 และนครสวรรค์เท่ากบัก  าแพงเพชร 2 ตามล าดบั 

4.1.8.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ า ท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ต้นหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.8 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.44 

จากการทดลอง พบว่า  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 148, 131, 112 
และ 40.6 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการ
เจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อย
ละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.8.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอัตราความสูงของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
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การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.8 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.45  

จากการทดลอง พบว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงอยู่ท่ีร้อยละ 81.5, 106, 
98.3 และ 60.6 ตามล าดับ ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ใน
สภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของ
ต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
สงขลา  3 มีอัตราร้อยละของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพันธุ์นครสวรรค์ 
ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 ตามล าดบั 

4.1.8.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเพ่ิมข้ึนของอตัราความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.8 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.46  

จากการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากอยู่ท่ีร้อยละ 
238, 234, 193 และ 97.5 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ การเจริญเติบโตในสภาวะของน ้ าท่ีมีสภาพของความเค็ม 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 และก  าแพงเพชร 1 กลบัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) นอกจากน้ี หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 กมี็อตัราการ
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เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญ้าแฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั ส่วนหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของต้นหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  มีอตัราร้อยละ
ของการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 
ตามล าดบั 

4.1.8.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็มของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดบัค่าของความเค็ม จนกระทัง่ค่าระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมเป็น 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์ระดบัการเปล่ียนแปลงค่าความ
เค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.8 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.47 

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มน ้ าของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็มของ
น ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลง
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีค่าความเค็มของน ้ าอยู่ท่ีร้อยละ 
20.0 ทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

4.1.8.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความสามารถในการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด

พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่น ้ าท่ีไม่มีระดับค่าของความเค็ม จนกระทั่งค่าระดับความเค็มของน ้ ามี
การเพ่ิมเป็น 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าจากการปลูกหญา้แฝกในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.8 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.48  

จากการทดลอง พบว่า การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า การ
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เปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีระดบัค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 7.24, 7.28, 7.37 และ 7.31 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่างน ้ าของหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ในสภาวะการเจริญเติบโตในสภาพน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4.8 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้ เป็นปกติของหญ้าแฝกสายพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการ
ทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพนัธ์ุหญ้าแฝก 
CV 

(ร้อยละ) 
ก าแพงเพชร 

2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 

1 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) n.s. N/A 42.7 46.4 42.7 43.2 50.7 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ)n.s. N/A 148 131 112 40.6 138 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 81.5ab 106a 98.3ab 60.6b 81.4 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 238a 234a 193ab 97.5b 92.1 
ระดับความเค็มของน ้า (ppt)n.s. N/A 20.0 20.0 20.0 20.0 0 
ความเป็นกรด – ด่างn.s. 7.0 – 8.5 7.24 7.28 7.37 7.31 3.59 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.2  อทิธิพลของระดับความเคม็น า้ทีม่ีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝก 
 
 การวิเคราะห์ความสามารถของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยระดบัค่าเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ดว้ยระยะเวลาการติดตามผลในทุกๆ สปัดาห์เป็นระยะเวลาจ านวน 8 สปัดาห์ โดยความสามารถ
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ในการเจริญเติบโตของตน้หญา้แฝกท่ีท าการติดตามวิเคราะห์ผลนั้น ได้แก ่อตัราความสามารถรอด
ชีวิตของหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของล า
ตน้หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวของรากยากแฝก อตัราความสามารถในการลดระดับค่า
ความเค็มของน ้ าของหญา้แฝก และการเปล่ียนแปลงของความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการ
ปลูกหญา้แฝก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

4.2.1 อิทธิพลของระดบัความเค็มของน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน 

  สัปดาห์ที่ 1 ของการทดลอง 
4.2.1.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.9 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.49  

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 100, 62.5, 43.8, 0 และ 
0 ตามล าดบัของความเค็ม โดยพบว่า ท่ีระดบัค่าความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที อตัราการรอด
ชีวิตของหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) ระดบัค่าความเค็มระหว่าง 16.0 และ 
24.0 พีพีที กพ็บว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
รวมถึงท่ีระดบัค่าความเค็มระหว่าง 32.0 และ40.0 พีพีที กไ็ม่มีความแตกต่างของอตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) เช่นเดียวกนั แต่กลบัพบว่า น ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มของน ้ า 
0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) กบัระดับ
น ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และนอกจากน้ี ยงัพบอีกว่าท่ีระดบัความเค็มของ
น ้ า 16.0 และ 24.0 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกยงัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) กบัระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกกจ็ะมีแนวโน้มท่ีลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเค็มของสารละลายในน ้ ามีค่าความเข้มข้นสูงกว่าภายใน
ล าตน้และรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ าท่ีอยูใ่นล าตน้และรากซ่ึงมีค่าความเข้มข้นของสารละลายเกลือ
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ในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนังเซลล์ของหญา้แฝกในล าต้นและรากของหญา้แฝก
ออกสู่น ้ าท่ีอยูด่า้นนอกของล าต้นและราก เพ่ือปรับสมดุลภายในรากและล าต้นของหญา้แฝกให้มี
ระดับความเข้มข้นของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นแล ะรากของหญ้าแฝกเก ิดการสูญเสียน ้ า 
ปรากฏการณ์เช่นน้ีจะท าให้ เซลลเ์ห่ียวและตายไปในท่ีสุด (นญักานต์ พรมประถม, 2010) 

4.2.1.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.9 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.50 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ของต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักของต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบัร้อยละ 
12.5, 15.6, 0, 0, 0 และ 0 ตามล าดบั โดยพบว่า ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคัญ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ยงัพบว่า มีอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความ
เค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
จะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที มากข้ึนเร่ือย ๆ 
กลบัพบว่า แนว้โนม้ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกจะมีแนวโน้มท่ีลดลง ซ่ึงอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกในช่วงสัปดาห์แรก จะพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกในปริมาณน้อย ซ่ึงอาจเน่ืองจากต้นหญา้แฝกยงัอยู่ในช่วงของการปรับตัว และมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มใหม่ ท าให้อตัราการเจริญเติบโตของตน้หญา้แฝกเกดิการหยุดชะงักข้ึน 
รวมถึงเม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนตั้ งแต่ระดับค่าความเค็ม 32.0 พีพีที เป็นต้นไป หญา้
แฝกจะมีการตายเกดิข้ึนตั้งแต่ในสปัดาห์แรกของการทดลอง จึงท าให้อตัราเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝกมีค่าคงท่ีหรือไม่เพ่ิมข้ึนในระดบัความเค็มของน ้ าท่ี 32.0 และ 40.0 พีพีที 
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4.2.1.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0  
พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกจาก
การปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.9 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.51 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ของต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบัร้อยละ 25.3, 22.8, 6.88, 0, 0 และ 0 ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ี
ระดบัความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มี
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และท่ี
ระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่าท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) เช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดับความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึน อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกจ็ะมี
แนวโนม้ท่ีลดลง  

4.2.1.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝก 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.9 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.52 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากของตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบัร้อยละ 47.5, 70.0, 18.8, 0, 0 และ 0 ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ี
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ระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ) ท่ีระดับ
ความเค็ม 0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ท่ีระดับ
ความเค็ม 8.00, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ท่ี
ระดบัความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิม
สูงข้ึนจาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกจะมีแนว้โนม้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที 
กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.1.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 1 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.9 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.53 

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

4.1.8.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
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16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้1 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.9 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.54 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 8.08, 7.39, 7.34, 7.30, 7.11 และ 
7.04 โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 0 พีพีที มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ใน
การปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00 พีพีทีไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) กบั
ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 16.0 และ 24.0 พีพีที แต่
ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.0, 16.0 และ 24.0 พีพีที 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้
แฝกท่ีระดบัความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) โดยค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกจะมีแน้วโน้มท่ีลดลง เม่ือระดับค่าความเค็ม
ของน ้ ามีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจัยของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็น
กรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีแนวโน้มท่ีลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดับค่าความ
เขม้ขน้ของสารละลายเกลือท่ีละลายอยูใ่นน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มสูง มีความเข้มข้นของสารละลาย
มากกว่าในน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มต ่า จึงท าให้สารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ ามีการขัดขวางการ
ละลายน ้ าของออกซิเจนลงในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มสูงปริมาณของออกซิเจนท่ีละลาย
ในน ้ า ต ่ าลงไปด้ว ย  แ ต่จ ะ มีป ริมาณคา ร์บอนไดออกไซด์ ท่ี ละลา ยอยู่ในน ้ า มีมากกว่ า 
คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิกรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน 
(พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
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ตารางที่ 4.9 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดบัค่าความ
เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของหญ้า
แฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 100a 62.5b 43.8b 0c 0c 62.2 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 12.5a  15.6a 0b 0b 0b 0b 350 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 25.3a 22.8a 6.88b 0c 0c 0c 101 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 47.5b 70.0a 18.8c 0d 0d 0d 97.0 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.00e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 8.08a 7.39b 7.34b 7.30b 7.11c 7.04c 3.30 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.2.2 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน   

สัปดาห์ที่ 2 ของการทดลอง 

4.2.2.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.10 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.55  

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที อิมีค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 100, 62.5, 37.5,  0 
และ 0 ตามล าดบั โดยพบว่า ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิต
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ของหญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดบัน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และยงัพบว่า ค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับ
ความเค็ม 16.0 พีพีที และ 24.0 พีพีที กมี็อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) รวมถึงท่ีระดบัความเค็มน ้ า 24.0 พีพีที กพ็บว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีความเค็ม
ของน ้ าระดบั 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที แต่ท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที เอง
กลบัไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ของอตัราความสามารถรอดชีวิตของ
หญา้แฝกในท่ีความเค็มของน ้ าระดบัดงักล่าว โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมาก
ข้ึน อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากระดับค่า
ความเค็มของสารละลายในน ้ ามีค่าความเขม้ขน้สูงกว่าภายในล าต้นและรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ า
ท่ีอยูใ่นล าตน้และรากซ่ึงมีค่าความเข้มข้นของสารละลายเกลือในล าต้นและรากท่ีต ่ากว่า เกดิการ
แพร่ผ่านผนงัเซลล์ของหญา้แฝกในล าต้นและรากของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยู่ด้านนอกของล าต้น
และราก เพ่ือปรับสมดุลภายในรากและล าตน้ของหญา้แฝกให้มีระดับความเข้มข้นของเกลือเท่ากนั 
ท าให้ล าตน้และรากของหญา้แฝกเกดิการสูญเสียน ้ า และตายไปในท่ีสุด 

4.2.2.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.10 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.56 

  จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 37.5, 43.8, 0, 0, 0 
และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที มากข้ึน
เร่ือยๆ กลบัพบว่า แนว้โน้มของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกลบัมีแนวโน้มท่ีลดลง 
ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกในช่วงสัปดาห์แรก จะพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนักต้นหญา้แฝกในปริมาณน้อย และอาจเน่ืองจากต้นหญา้แฝกยงัอยู่ในช่วงของการปรับตัว 
และมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มใหม่ ท าให้อตัราการเจริญเติบโตของต้นหญา้แฝกเกดิการ
หยดุชะงักข้ึน รวมถึงเม่ือระดับค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนตั้ งแต่ระดับค่าความเค็ม 32.0 พีพีที 
เป็นต้นไป หญ้าแฝกจะมีการตายเกดิข้ึนตั้ งแต่ในสัปดาห์แรกของการทดลอง จึงท าให้อัตรา
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกมีค่าคงท่ีหรือไม่เพ่ิมข้ึนในระดับความเค็มเข้นของน ้ าท่ี 
32.0 และ 40.0 พีพีที 

4.2.2.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.10 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.57 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 46.6, 48.4, 18.8, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กมี็อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดบัความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกจะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิม
สูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แน้วโน้มของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.2.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.10 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.58 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 102, 170, 41.2, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็ม  0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแน้วโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง  
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4.2.2.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 2 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.10 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.59 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

 4.2.2.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้2 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.10 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.60 

 จากการทดลอง พบว่า ระดบัค่าความเค็มของน ้ าในสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลองท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 
7.72, 7.32, 7.32, 7.21, 7.18 และ 7.15 ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ใน
การปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็มระหว่าง 
8.00 และ 16.0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 24.0 และ 32.0 พีพีที แต่มีค่าความเป็นกรด 
– ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความ
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เป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 40.0 พีพีที และท่ีระดับความเค็ม 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที และค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ใน
การปลูกหญา้แฝกจะมีแนว้โนม้ท่ีลดลง เม่ือระดับค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วน
หน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจยัของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูก
หญา้แฝกมีแนวโนม้ท่ีลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือท่ีละลาย
อยูใ่นน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มสูง มีความเขม้ขน้ของสารละลายมากกว่าในน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม
ต ่า จึงท าให้สารละลายเกลือท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีการขดัขวางการละลายน ้ าของออกซิเจนลงในน ้ า จึง
ท าให้น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มสูงปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าต ่าลงไปด้วย แต่จะมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิ
กรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน (พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
 
ตารางที่ 4.10 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดับค่าควา

เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง 
 

อตัราการเจริญเตบิโตของหญ้า
แฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 100a 62.5b 37.5c 0d 0d 60.7 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 37.5a 43.8a  0b 0b 0b 0b 202 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 46.6a 48.4a 18.8b 0c 0c 0c 88.5 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 102b 170a 41.2c 0d 0d 0d 75.9 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.00e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.72a 7.32b 7.32b 7.21bc 7.18bc 7.15c 2.42 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.2.3 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน 

  สัปดาห์ที่ 3 ของการทดลอง 
4.2.3.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.61 

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 100, 62.5, 33.3, 0 และ 0 
ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดบัน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกบัในสัปดาห์ท่ี 1 และ
สปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ซ่ึงยงัพบว่า ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับ
ความเค็ม 16.0 พีพีที และ 24.0 พีพีที กมี็อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดว้ยเช่นกนั และนอกจากน้ี กย็งัพบอีกว่า ท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 24.0 พีพีที กมี็
อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัอตัราการรอดชีวิต
ของหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที เช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดับความเค็ม
ของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที เองกลบัไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ของอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกในท่ีความเค็มของน ้ าระดับดังกล่าว โดยพบว่า เม่ือ
ระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกกจ็ะมีแนวโน้มท่ีลดลง
อยา่งต่อเน่ือง โดยอาจเน่ืองมาจากระดับค่าความเค็มของสารละลายในน ้ ามีค่าความเข้มข้นสูงกว่า
ภายในล าต้นและรากของหญ้าแฝก ท าให้น ้ า ท่ีอยู่ในล าต้นและรากซ่ึงมีค่าความเข้มข้นของ
สารละลายเกลือในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนงัเซลลข์องหญา้แฝกในล าต้นและราก
ของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยู่ด้านนอกของล าต้นและราก เพ่ือปรับสมดุลภายในรากและล าต้นของ
หญา้แฝกให้มีระดบัความเขม้ขน้ของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นและรากของหญา้แฝกเก ิดการสูญเสีย
น ้ า และตายไปในท่ีสุด 
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4.2.3.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.62 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 112, 102, 0, 0, 0 
และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีท่ีลดลง 

4.2.3.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.63 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 72.2, 73.8, 28.8, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
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ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กมี็อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดบัความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกจะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิม
สูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แน้วโน้มของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.3.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.64 

จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 150, 285, 65.0, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็ม 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
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ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแน้วโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.3.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 3 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.65 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 
 4.2.3.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 

  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 
4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้3 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.66 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั  7.64, 7.25, 7.32, 7.25, 7.20 และ 
7.14 ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 
0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้
ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ค่าความเป็นกรด – 
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ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีทีไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับ
ความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที แต่ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกท่ีระดบัความเค็ม 16.0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความ
เป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 40.0 พีพีที โดยค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกจะมีแนว้โนม้ท่ีลดลงเม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโน้มท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจยัของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ี
ใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีแนวโนม้ท่ีลดลง โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกจะมีแนว้โนม้ท่ีลดลง เม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผล
จากปัจจัยของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญ้าแฝกมี
แนวโนม้ท่ีลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ าท่ีมี
ระดบัค่าความเค็มสูง มีความเขม้ขน้ของสารละลายมากกว่าในน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มต ่า จึงท าให้
สารละลายเกลือท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีการขดัขวางการละลายน ้ าของออกซิเจนลงในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมี
ระดับค่าความเค็มสูงปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าต ่ าลงไปด้วย แ ต่จะมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิ
กรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน (พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
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ตารางที่ 4.11 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดับค่าความ
เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 100a 62.5b 33.3c 0d 0d 59.6 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 102a 112a  9.38b 0b 0b 0b 159 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 72.2a 73.8a 28.8b 0c 0c 0c 79.5 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 150b 285a 65.0c 0d 0d 0d 76.1 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.00e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.64a 7.25bc 7.32b 7.25bc 7.20bc 7.14c 2.89 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.2.4 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน  

  สัปดาห์ที่ 4 ของการทดลอง 

4.2.4.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.12 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.67 

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 100, 62.5, 28.1, 0 และ 0 
ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
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หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดับน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกบัในสัปดาห์ท่ี 1 
สปัดาห์ท่ี 2 และสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง โดยพบว่า ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ค่าความเค็ม
ของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 16.0 พีพีที และ 24.0 พีพีที กมี็อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นกนั และนอกจากน้ี กย็งัพบอีกว่า ท่ีความเค็มของน ้ า
ระดบั 24.0 พีพีที กมี็อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที ด้วยเช่นกนั แต่
ท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ของอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกในระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดังกล่าว โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเค็มของสารละลาย
ในน ้ ามีค่าความเขม้ขน้สูงกว่าภายในล าตน้และรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ าท่ีอยู่ในล าต้นและรากซ่ึง
มีค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนังเซลล์ของหญา้
แฝกในล าตน้และรากของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยูด่า้นนอกของล าตน้และราก เพ่ือปรับสมดุลภายใน
รากและล าตน้ของหญา้แฝกให้มีระดบัความเข้มข้นของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นและรากของหญา้
แฝกเกดิการสูญเสียน ้ า และตายไปในท่ีสุด  

4.2.4.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.12 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.68 

  จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 161, 187, 28.1, 0, 
0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที 
มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แนว้โนม้ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกลบัมีแนวโน้มท่ี
ลดลง 

4.2.4.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.12 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.69 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 100, 101, 40.9, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กมี็อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดบัความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกจะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิม
สูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แน้วโน้มของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 
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4.2.4.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.12 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.70 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 203., 390, 86.2, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็ม 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแน้วโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.4.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
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ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 4 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.12 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.71 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

 4.2.4.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้4 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.12 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.72 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 7.60, 7.20.0, 7.32, 7.27, 7.21 และ 
7.13 ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 
0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้
ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และค่าความเป็นกรด 
– ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8, 16, 24.0 และ 32.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 40.0 พีพีที  
เม่ือระยะเวลาของการทดลองไดด้ าเนินการผ่านไปแลว้ 4 สัปดาห์ โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของ
น ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกจะมีแน้วโน้มท่ีลดลงเม่ือระดับค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโน้มท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจยัของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ใน
การปลูกหญา้แฝกมีแนวโนม้ท่ีลดลง โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมี
แน้วโน้มท่ีลดลง เม่ือระดับค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจาก
ปัจจยัของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมีแนวโน้มท่ี
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ลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเขม้ข้นของสารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ าท่ีมีระดับค่า
ความเค็มสูง มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าในน ้ า ท่ีมีระดับค่าความเค็มต ่ า  จึงท าให้
สารละลายเกลือท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีการขดัขวางการละลายน ้ าของออกซิเจนลงในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมี
ระดับค่าความเค็มสูงปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าต ่ าลงไปด้วย แ ต่จะมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิ
กรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน (พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
 
ตารางที่ 4.12 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดับค่าความ 

เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง 
 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 100a 62.5b 28.1c 0d 0d 57.6 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 161a 187a 28.1b 0b 0b 0b 157 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 100a 101a 40.9b 0c 0c 0c 80.4 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 204b 390a 86.2c 0d 0d 0d 82.7 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.00e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.60a 7.20bc 7.32b 7.27bc 7.21bc 7.13c 3.37 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.2.5 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน 
  สัปดาห์ที่ 5 ของการทดลอง 

4.2.5.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
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การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.13 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.73 

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 100, 62.5, 22.5, 0 และ 0 
ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดับน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกบัในสัปดาห์ท่ี 1 
สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 และสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง โดยพบว่า ในสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง
ค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดบัความเค็ม 16.0 พีพีที และ 24.0 พีพีที กมี็อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝก
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เช่นกนั และนอกจากน้ี กย็งัพบอีกว่า ท่ีความเค็มของน ้ า
ระดบั 24.0 พีพีที กมี็อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที ด้วยเช่นกนั แต่
ท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ของอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกในระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดังกล่าว โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเค็มของสารละลาย
ในน ้ ามีค่าความเขม้ขน้สูงกว่าภายในล าตน้และรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ าท่ีอยู่ในล าต้นและรากซ่ึง
มีค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนังเซลล์ของหญา้
แฝกในล าตน้และรากของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยูด่า้นนอกของล าตน้และราก เพ่ือปรับสมดุลภายใน
รากและล าตน้ของหญา้แฝกให้มีระดบัความเข้มข้นของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นและรากของหญา้
แฝกเกดิการสูญเสียน ้ า และตายไปในท่ีสุด  

4.2.5.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
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สปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.13 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.74 

  จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 200, 248, 37.5, 0, 
0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดบัความเค็ม 0 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดบัความเค็มของน ้ า 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที และท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
แต่ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็ม
ของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกจะมี
แนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที มากข้ึน
เร่ือยๆ กลบัพบว่า แนวโนม้ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.5.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.13 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.75 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 132, 127, 55.6, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดับความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึน อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก
กลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง   

4.2.5.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.13 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.76 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 242, 495, 106, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดบัความเค็ม 0 และ 
8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 
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4.2.5.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 5 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.13 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.77 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

 4.2.5.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้5 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.13 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.78 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั  7.56, 7.23, 7.32, 7.26, 7.21 และ 
7.15 ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 
0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้
ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และค่าความเป็นกรด 
– ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0 และ 32.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05 แต่กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 40.0 พีพีที 
โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมีแน้วโน้มท่ีลดลง เม่ือระดับค่าความ
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เค็มของน ้ ามีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจัยของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความ
เป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมีแนวโน้มท่ีลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดับค่า
ความเข้มข้นของสารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ า ท่ีมีระดับค่าความเค็มสูง มีความเข้มข้นของ
สารละลายมากกว่าในน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มต ่า จึงท าให้สารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ ามีการ
ขัดขวางการละลายน ้ าของออกซิเจนลงในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มสูงปริมาณของ
ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าต ่าลงไปดว้ย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยู่ในน ้ ามีมากกว่า 
คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิกรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน 
(พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 

 
ตารางที่ 4.13 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดับค่าความ 

เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง 
 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 100a 62.5b 22.5c 0d 0d 54.6 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 200b 248a 37.5c 0c 0c 0c 155 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 132a 127a 55.6b 0c 0c 0c 86.2 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 242b 495a 106c 0d 0d 0d 84.6 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.00e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.56a 7.23bc 7.32b 7.26bc 7.21bc 7.15c 3.15 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
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4.2.6 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน 

  สัปดาห์ที่ 6 ของการทดลอง 
4.2.6.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.79 

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 99.00, 61.5, 18.8, 0 และ 
0 ตามล าดบั โดยพบว่า ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดับน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกบัในสัปดาห์ท่ี 1 
สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4 และสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง โดยพบว่า ในสัปดาห์ท่ี 6 ของ
การทดลองค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝก
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 24, 32 และ 
40.0 พีพีที ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 24.0 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 32.0 และ 40.0 
พีพีที และอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นกนั ไม่พบว่า 
อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า 
เม่ือระดบัความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกกจ็ะมีแนวโน้มท่ี
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเค็มของสารละลายในน ้ ามีค่าความเข้มข้นสูง
กว่าภายในล าต้นและรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ าท่ีอยู่ในล าต้นและรากซ่ึงมีค่าความเข้มข้นของ
สารละลายเกลือในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนงัเซลลข์องหญา้แฝกในล าต้นและราก
ของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยู่ด้านนอกของล าต้นและราก เพ่ือปรับสมดุลภายในรากและล าต้นของ
หญา้แฝกให้มีระดบัความเขม้ขน้ของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นและรากของหญา้แฝกเกดิการสูญเสีย
น ้ า และตายไปในท่ีสุด  



117 

 

4.2.6.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.80 

  จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 234, 273, 43.8, 0, 
0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที 
มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แนวโนม้ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกลบัมีแนวโน้มท่ี
ลดลง 

4.2.6.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.81 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
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32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 165, 152, 64.4, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดับความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึน อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก
กลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง   

4.2.6.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.82 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 275, 579, 116, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดบัความเค็ม 0 และ 
8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
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ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.6.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 6 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.83 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

 4.2.6.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้6 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.84 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 7.49, 7.25, 7.26, 7.24, 7.20.0 และ 
7.13, ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความ
เค็ม 0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ า
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ท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และค่าความเป็น
กรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8, 16, 24  และ 32.0 พีพีที กลบัไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่พบว่า ท่ีระดบัความเค็มทั้ ง 4 ระดับดังกล่าว
มีค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 40.0 พีพีที  
เม่ือระยะเวลาของการทดลองไดด้ าเนินการผ่านไปแลว้ 6 สัปดาห์ โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของ
น ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีแนว้โนม้ท่ีลดลง เม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจยัของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการ
ปลูกหญา้แฝกมีแนวโนม้ท่ีลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดับค่าความเข้มข้นของสารละลายเกลือท่ี
ละลายอยูใ่นน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มสูง มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าในน ้ าท่ีมีระดับค่า
ความเค็มต ่า จึงท าให้สารละลายเกลือท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีการขดัขวางการละลายน ้ าของออกซิเจนลง
ในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มสูงปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าต ่าลงไปด้วย แต่มี
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทาง
เคมีเกดิกรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน (พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

ตารางที่ 4.14 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดับค่าความ
เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0

0 
24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 99.0a 61.5b 18.8c 0d 0d 53.1 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 234a 273a 43.8b 0b 0b 0b 148 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 165a 152a 64.4b 0c 0c 0c 83.2 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 275b 579 116c 0d 0d 0d 85.8 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.00e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.49a 7.25b 7.26b 7.24bc 7.20bc 7.13c 2.48 

 
หมายเหตุ : abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.2.7 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน 
  สัปดาห์ที่ 7 ของการทดลอง 

4.2.7.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.15 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.85 

จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 97.3, 58.0, 16.1, 0 และ 0 
ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
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หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดับน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกบัในสัปดาห์ท่ี 1 
สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 และสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง โดยพบว่า ใน
สปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลองค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดบัความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 24, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 24.0 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 32.0 และ 
40.0 พีพีที และอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นกนั ไม่
พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
พบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อัตราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกกจ็ะมี
แนวโนม้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเค็มของสารละลายในน ้ ามีค่าความ
เขม้ขน้สูงกว่าภายในล าตน้และรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ าท่ีอยูใ่นล าตน้และรากซ่ึงมีค่าความเข้มข้น
ของสารละลายเกลือในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนงัเซลลข์องหญา้แฝกในล าต้นและ
รากของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยู่ด้านนอกของล าต้นและราก เพ่ือปรับสมดุลภายในรากและล าต้น
ของหญา้แฝกให้มีระดับความเข้มข้นของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นและรากของหญา้แฝกเกดิการ
สูญเสียน ้ า และตายไปในท่ีสุด  

4.2.7.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.15 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.86 

  จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกมีค่าเท่ากบั  270, 321, 56.2, 0, 
0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที 
มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แนวโนม้ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกลบัมีแนวโน้มท่ี
ลดลง 

4.2.7.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.15 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.87 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 194, 174, 76.6, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดับความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึน อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก
กลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง   

 
 



124 

 

4.2.7.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.15 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.88 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 299, 640, 124, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดบัความเค็ม 0 และ 
8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.7.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
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ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 7 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.15 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.89 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

 4.2.7.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้7 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.15 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.90 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 7.59, 7.21, 7.33, 7.27, 7.21 และ 
7.16 ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 
0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้
ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที แต่ค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8, 16, 24, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  เม่ือระยะเวลาของการทดลองได้ด าเนินการ
ผ่านไปแลว้ 7 สัปดาห์ โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมีแน้วโน้มท่ี
ลดลง เม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจัยของความ
เค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกมีแนวโน้มท่ีลดลง และอาจ
เน่ืองมาจากระดบัค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มสูง มี
ความเขม้ขน้ของสารละลายมากกว่าในน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มต ่า จึงท าให้สารละลายเกลือท่ีละลาย
อยูใ่นน ้ ามีการขัดขวางการละลายน ้ าของออกซิเจนลงในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มสูง
ปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าต ่าลงไปด้วย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยู่ใน
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น ้ ามีมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิกรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความ
เป็นกรดเพ่ิมข้ึน (พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
 

ตารางที่ 4.15 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดับค่าความ
เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0

0 
40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 97.3a 58.0b 16.1c 0d 0d 52.0 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 270a 321a 56.2b 0b 0b 0b 138 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 194a 174a 76.6b 0c 0c 0c 82.4 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 299b 640a 124c 0d 0d 0d 87.8 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.0e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.59a 7.21b 7.33b 7.27b 7.21b 7.16b 3.28 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.2.8 อิทธิพลของระดับความเค็มน ้าที่มีผลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝกใน 

  สัปดาห์ที่ 8 ของการทดลอง 
4.2.8.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกจากการปลูกหญา้
แฝกในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.16 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.91 
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จากการทดลอง พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง อตัราการรอดชีวิตของหญา้
แฝกท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเท่ากบัร้อยละ 100, 94.5, 53.9, 14.1, 0 และ 0 
ตามล าดับ โดยพบว่า ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็มของน ้ าทั้ ง 2 
ระดบัดงักล่าวกลบัมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดับน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกบัในสัปดาห์ท่ี 1 
สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4 สปัดาห์ท่ี 5 สปัดาห์ท่ี 6 และสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง โดย
พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 8ของการทดลองค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราการ
รอดชีวิตของหญา้แฝกแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 24.0 พีพีที อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีระดับความ
เค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที และอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพี
ที เช่นเดียวกนั ไม่พบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงมากข้ึน อตัราการรอดชีวิตของ
หญา้แฝกกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจเน่ืองมาจากระดบัค่าความเค็มของสารละลาย
ในน ้ ามีค่าความเขม้ขน้สูงกว่าภายในล าตน้และรากของหญา้แฝก ท าให้น ้ าท่ีอยู่ในล าต้นและรากซ่ึง
มีค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือในล าตน้และรากท่ีต ่ากว่า เกดิการแพร่ผ่านผนังเซลล์ของหญา้
แฝกในล าตน้และรากของหญา้แฝกออกสู่น ้ าท่ีอยูด่า้นนอกของล าตน้และราก เพ่ือปรับสมดุลภายใน
รากและล าตน้ของหญา้แฝกให้มีระดบัความเข้มข้นของเกลือเท่ากนั ท าให้ล าต้นและรากของหญา้
แฝกเกดิการสูญเสียน ้ า และตายไปในท่ีสุด  

4.2.8.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัต้นหญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.16 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.92 

  จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
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32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกมีค่าเท่ากบั  270, 321, 56.2, 0, 
0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ท่ีระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 0 พีพีที เป็น 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ ามีการเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที 
มากข้ึนเร่ือยๆ กลบัพบว่า แนวโนม้ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกลบัมีแนวโน้มท่ี
ลดลง 

4.2.8.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 

2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจาก
การติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกจากการปลูกหญา้แฝกใน
สปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.16 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.93 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 228, 200, 88.8, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดับความเค็มของน ้ า 0 
และ 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ท่ีระดบัความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และท่ีระดับความเค็ม 
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกมี็ความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นเดียวกนั แต่ท่ีระดับความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมข้ึน อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก
กลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง  

4.2.8.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝก 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก ่ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
จากการปลูกหญา้แฝกในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.16 และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.94 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากต้นหญา้แฝกท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที มีค่าเท่ากบั 316, 699, 129, 0, 0 และ 0 โดยพบว่า ท่ีระดบัความเค็ม 0 และ 
8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 8.00 และ 16.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากตน้หญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ท่ีระดับความเค็ม 8.00, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ท่ีระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากต้นหญา้แฝกมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ท่ีระดับ
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที กลบัพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยพบว่า เม่ือระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 0 พีพีที เป็นระดับความเค็ม 8.00 พีพีที จะพบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือระดับความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที กลบั
พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

4.2.8.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดบัค่าความเค็มของน ้ าเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือ
เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
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พีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความเค็มของน ้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้ 8 สัปดาห์ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.16 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.95 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมี
ต้นหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ระดบัค่าความเค็มของน ้ ามีค่าไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีค่าของระดับความ
เค็มเท่ากบั 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที เช่นเดิม และแต่ละระดับความเค็มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งชดัเจน 

 4.2.8.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือท าการปลูกต้นหญา้แฝก 

4 ชนิดพนัธุ์ ไดแ้ก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ด้วยการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์หรือเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน ในน ้ าท่ีมีค่าของระดับความเค็ม 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ซ่ึงผลจากการติดตามวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเม่ือตน้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได ้8 สปัดาห์ของการทดลอง 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.16 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.96 

 จากการทดลอง พบว่า ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลองท่ีมีตน้หญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที พบว่า ค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 7.63, 7.23, 7.34, 7.29, 7.21 และ 
7.11 ตามล าดบั โดยพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 
0 พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้
ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีทีไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกท่ีระดับ
ความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที แต่ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกท่ีระดบัความเค็ม 16.0 พีพีที กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกท่ีระดบัความเค็ม 40.0 พีพีที โดยค่าความเป็น
กรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญ้าแฝกมีแน้วโน้มท่ีลดลง เม่ือระดับค่าความเค็มของน ้ ามี
แนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปัจจยัของความเค็มท่ีส่งผลให้ค่าความเป็นกรด – ด่าง
ของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกมีแนวโนม้ท่ีลดลง และอาจเน่ืองมาจากระดับค่าความเข้มข้นของ
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สารละลายเกลือท่ีละลายอยูใ่นน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มสูง มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าใน
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มต ่า จึงท าให้สารละลายเกลือท่ีละลายอยู่ในน ้ ามีการขัดขวางการละลายน ้ า
ของออกซิเจนลงในน ้ า จึงท าให้น ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มสูงปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า
ต ่าลงไปดว้ย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยู่ในน ้ ามีมากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ใน
น ้ าท าปฏิกริิยาทางเคมีเกดิกรดคาร์บอนิกส่งผลให้น ้ ามีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน (พชัรา แมเร๊าะ, 2007) 
 

ตารางที่ 4.16 ความสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดได้เป็นปกติของหญา้แฝกในระดบัค่าความ
เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง 

 

อตัราการเจริญเตบิโตของ
หญ้าแฝก 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ระดบัค่าความเค็มของน ้า (พพีที)ี 
CV 

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N/A 100a 94.5a 53.9b 14.1c 0d 0d 50.7 
น ้าหนักหญา้แฝก (ร้อยละ) N/A 270a 321a 56.2b 0b 0b 0b 138 
ความสูง (ร้อยละ) N/A 228a 203a 88.8b 0c 0c 0c 81.4 
ความยาวของราก (ร้อยละ) N/A 316b 699a 129c 0d 0d 0d 92.1 
ระดับความเค็มของน ้า (พีพีที) N/A 0f 8.0e 16.0d 24.0c 32.0b 40.0a 0 
ความเป็นกรด – ด่าง 7.0 – 8.5 7.63a 7.23bc 7.34b 7.29bc 7.21bc 7.11c 3.59 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 N/A คือ Non Available หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้

CV คือ Coefficient of Variation หมายถึง สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั 
 

4.3 อทิธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเคม็น า้ต่อความสามารถ 
 ในการเจริญเติบโตของต้นหญ้าแฝก 
 
 การวิเคราะห์ความสามารถของหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ได้แก ่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความ
เค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ด้วยระยะเวลาในการติดตามผลทุกๆ สัปดาห์ 
รวมเป็นระยะเวลาจ านวน 8 สปัดาห์ โดยความสามารถในการเจริญเติบโตของตน้หญา้แฝกท่ีท าการ
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ติดตามวิเคราะห์ผลนั้น ได้แก ่อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ยากแฝก อตัราความสามารถในการลดระดบัค่าความเค็มของน ้ าของหญา้แฝก และการเปล่ียนแปลง
ของความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

4.3.1 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มน ้าต่อความสามารถ 

  ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 1 ของการทดลอง 
4.3.1.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.17 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.97 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00, 16.0 และ 
24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม  0, 8.00, 16.0 และ 24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 0, 8.00, 16.0 และ 24.0 พีพีที  แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 32.0 และ 
40.0 พีพีที นอกจากน้ี ยงัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิดพันธุ์
นครสวรรค์ท่ีระดบัค่าความเค็ม 24.0 พีพีที อีกด้วย โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง 
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 สามารถเจริญเติบโตมี
ชีวิตรอดไดร้้อยละ 100 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 พีพีที  

4.3.1.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.17 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.98  
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  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ี
สภาวะระดบัของค่าความเค็ม 8.00 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กไ็ม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ แต่กลบัมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  กบัชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที รวมถึงท่ีระดับ
ค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ร่วมด้วย โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 
ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกร้อยละ 25.0 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 พีพีที 

4.3.1.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.17 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.99  

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 และ 16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ16.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพีที 
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 มีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกร้อยละ 
31.2 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 
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4.3.1.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.17 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.100  

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 พีพีที และ
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพีที แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กลบัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่า
ความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้
แฝกร้อยละ 105 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.1.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.17 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.101 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 
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4.3.1.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.17 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.102  

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่า
ความเป็นกรด – ด่างสูงสุด คือ ในระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ 
โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 8.15 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดับค่าความเค็ม 
40.0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 6.96  
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ตารางที่ 4.17  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง 
 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต
ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม
พันธ์ 

มาตรฐาน
คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.0
abc 

50.0
abc 

0c 0c 100a 100a 75.0
ab 

50.0
abc 

0c 0c 100a 100a 50.0
abc 

25.0
bc 

0c 0c 100a 100a 75.0
ab 

50.0
abc 

0c 0c 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 12.5
ab 

25.0
a 

0b 0b 0b 0b 25.0
a 

25.0
a 

0b 0b 0b 0b 12.5
ab 

12.5
ab 

0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 21.2
abc 

13.8
bcd 

6.25
cd 

0d 0d 0d 28.8
ab 

25.0
ab 

13.8
bcd 

0d 0d 0d 30.0
ab 

21.2
abc 

7.75
cd 

0d 0d 0d 21.2
abc 

31.2
a 

0d 0d 0d 0d 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 30.0
cde 

105a 25.0
de 

0e 0e 0e 80.0
ab 

50.0
bcd 

45.0
bcd 

0e 0e 0e 55.0
bcd 

60.0
bcd 

5.00
e 

0e 0e 0e 25.0
de 

65.0
bc 

0e 0e 0e 0e 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 8.11
a 

7.46
b 

7.32
bcde 

7.27
bcdef 

7.15
bcdef 

6.96
f 

7.96
a 

7.40
bcd 

7.39
bcd 

7.26
bcdef 

7.22
bcdef 

7.09
cdef 

8.15
a 

7.25
bcdef 

7.40
bcd 

7.47
b 

7.05
def 

7.10
cdef 

8.08
a 

7.39
bc 

7.34
bcdef 

7.30
bcdef 

7.11
ef 

7.04
ef 
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4.3.2 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มน ้าต่อความสามารถ 

  ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 2 ของการทดลอง 
4.3.2.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.18 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.103 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 และ16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0 และ 24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8, 16.0 พีพีที 
แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ40.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของ
การทดลอง หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 สามารถ
เจริญเติบโตมีชีวิตรอดไดร้้อยละ 100 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 พีพีที  

4.3.2.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.18 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.104  

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง 
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ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกร้อยละ 62.0 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.2.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.18 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.105 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00, 16.0 และ 
24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ16.0 พีพีที และชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพี
ที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กลบัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกร้อยละ 58.8 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.2.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.18 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.106 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝก
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ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กลบัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกร้อยละ 275 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.2.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.18 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.107 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

4.3.2.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.18 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.108 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที รวมถึงท่ีระดับค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที  ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ร่วมด้วย แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า 
ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – ด่างสูงสุด คือ ในระดับค่าความเค็ม 0 พี
พีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.85 ส่วนค่าความเป็น
กรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดบัค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่า
ความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.01  
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ตารางที่ 4.18  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 2 ของการทดลอง 
 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.0
abc 

37.5
bc 

0c 0c 100a 100a 75.0
ab 

50.0
abc 

0c 0c 100a 100a 50.0
abc 

25.0
bc 

0c 0c 100a 100a 75.0
ab 

37.5
bc 

0c 0c 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 62.5
a 

50.0
ab 

0b 0b 0b 0b 37.5
ab 

37.5
ab 

0b 0b 0b 0b 37.5
ab 

37.5
a 

0b 0b 0b 0b 12.5
ab 

25.0
ab 

0b 0b 0b 0b 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 36.2
ab 

41.2
ab 

175b

c 
0c 0c 0c 58.8

a 
51.2

a 
38.8
ab 

0c 0c 0c 51.2
a 

51.2
a 

175b

c 
0c 0c 0c 40.0

ab 
50.0 
a 

1.25
c 

0c 0c 0c 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 60.0 
efg 

275a 40.0
fg 

0g 0g 0g 185b  135b

cd 
85.0
def 

0g 0g 0g 105c

de 
155b

c 
20.0
g 

0g 0g 0g 60.0
efg 

115c

de 
20.0
g 

0g 0g 0g 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 7.68
abc 

7.28
defg 

7.27
efg 

7.25
efg 

7.10
fg 

7.01
g 

7.57
bcd 

7.29
defg 

7.26
efg 

7.20
.0efg 

7.15
fg 

7.29
defg 

7.85
a 

7.27
efg 

7.45
cde 

7.19
efg 

7.19
efg 

7.28
defg 

7.81
ab 

7.45
cde 

7.31
def 

7.21
efg 

7.28
defg 

7.04
fg 
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4.3.3 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดบัค่าความเค็มน า้ต่อความสามารถ 

ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 3 ของการทดลอง 
4.3.3.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.19 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.109 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 และ16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0 และ 24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 
และ16.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 24.0, 
32.0 และ40.0 พีพีที  ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม  32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วง
สัปดาห์ท่ี 3  ของการทดลอง  หญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 สามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดไดร้้อยละ 100 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 
พีพีที  

4.3.3.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.19 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.110  

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
และนครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 
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24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที และท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที . และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกร้อยละ 154 ท่ีระดับค่า
ความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.3.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.19 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.111 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 และ 16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ16.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพีที 
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ี
ระดับความเค็ม 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 
16.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที . และก  าแพงเพชร 1 ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง 
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ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงตน้หญา้แฝกร้อยละ 87.5 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.3.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.19 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.112 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มี
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ตน้หญา้แฝกร้อยละ 460 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.3.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.19 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.113 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
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1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

4.3.3.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.19 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.114 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับ
ค่าความเค็ม 8.00, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – 
ด่างสูงสุด คือ ในระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีค่าความ
เป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.69 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดบัค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 6.96   
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ตารางที่ 4.19  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง 
 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.0
ab 

25.0
bc 

0c 0c 100a 100a 75.0
ab 

50.0
ab 

0c 0c 100a 100a 50.0
ab 

25.0
bc 

0c 0c 100a 100a 75.0
ab 

33.3
bc 

0c 0c 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 150a 125a

b 
12.5
c 

0c 0c 0c 125a

b 
154a 12.5

c 
0c 0c 0c 87.5

abc 
130a

b 
12.5
c 

0c 0c 0c 43.8
bc 

37.5
bc 

0c 0c 0c 0c 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 55.0
ab 

67.5
ab 

31.2
bc 

0c 0c 0c 87.5
a 

77.5
a 

55.0
ab 

0c 0c 0c 82.5
a 

80.0
a 

27.5
bc 

0c 0c 0c 63.8
ab 

70.0
ab 

1.25
c 

0c 0c 0c 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 100c

de 
460a 65.0

def 
0f 0f 0f 260b  235b  110c

de 
0f 0f 0f 140c

d 
250b  50.0

def 
0f 0f 0f 100c

de 
195b

c 
350e

f 
0f 0f 0f 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 7.64
a 

7.18
cd 

7.27
bcd 

7.24
bcd 

7.14
cd 

6.96
d 

7.55
ab 

7.18
cd 

7.26
bcd 

7.20
.0bcd 

7.16
cd 

7.30
bcd 

7.66
a 

7.21
bcd 

7.45
abc 

7.29
bcd 

7.24
bcd 

7.27
bcd 

7.69
a 

7.42
abc 

7.29
bcd 

7.28
bcd 

7.24
bcd 

7.03
d 
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4.3.4 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดบัค่าความเค็มน า้ต่อความสามารถใน 

  การเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 4 ของการทดลอง 
4.3.4.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.20.0 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.
115 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 และ16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ท่ีระดับ
ค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ16.0 พี
พีที แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 
และ40.0 พีพีที ชนิดพันธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วง
สัปดาห์ท่ี 4  ของการทดลอง  หญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 สามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดไดร้้อยละ 100 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 
พีพีที  

4.3.4.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.20.0 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข .
116  

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็ม 0 พีพีที 



148 

 

ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์ ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
เช่นเดียวกนั และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พี
พีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกร้อยละ 258 ท่ีระดับค่า
ความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.4.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
  อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.20.0 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข .
117 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 และ 16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ16.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพีที 
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีทีโดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ มีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกร้อยละ
115 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.4.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.20 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.118 
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  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 รวมถึงท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีที ของชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า 
ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกร้อยละ 620 ท่ีระดับค่า
ความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.4.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
  ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ 

และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะของน ้ าท่ีมีระดบัค่าของความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.20.0 
ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.119 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

4.3.4.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ า ท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ได้
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แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.20 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.120 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16, 
24.0 และ 32.0 พีพีที  และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0 และ 24.0 พีพีที  
แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0 และ 32.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 32.0 
และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – ด่างสูงสุด คือ 
ในระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่าง
เท่ากบั 7.68 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดบัค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 6.99   
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ตารางที่ 4.20  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง 
 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.0
bc 

18.8
cd 

0d 0d 100a 100a 75.0
ab 

43.8
bcd 

0d 0d 100a 100a 50.0
bc 

25.0
cd 

0d 0d 100a 100a 75.0
ab 

25.0
cd 

0d 0d 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 212a

b 
212a

b 
37.5
bcd 

0d 0d 0d 188a

bc 
258a 62.5

bcd 
0d 0d 0d 175a

bcd 
213a

b 
12.5
cd 

0d 0d 0d 68.8
bcd 

62.5
bcd 

0d 0d 0d 0d 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 81.2
ab 

91.2
ab 

43.8
bc 

0c 0c 0c 112a 112a 76.2
ab 

0c 0c 0c 115a 112a 41.2
bc 

0c 0c 0c 91.2
ab 

88.8
ab 

2.50
c 

0c 0c 0c 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 140c

de 
620a 85.0

de 
0e 0e 0e 355b  335b  150c

de 
0e 0e 0e 190c

d 
360b  75.0

de 
0e 0e 0e 130c

de 
245b

c 
35.0
e 

0e 0e 0e 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 7.68
a 

7.14
cde 

7.24
bcde 

7.23
bcde 

7.13
cde 

7.00
e 

7.54
abc 

7.07
de 

7.26
bcde 

7.23
bcde 

7.17
cde 

7.31
abcde 

7.53
abc 

7.16
cde 

7.50
abc 

7.33
abcde 

7.29
abcde 

7.23
bcde 

7.64
ab 

7.42
abcd 

7.29
abcde 

7.27
abcde 

7.24
bcde 

6.99
e 
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4.3.5 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มน ้าต่อความสามารถ 

  ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 5 ของการทดลอง 
4.3.5.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.21 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.121 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อ
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความ
เค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพี
ที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ16.0 พีพีที 
แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีสภาวะระดับของค่า
ความเค็ม 16.0 พีพีที อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0 และ 24.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 32.0 และ40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 5 ของการ
ทดลอง หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 สามารถ
เจริญเติบโตมีชีวิตรอดไดร้้อยละ 100 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 และ 8.00 พีพีที  

4.3.5.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.21 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.122 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ี
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เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็มระหว่าง 
8.00 และ 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับความเค็ม 0 
และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัท่ีระดับค่าความเค็ม 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกร้อยละ 312 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.5.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.21 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.123 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 และ 16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพี
ที แต่ท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 กลบัมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกร้อยละ156 ท่ีระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.5.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.21 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.124 
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 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 รวมถึงท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีที ของชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า 
ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกร้อยละ 795 ท่ีระดับค่า
ความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.5.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
 ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.21 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.125 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

4.3.5.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ได้
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แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.21 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.126 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0 และ 32.0 พีพีที  และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที แต่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0 และ 32.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – 
ด่างสูงสุด คือ ในระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความ
เป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.68 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดบัค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.02  
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ตารางที่ 4.21  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง 
 

 

หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
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ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.

0 
24.
0 

32.
0 

40.
0 

0 8.0
0 

16.
0 

24.
0 

32.
0 

40.
0 

0 8.0
0 

16.
0 

24.
0 

32.
0 

40.
0 

0 8.0
0 

16.
0 

24.
0 

32.
0 

40.
0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.
0bc 

15.
0cd 

0d 0d 100
a 

100
a 

75.
0ab 

35.
0bcd 

0d 0d 100
a 

100
a 

50.
0bc 

20.
0cd 

0d 0d 100
a 

100
a 

75.
0ab 

20.
0cd 

0d 0d 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 262a

bc 
312a 50.

0bcd 
0d 0d 0d 225

abcd 
312

a 
75.

0abcd 
0d 0d 0d 238

abcd 
281

ab 
25.
0cd 

0d 0d 0d 75.
0abcd 

87.
5abcd 

0d 0d 0d 0d 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 105a

b 
119a

b 
57.
5bc 

0c 0c 0c 156
a 

136
ab 

106
ab 

0c 0c 0c 149
a 

148
a 

56.
2bc 

0c 0c 0c 120
ab 

104
ab 

2.5
0c 

0c 0c 0c 
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4.3.6 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มน ้าต่อความสามารถ 

  ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 6 ของการทดลอง 
4.3.6.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.22 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.127 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อ
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความ
เค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพี
ที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ  40.0 พีพีที ชนิดพันธุ์สงขลา 3 และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 16.0 พีพีที อตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็ม 24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0 และ 24.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง หญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 สามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดได้ร้อยละ 
100 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที ส าหรับหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 

4.3.6.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.22 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.128 
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 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็ม 0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
กบัท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกร้อยละ 362 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.6.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.22 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.129 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 และ 16.0 
พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพี
ที แต่ท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 กลบัมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ มีอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกร้อยละ188 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.6.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
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ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.22 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.130 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 รวมถึงท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีที ของชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า 
ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ต้นหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกร้อยละ 920 ท่ีระดับค่า
ความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.6.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
 ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.22 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.131 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

 
 



160 

 

4.3.6.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.22 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.132 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 16.0 พีพีที  
และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับ
ค่าความเค็ม 8.00, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – 
ด่างสูงสุด คือ ในระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความ
เป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.61 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดบัค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.00   
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ตารางที่ 4.22  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 6 ของการทดลอง 
 

 

หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.0
bcd 

12.5
de 

0e 0e 100a 95.8
a 

70.8
abc 

29.2
cde 

0e 0e 100a 100a 50.0
bcd 

16.7
de 

0e 0e 100a 100a 75.0
ab 

16.7
de 

0e 0e 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 300a

bc 
362a 50.0

cde 
0e 0e 0e 275a

bcd 
338a

b 
100
bcde 

0e 0e 0e 250a

bcde 
306a

bc 
25.0

de 
0e 0e 0e 112a

bcde 
87.5
bcde 

0e 0e 0e 0e 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 135a

b 
142a

b 
72.5

bc 
0c 0c 0c 188a 165a

b 
115a

b 
0c 0c 0c 188a 181a 67.5

bc 
0c 0c 0c 151a

b 
118a

b 
2.50

c 
0c 0c 0c 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 185
def 

920a 100e

f 
0f 0f 0f 495

bc 
480

bc 
20.0

def 
0f 0f 0f 260

de 
590

b 
130

def 
0f 0f 0f 160

def 
325c

d 
35.0

f 
0f 0f 0f 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 7.61
a 

7.23
bcd 

7.25
bcd 

7.23
bcd 

7.18
bcd 

7.00
d 

7.43
abc 

7.12
cd 

7.20
.0bcd 

7.20
.0bcd 

7.20
.0bcd 

7.27
bcd 

7.44
abc 

7.29
bcd 

7.36
abc 

7.29
bcd 

7.20
.0bcd 

7.23
bcd 

7.47
ab 

7.38
abc 

7.23
bcd 

7.25
bcd 

7.21
bcd 

7.03
d 
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4.3.7 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มน ้าต่อความสามารถ 

  ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 7 ของการทดลอง 
4.3.7.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.23 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.133 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 
1 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 16.0 พีพีที อตัราความสามารถรอดชีวิต
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>
0.05) กบัท่ีระดบัความเค็ม 24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 16.0 และ 24.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 32.0 และ 40.0 พี
พีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 สามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดได้ร้อยละ 100 ท่ีระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที ส าหรับหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์  

4.3.7.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.23 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.134 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
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เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็ม 0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัความเค็มระหว่าง 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิด
พนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วง
สปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
สูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกร้อยละ 462 ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 8.00 
พีพีที 

4.3.7.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.23 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.135 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที  แต่ท่ีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 พีพีที 
ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบั
ระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 ท่ี
ระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลองชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ มี
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก
ร้อยละ 224 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.7.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
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ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.23 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.136 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 รวมถึงท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีที ของชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กบัระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ 
ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ของการ
ทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกร้อยละ 1,015 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.7.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
 ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.23 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.137 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดับค่าความเค็มของน ้ าของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต  พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืช
ไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 
1 โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลองระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่
ไม่มีการเปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

4.3.7.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
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ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.23 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.138 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0 
และ 32.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 8.00, 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00 และ 32.0 พีพีที ชนิด
พนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
8.00 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – ด่าง
สูงสุด คือ ในระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็น
กรด – ด่างเท่ากบั 7.65 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดับค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 7.00   
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ตารางที่ 4.23  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 7 ของการทดลอง 
 

 

หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 50.0
bcd 

10.7
de 

0e 0e 100a 92.9
a 

67.9
ab 

25.0
cde 

0e 0e 100a 100a 50.0
bcd 

14.3
de 

0e 0e 100a 96.4
a 

64.3
abc 

14.3
de 

0e 0e 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 350a

bc 
462a 75.0

cde 
0e 0e 0e 300a

bcd 
375a

b 
112
bcde 

0e 0e 0e 300a

bcd 
336a

bc 
37.5

de 
0e 0e 0e 131

bcde 
112
bcde 

0e 0e 0e 0e 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 161a

b 
161a

b 
90.0

bc 
0c 0c 0c 218a 186a

b 
139a

b 
0c 0c 0c 224a 216a 75.0

bc 
0c 0c 0c 174a

b 
132a

b 
2.50

c 
0c 0c 0c 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 205
def 

1,01
5a 

110
def 

0f 0f 0f 530
bc 

540
bc 

220
def 

0f 0f 0f 285
de 

660
b 

130
def 

0f 0f 0f 175
def 

345c

d 
350e

f 
0f 0f 0f 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 7.65
a 

7.16
cd 

7.22
bcd 

7.25
bcd 

7.14
cd 

7.02
d 

7.06
ab 

7.02
d 

7.28
abcd 

7.27
abcd 

7.16
cd 

7.31
abcd 

7.51
abc 

7.20
.0cd 

7.52
abc 

7.31
abcd 

7.29
abcd 

7.31
abcd 

7.59
ab 

7.47
abc 

7.29
abcd 

7.23
bcd 

7.27
abcd 

7.00
d 
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4.3.8 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มน ้าต่อความสามารถ 

  ในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝกในสัปดาห์ที่ 8 ของการทดลอง 
4.3.8.1  อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก 
อัตราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.24 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.139 

จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อ
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความ
เค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพี
ที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กบัระดบัค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 16.0 พีพีที อตัราความสามารถรอด
ชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็ม 24.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 16.0 และ 24.0 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กบัชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 32.0 และ
40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 
3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 สามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดไดร้้อยละ 100 ท่ีระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 0 พีพีที และ 8.00 พีพีที ส าหรับหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

4.3.8.2  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.24 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.140 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
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เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัท่ีระดับความเค็ม 0 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดบัความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที แต่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 และนครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วง
สปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
สูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกร้อยละ 462 ท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 8.00 
พีพีที 

4.3.8.3  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝก 
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.24 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.141 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยูใ่นน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0 
พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 8.00 พีพีที 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที และสงขลา 3 ท่ี
ระดบัค่าความเค็ม 0, 8.00 และ 16.0 พีพีที  แต่ท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ กลบัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความ
เค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที  โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลองชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกร้อยละ258 ท่ีระดับ
ค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที 

4.3.8.4  อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
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ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.24 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.142 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มของน ้ า ต่ออตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝก พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ี
เจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความเค็ม 
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และท่ีสภาวะระดบัของค่าความเค็ม 0 และ 8.00 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 รวมถึงท่ีระดับความเค็ม 8.00 พีพีที ของชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่กลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กบัระดบัความเค็ม 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ 
ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 8 ของการ
ทดลอง ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกร้อยละ 1,095 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที 

4.3.8.5  ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 
 ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2  สงขลา  3 

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของความเค็ม
ของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.24 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.143 

 จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อการ
เปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีต้นหญา้แฝกมีการเจริญเติบโต พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนั โดยชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ า
ท่ีมีสภาวะระดับของค่าความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 โดยพบว่า 
ในช่วงสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลองระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ไม่มีการ
เปล่ียนระดบัค่าความเค็มจากเดิม 

4.3.8.6  ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก 
 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีระดับค่าของ
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ความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ในช่วงสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.24 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้แสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.144 

  จากการทดลองระหว่างชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกกบัระดับค่าความเค็มของน ้ า ต่อค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก พบว่า ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 ท่ีเจริญเติบโตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน อยู่ในน ้ าท่ีมีสภาวะระดับ
ของค่าความเค็ม 0 พีพีที ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กบัชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ ท่ีระดับค่าความเค็ม 0, 16.0, 
24.0 และ 32.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0 และ 24.0 พีพีที  
แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัระดับความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 
และ 40.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00, 16.0, 24.0 และ 32.0 พีพีที ชนิดพนัธุ์
นครสวรรค์ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00 และ 40.0 พีพีที และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 32.0 และ 40.0 พีพีที โดยพบว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด – ด่าง
สูงสุด คือ ในระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที ของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็น
กรด – ด่างเท่ากบั 7.71 ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างต ่าสุด คือ ระดับค่าความเค็ม 40.0 พีพีที ของ
หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 และมีค่าความเป็นกรด – ด่างเท่ากบั 6.94 
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ตารางที่ 4.24  ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนัในสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง 
 

 

หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 N.I. คือ การไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 I.     คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนิดพนัธุ์หญา้แฝกกบัระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  
 N/A คือ Non Available หมายถึง N/A มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลไม่ไดก้  าหนดไว ้
 
 

อัตราการเจริญเตบิโต

ของหญ้าแฝก 

ปฏิสัม

พันธ์ 

มาตรฐาน

คุณภาพ
น ้าทะเล 

ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 2 ชนิดพันธ์ุสงขลา 3 ชนิดพันธ์ุนครสวรรค์ ชนิดพันธ์ุก าแพงเพชร 1 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

การรอดชีวิต (ร้อยละ) N.I. N/A 100a 100a 46.9
cde 

9.38
ef 

0f 0f 100a 90.6
ab 

65.6
abc 

21.9
def 

0f 0f 100a 96.9
a 

46.9
cde 

12.5
ef 

0f 0f 100a 90.6
ab 

56.2
bcd 

12.5
ef 

0f 0f 

น ้าหนักหญ้าแฝก (ร้อยละ) N.I. N/A 350a

bc 
462a 75.0

cde 
0e 0e 0e 300a

bcd 
375a

b 
112
bcde 

0e 0e 0e 300a

bcd 
336a

bc 
37.5

de 
0e 0e 0e 131

bcde 
112
bcde 

0e 0e 0e 0e 

ความสูง (ร้อยละ) N.I. N/A 195a

bc 
186a

bc 
108
bcd 

0d 0d 0d 245a 234a

b 
159a

bc 
0d 0d 0d 258a 246a 86.2

cd 
0d 0d 0d 215a

bc 
146a

bc 
2.50

d 
0d 0d 0d 

ความยาวของราก (ร้อยละ) I N/A 225
def 

1,09
5a 

110
def 

0f 0f 0f 575
bc 

590
bc 

240
def 

0f 0f 0f 290
de 

735
b 

130
def 

0f 0f 0f 175
def 

375c

d 
350e

f 
0f 0f 0f 

ระดบัความเคม็ของน ้า (ppt) N.I. N/A 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง N.I. 7.0 – 8.5 7.71
a 

7.19
cdefgh 

7.26
bcdefg

h 

7.24
bcdefg

h 

7.09
fgh 

6.95
gh 

7.56
abcd 

7.11
efgh 

7.25
bcdefg

h 

7.23
bcdefg

h 

7.19
cdefgh 

7.34
abcdef

gh 

7.60
abc 

7.16
defgh 

7.54
abcde 

7.38
abcdef

g 

7.31
abcdef

gh 

7.23
bcdefg

h 

7.65
ab 

7.46
abcdef 

7.30
abcdef

gh 

7.29
abcdef

gh 

7.23
bcdefg

h 

6.94
h 



 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการทดลอง 
  

จากการศึกษาประสิทธิภาพความสามารถทนต่อสภาพความเค็มน ้ าของต้นหญา้แฝก 2 สาย
พนัธุ์ ซ่ึงประกอบด้วย สายพนัธุ์ลุ่มและสายพนัธุ์ดอน จ านวนสายพนัธุ์ละ  2 ชนิดพนัธุ์ รวมเป็น
จ านวน 4 ชนิดพนัธุ์ สายพนัธุ์ลุ่ม ประกอบด้วย ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และชนิดพนัธุ์สงขลา 3 
และสายพนัธุ์ดอน ประกอบดว้ย ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยแต่ละชนิด
พนัธุ์ไดมี้การจ าลองสถานการณ์การเจริญเติบโตของหญา้แฝก ดว้ยการปลูกหญ้าแฝกแบบไฮโดรโป
นิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดิน เพ่ือให้สามารถก  าหนดการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกให้อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีสภาวะของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มแตกต่างกนัได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย ระดับค่า
ความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0. และ 40.0 พีพีที และสามารถสรุปผลของการทดลองได ้ดงัน้ี 

 
 5.1.1  อิทธิพลของความเค็มน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของชนิดพันธ์ุของหญ้าแฝก  
 อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั พบว่า อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิด
พนัธุ์ให้ผลท่ีไม่แตกต่างกนั โดยในช่วงสปัดาห์แรกของการทดลองสายพนัธุ์ จะพบว่า อตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และก  าแพงเพชร 1 จะมีค่าอตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกสูงสุด โดยมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 54.2 ทั้ง 2 ชนิดพนัธุ์ และเม่ือการทดลองผ่านไป 2 สปัดาห์ พบว่า อตัราความสามารถ
รอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ยงัคงมีอตัราความสามารถรอดชีวิตเท่าเดิม แต่อตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 กลบัมีค่าท่ีลดลงท าให้ในสปัดาห์ท่ี 2 
น้ี หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ยงัคงเป็นชนิดพนัธุ์หญา้แฝกท่ีมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของ
หญา้แฝกสูงสุด และเม่ือการทดลองผ่านสปัดาห์ท่ี 3 หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 ยงัคงเป็นชนิด
พนัธุ์หญา้แฝกท่ีมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกสูงสุดโดยยงัคงมีอตัราความสามารถ



173 

 

รอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 54.2 เท่าเดิม เม่ือการทดลองผ่านสปัดาห์ท่ี 4 จะพบว่า 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีอตัราความสามารถรอดชีวิตท่ีลดลง
จากเดิม โดยมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 53.1 แต่กย็งัคงเป็นชนิด
พนัธุ์หญา้แฝกท่ีมีอตัราการรอดชีวิตสูงสุด นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า หญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ 
เป็นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์เดียวเท่านั้นท่ีมีอตัราความสามารถรอดชีวิตเท่าเดิมตั้งแต่ในสปัดาห์แรกของ
การทดลองจนกระทัง่ถึงสปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง แต่เม่ือผ่านสปัดาห์ท่ี 5 ของการทดลอง พบว่า 
อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกมีแนวโน้มท่ีลดลงทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ โดยชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการรอด
ชีวิตสูงสุดยงัคงเป็นชนิดพนัธุ์สงขลา 3 เช่นเดิม และมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก
เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 51.7 และเม่ือการทดลองผ่านสปัดาห์ท่ี 6 สปัดาห์ท่ี 7 และสปัดาห์ท่ี 8 จะพบว่า 
แนว้โนม้ของอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ จะมีแนวโนว้รอดชีวิตลดลง โดยเม่ือ
ส้ินสุดการทดลอง จะพบว่า อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 เป็นหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ท่ีมีอตัราการรอดชีวิตสูงท่ีสุด โดยมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อย
ละ 46.4 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการรอดชีวิตเป็นล าดบัท่ี 2 คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีอตัรา
ความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 43.2 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการรอดชีวิตเป็น
ล าดบัท่ี 3  คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์ โดยมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้
แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 42.7 จึงท าให้สรุปไดว้่า อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ง 4 
ชนิดพนัธุ์ เม่ือเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั หญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ จะมีอตัราความสามารถรอดชีวิตท่ีไม่แตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1 อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 

 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

อัตราการรอดชีวิตแต่ละชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก  (ร้อยละ) CV  

(ร้อยละ) ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 

สปัดาห์ท่ี 1n.s. 50.0 54.2 45.8 54.2 62.2 
สปัดาห์ท่ี 2n.s. 47.9 54.2 45.8 52.1 60.7 
สปัดาห์ท่ี 3n.s. 45.8 54.2 45.8 51.4 59.6 
สปัดาห์ท่ี 4n.s. 44.8 53.1 45.8 50.0 57.6 
สปัดาห์ท่ี 5n.s. 44.2 51.7 45.0 49.2 54.7 
สปัดาห์ท่ี 6n.s. 43.8 49.3 44.4 48.6 53.1 
สปัดาห์ท่ี 7n.s. 43.4 47.6 44.05 45.8 52.0 
สปัดาห์ท่ี 8n.s. 42.7 46.4 42.71 43.2 50.7 

 

หมายเหตุ: n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั  พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์ ให้ผลท่ีไม่แตกต่างกนั โดยจะพบว่า ตั้ งแต่สัปดาห์แรกของการทดลอง จนกระทั่งถึงสัปดาห์
สุดทา้ยของการทดลอง อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์มีแนวโน้มท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ และเม่ือส้ินสุดการทดลอง  พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2  เป็นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกสูงท่ีสุด โดยมี
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 148 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกเป็นล าดับท่ี 2  คือ ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 โดยมีอตัราอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 131 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
เป็นล าดบัท่ี 3 คือ ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั
ร้อยละ 112 และท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกต ่าท่ีสุด คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 
โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 40.6 จึงท าให้สรุปได้ว่า อตัรา
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การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  เม่ือเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ี
มีระดับค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั หญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์  จะมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก
ตน้หญา้แฝกท่ีไม่แตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.2  
 
ตารางที่ 5.2 อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3  

นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

อัตราการเพิ่มขึน้ของความสูงแต่ละชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก (ร้อยละ) CV  

(ร้อยละ) ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 

สปัดาห์ท่ี 1n.s. 6.25 8.33 4.17 0.00 288 
สปัดาห์ท่ี 2n.s. 18.8 12.5 16.7 6.25 202 
สปัดาห์ท่ี 3n.s. 47.9 48.6 38.3 13.5 159 
สปัดาห์ท่ี 4n.s. 77.1 84.7 66.8 21.9 157 
สปัดาห์ท่ี 5n.s. 104 102 90.6 27.1 155 
สปัดาห์ท่ี 6n.s. 119 119 96.8 33.3 148 
สปัดาห์ท่ี 7n.s. 148 131 112 40.6 138 
สปัดาห์ท่ี 8n.s. 148 131 112 40.6 138 

 
หมายเหตุ: n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 
ชนิดพนัธุ์ มีแนวโน้มของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยผล
ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกในช่วงสปัดาห์แรกของการทดลองจนกระทั่งถึง
สปัดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ 
ไม่มีความแตกต่างกนั แต่ในช่วงสปัดาห์ท่ี 5 ถึงสปัดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความสูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 มีความแตกต่างกนักบัอตัราการเพ่ิมข้ึนของความ
สูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 แต่กไ็ม่ได้มีความแตกต่างกนักบัอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
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ความสูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และนครสวรรค์ นอกจากน้ี อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ความสูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร และนครสวรรค์กไ็ม่มีความแตกต่างกนักบัอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่า 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์สงขลา 3 เป็นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกสูงท่ีสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้
แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 106 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกเป็นล าดับ
ท่ี 2 คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั
ร้อยละ 81.5 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝกเป็นล าดับท่ี 3 คือ ชนิด
พนัธุ์นครสวรรค์ โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 98.3 และ
ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกต ่าท่ีสุด คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 60.6 เท่านั้น จึงท าให้สรุปได้ว่า อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  เม่ือเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  จะมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ของตน้หญา้แฝกท่ีแตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.3 
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ตารางที่ 5.3 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3  
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 

 

สัปดาห์ของการ
ทดลอง 

อัตราการเพิ่มขึน้ของความสูงแต่ละชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก  (ร้อยละ) CV  
(ร้อยละ) ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 

สปัดาห์ท่ี 1n.s. 6.88 11.2 9.79 8.75 101 
สปัดาห์ท่ี 2n.s. 15.8 24.8 20.0 15.2 88.5 
สปัดาห์ท่ี 3n.s. 25.6 36.7 31.7 22.5 79.5 
สปัดาห์ท่ี 4n.s. 36.0 50.2 44.8 30.4 80.4 
สปัดาห์ท่ี 5 46.9ab 66.5a 58.8ab 37.7b 86.2 
สปัดาห์ท่ี 6 58.3ab 77.9a 72.7ab 45.2b 83.2 
สปัดาห์ท่ี 7 68.8ab 90.4a 85.8ab 51.5b 82.4 
สปัดาห์ท่ี 8 81.5ab 106a 98.3ab 60.6b 81.4 

 
หมายเหตุ: ab ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

สถิติ (p<0.05) 
 n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย ชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้ม
ของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้
แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ มีแนวโน้มของ อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกท่ีเพ่ิมข้ึน
เร่ือย ๆ โดยผลของ อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในช่วงสัปดาห์แรกของการ
ทดลองจนกระทัง่ถึงสปัดาห์สุดทา้ยของการทดลอง พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของ
ตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 และนครสวรรค์ ไม่มีความแตกต่างกนั แต่อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 3 มีความแตกต่างกนั
กบัอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 และพบว่า อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์กไ็ม่มีความแตกต่างกนักบัอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่า 
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อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 เป็นหญา้แฝกชนิดพนัธุ์
ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกสูงท่ีสุด โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากของตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 238 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของ
ต้นหญา้แฝกเป็นล าดับท่ี 2 คือ ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของ
ตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 234 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้
แฝกเป็นล าดบัท่ี 3 คือ ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้
แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 192 และท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกต ่าท่ีสุด คือ 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อย
ละ 97.5 จึงท าให้สรุปไดว้่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ เม่ือ
เจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั หญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิด
พนัธุ์  จะมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกท่ีแตกต่างกนั รายละเอียดดังตารางท่ี 
5.4 
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ตารางที่ 5.4 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3  
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 

 

สัปดาห์ของการ
ทดลอง 

อตัราการเพิ่มขึน้ของความยาวรากแต่ละชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก (ร้อยละ) CV  
(ร้อยละ) ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 

สปัดาห์ท่ี 1 26.7ab 29.2a 20.0ab 15.0b 97.0 
สปัดาห์ท่ี 2 62.5a 67.5a 46.7ab 32.5b 75.9 
สปัดาห์ท่ี 3 104a 101a 73.3ab 55.0b 76.1 
สปัดาห์ท่ี 4 141a 140a 104ab 68.3b 82.7 
สปัดาห์ท่ี 5 176a 170a 138ab 79.2b 84.6 
สปัดาห์ท่ี 6 201a 196a 163ab 86.7b 85.8 
สปัดาห์ท่ี 7 222a 215a 179ab 92.5b 87.8 
สปัดาห์ท่ี 8 238a 234a 192ab 97.5b 92.1 

 
หมายเหตุ: ab   ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 

สถิติ (p<0.05) 
ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีต้นหญ้าแฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์   ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพันธุ์

ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั โดยตั้ งแต่ในช่วงสัปดาห์แรกของการทดลองจนกระทั่งถึง
สัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง พบว่า ระดับค่าความเค็มของน ้ า ท่ีหญ้าแฝกแต่ละชนิดพันธุ์
เจริญเติบโตอยู่นั้นไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงระดับค่าความเค็มเฉล่ียตั้ งแต่สัปดาห์แรกของการ
ทดลองถึงสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองไม่มีการเปล่ียนแปลง และมีค่าเท่ากบั 20.0 พีพีที ทั้ ง 4 
ชนิดพนัธุ์  รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.5 
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ตารางที่ 5.5 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีตน้หญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3  
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 

 

สัปดาห์ของการ
ทดลอง 

ระดับค่าความเค็มน า้ของแต่ละชนิดพันธ์ุหญ้าแฝก  (ppt) CV  
(ร้อยละ) ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 

สปัดาห์ท่ี 1n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 2n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 3n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 4n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 5n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 6n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 7n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 
สปัดาห์ท่ี 8n.s. 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 

 
หมายเหตุ: n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 

ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะ
แวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั พบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการ
ปลูกหญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ไม่มีความแตกต่างกนั โดยค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการ
ปลูกหญา้แฝกเฉล่ียเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกสูงสุด คือ น ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างของ
น ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั 7.37 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ใน
การปลูกหญา้แฝกเฉล่ียสูงเป็นล าดับท่ี 2 คือ หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 1 โดยมีค่าความเป็น
กรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั 7.31 ชนิดพนัธุ์ท่ีมีค่าความเป็นกรด – ด่าง
ของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียสูงสุดเป็นล าดบัท่ี 3 คือ ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 โดยมีค่าความเป็น
กรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั 7.28 และท่ีมีค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ า
ท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่าง
ของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั 7.24 จึงท าให้สรุปได้ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ี
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ใชใ้นการปลูกหญา้แฝกเฉล่ียทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  เม่ือเจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับ
ค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  จะให้ผลของค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้
ในการปลูกหญา้แฝกเท่ีไม่แตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.6 

 
ตารางที่ 5.6 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกสายพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2  

สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสปัดาห์ท่ี 1 – 8 ของการทดลอง 
 

สัปดาห์ของการ
ทดลอง 

ความเป็นกรด – ด่างของน า้ที่ใช้ในการปลูกหญ้าแฝกแต่ละชนิด
พันธ์ุ CV  

(ร้อยละ) 
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ ก  าแพงเพชร 1 

สปัดาห์ท่ี 1n.s. 7.38 7.39 7.40 7.33 3.30 
สปัดาห์ท่ี 2n.s. 7.27 7.29 7.37 7.35 2.42 
สปัดาห์ท่ี 3n.s. 7.24 7.27 7.35 7.33 2.90 
สปัดาห์ท่ี 4n.s. 7.24 7.26 7.34 7.31 3.37 
สปัดาห์ท่ี 5n.s. 7.24 7.27 7.35 7.29 3.15 
สปัดาห์ท่ี 6n.s. 7.25 7.24 7.30 7.26 2.48 
สปัดาห์ท่ี 7n.s. 7.24 7.28 7.36 7.31 7.28 
สปัดาห์ท่ี 8n.s. 7.24 7.28 7.37 7.31 3.59 

 

หมายเหตุ: n.s. คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 

 สรุปโดยรวมแล้วการเจริญเติบโตของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนันั้น
ให้ผลท่ีไม่แตกต่างกนัในค่าของอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัตน้หญา้แฝก ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีตน้หญา้แฝก และค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ี
ใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ส่วนอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้แฝก และอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของความยาวรากของตน้หญา้แฝก จะให้ผลของการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่า หญา้แฝก
สายพนัธุ์ลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก ่หญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 3 จะเป็นกลุ่มสายพนัธุ์ท่ีมีการ
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เจริญเติบโตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนัได้ดีกว่าหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์นครสวรรค์และก  าแพงเพชร 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มหญา้แฝกสายพนัธุ์ดอนนัน่เอง 

 
 5.1.2  อิทธิพลของระดบัความเค็มของน า้ที่มผีลต่อความสามารถอยู่รอดของหญ้าแฝก  

 อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ยระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที 8.00 พีพีที 16.0 พี
พีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเจริญเติบโตสามารถมีชีวิตรอดได้ของ
หญา้แฝกท่ีระดบัความเค็มต่างกนั จะให้ผลท่ีแตกต่างกนั โดยระดบัค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถ
เจริญเติบโตมีชีวิตรอดได้สูงท่ีสุด คือ ท่ีระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิต
ของหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 100 ระดบัค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอด
ไดสู้งเป็นล าดบัท่ี 2 คือ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 8.00 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝก
เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 94.5 ระดับค่าความเค็มท่ีหญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดได้สูงเป็น
ล าดับท่ี 3 คือ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 53.9 และระดบัค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดได้สูงเป็นล าดับ
สุดทา้ย คือ ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0 พีพีที โดยมีอตัราความสามารถรอดชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 14.1 ส่วนท่ีระดบัความเค็ม 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า หญา้แฝกไม่สามารถมี
ชีวิตรอดไดเ้ลย โดยพบว่า เม่ือระดับค่าความเค็มของหญา้แฝกเพ่ิมสูงข้ึนอตัราความสามารถรอด
ชีวิตของหญา้แฝกเฉล่ียกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีลดลง สอดคลอ้งกนักบัการทดลองของ บุปผา โตภาคงาม 
และเอนก โตภาคงาม (2542: 3 – 9) ในการท าการทดสอบพืชอาหารสัตว์ 5 ชนิด  ซ่ึงได้แก ่หญา้ด๊ิก
ซี (Sporobolus Virginicus Kunth) หญ้าชันกาศ (Panicum Repens L.) หญ้ารูซี (Brachiaria 
Ruziziensis) หญ้ากนินี (Panicum Maximum) และถั่วสไตโล (Styloscathes Guyanensis) เพ่ือดู
ความสามารถในการทนดินเค็มของพืช ซ่ึง พบว่า เม่ือระดบัความเค็มในดินเพ่ิมสูงข้ึนความสามารถ
เจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์ทั้ ง 5 ชนิดกมี็แนวโน้มลดลงเช่นเดียวกนักบัการทดลองน้ี หรือ
สอดคลอ้งกนักบั ยทุธพงษ ์ประถมจินดา และคณะ (2538: 143 – 148) ท่ีไดท้ าการการศึกษาอิทธิพล
ของการพรางแสงและความเค็มของดินต่อการเจิรญเติบโตของหญา้แฝกพนัธุ์พ้ืนเมือง ซ่ึงได้แก ่
หญา้แฝกหอมศรีษะเกษ และหญา้แฝกจืดราชบุรี โดยพบว่า เม่ือระดับความเค็มของดินเพ่ิมสูงข้ึน
เท่ากบั 7.60 dS/m หญา้แฝกจะมีชีวิตรอดนอ้ยลง โดยหญา้แฝกจะมีอาการใบไหม ้มว้นงอ เห่ียวแห้ง 
และตาย หรือสอดคลอ้งกบั รัชดาภรณ์ พิทักษ์ธรรม (2544: 120 – 124) ท่ีท าการศึกษาผลของต้น
แมงลกัคาในสภาวะทนเค็ม หรือจักรกฤษณ์  หอมจันทน์ (2545: 26) ท่ีศึกษาเจริญเติบโตของต้น
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โสนเขียวในสภาพดินเค็ม โดย พบว่า โสนเขียวในสภาพดินท่ีมีความเค็ มจะมีผลต่อผลผลิตมวล
ชีวภาพและเมล็ดของโสนเขียวต ่ ากว่า ดินปกติอย่างชัดเจนในขณะท่ีโสนขน (Aeschyomene 
Americana) ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินท่ีปรับความเค็มไวท่ี้ร้อยละ 0.300 NaCl เหมือนโสน
เขียว แต่จ านวนปมรากและน ้ าหนกัรวมของโสนเขียวลดลงอยา่งชัดเจน หรือสอดคลอ้งกบั Neelam 
and Dwivedi (2003: 1135 – 1142) ท าการศึกษาความสามารถทนเค็มของพนัธุ์ถัว่เขียวท่ีมีความ
แตกต่างทางพนัธุกรรมกนั โดย พบว่า เม่ือเพ่ิมระดับความเค็มสูงข้ึน จะพบว่า การงอกของเมล็ด
พนัธุ์ลดลง และเป็นสาเหตุในการลดความแข็งแรงของต้นกลา้  ลดการเจริญเติบโต และการดูดซึม
น ้ าของยอดและรากของตน้ถัว่เขียวอยา่งชดัเจน ซ่ึงจากการศึกษาของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ จะพบว่า 
การเพ่ิมข้ึนของค่าความเค็มท่ีอยูใ่นน ้ า หรือท่ีอยูใ่นดิน จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการ
มีชีวิตรอดของพืชท่ีท าการทดลอง รวมทั้ งจะส่งผลท าให้การมีชีวิตรอดของพืชมีแนวโน้มท่ีลดลง 
เม่ือระดบัความเค็มเพ่ิมสูงข้ึน โดยผลจากการทดลองของบุคคลดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกบัผลใน
การทดลองในคร้ังน้ีดว้ยเช่นกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.7 
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ตารางที่ 5.7 อตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0  
และ 40.0 พีพีที  

 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

อัตราการรอดชีวิตของหญ้าแฝกในแต่ละระดบัค่าความเค็มของน า้ 

(ppt) 
CV  

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

สปัดาห์ท่ี 1 100a 100a 62.5b 43.8b 0c 0c 62.2 
สปัดาห์ท่ี 2 100a 100a 62.5b 37.5c 0d 0d 60.7 
สปัดาห์ท่ี 3 100a 100a 62.5b 33.3c 0d 0d 59.6 
สปัดาห์ท่ี 4 100a 100a 62.5b 28.1c 0d 0d 57.6 
สปัดาห์ท่ี 5 100a 100a 62.5b 22.5c 0d 0d 54.6 
สปัดาห์ท่ี 6 100a 99.0a 61.5b 18.8c 0d 0d 53.1 
สปัดาห์ท่ี 7 100a 97.3a 58.0b 16.1c 0d 0d 52.0 
สปัดาห์ท่ี 8 100a 94.5a 53.9b 14.1c 0d 0d 50.8 

 
หมายเหตุ: abcd ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 
  อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั โดยประกอบไปด้วยระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที 8.00 พีพีที 
16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกท่ี
ระดับความเค็มแตกต่างกนั จะให้ผลท่ีแตกต่างกนั โดยระดับค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถ
เจริญเติบโตและมีการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกได้สูงท่ีสุด คือ ท่ีระดับค่าความเค็ม 8.00 พีพี
ที โดยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 321 รองลงมา คือ ท่ีระดับค่า
ความเค็ม 0 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 270 และล าดับ
สุดทา้ย คือ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบั
ร้อยละ 56.2 และตั้งแต่ท่ีระดบัค่าความเค็ม 24.0 พีพีที เพ่ิมสูงข้ึนไป จะพบว่า หญา้แฝกจะมีการหยุด
การเจริญเติบโต หรือมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0 โดย พบว่า 
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เม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตั้ งแต่ระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที จนกระทั่งระดับ
ความเค็มเพ่ิมสูงข้ึนถึง 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝกกมี็แนวโน้มท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนเช่นกนั จึงสรุปได้ว่า ในช่วงระหว่างระดับความเค็ม 0 พีพีที ถึงระดับความเค็ม 8.00 พีพีที 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกแปรผนัตรงกนักบัค่าของระดับความเค็มน ้ า และมีอตัรา
การเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกสูงท่ีสุด ท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที แต่เม่ือ
ค่าระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 พีพีที เร่ือย ๆ อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนกัของตน้หญา้แฝกกจ็ะแปรผกผนัตรงกนักบัค่าของระดับความเค็มน ้ า ซ่ึงพบว่า การเจริญโต
เพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกมีแนวโนม้ท่ีลดลงเร่ือย ๆ กระทั่งอตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของ
น ้ าหนักต้นหญา้แฝกมีค่าเท่ากบั 0 เม่ือระดับความเค็มอยู่ในระดับ 24.0 พีพีที จึงท าให้สรุปได้ว่า 
ระดบัค่าความเค็มท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตและท าให้หญา้แฝกสามารถเพ่ิมปริมาณน ้ าหนักได้ดี
จะอยูใ่นช่วงระหว่างระดบัความเค็ม 0 พีพีที ถึงระดับความเค็ม 8.00 พีพีที รายละเอียดดังตารางท่ี 
5.8 
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ตารางที่ 5.8 อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0,  
24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที   

 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

อัตราการเพิ่มขึน้ของน า้หนักต้นหญ้าแฝกในแต่ละระดับค่าความ

เค็มของน า้ (พีพีที) 
CV  

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

สปัดาห์ท่ี 1 12.5a  15.6a 0b 0b 0b 0b 350 
สปัดาห์ท่ี 2 37.5a 43.8a  0b 0b 0b 0b 202 
สปัดาห์ท่ี 3 102a 112a  9.38b 0b 0b 0b 159 
สปัดาห์ท่ี 4 161a 187a 28.1b 0b 0b 0b 157 
สปัดาห์ท่ี 5 200b 248a 37.5c 0c 0c 0c 155 
สปัดาห์ท่ี 6 234a 273a 43.8b 0b 0b 0b 148 
สปัดาห์ท่ี 7 270a 321a 56.2b 0b 0b 0b 138 
สปัดาห์ท่ี 8 270a 321a 56.2b 0b 0b 0b 138 

 
หมายเหตุ: abcd  ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพนัธุ์
ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของ
น ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั โดยประกอบไปด้วยระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที 8.00 พีพีที 
16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นหญา้
แฝกท่ีระดบัความเค็มแตกต่างกนั จะให้ผลท่ีแตกต่างกนั โดยระดับค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถ
เจริญเติบโตและมีการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกไดสู้งท่ีสุด คือ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที มี
อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 228 รองลงมา คือ ท่ีระดับค่าความเค็ม 
8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 203 และล าดับสุดท้าย 
คือ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
88.8 และตั้งแต่ท่ีระดบัค่าความเค็ม 24.0 พีพีที เพ่ิมสูงข้ึนไป จะพบว่า หญา้แฝกจะมีการหยุดการ
เจริญเติบโต หรือมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0 จึงท าให้สรุปได้
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ว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงตน้หญา้แฝกแปรผกผนัตรงต่อระดบัค่าความเค็มของน ้ า โดย พบว่า 
เม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงต้นหญา้แฝกกจ็ะมีแนวโน้มท่ี
ลดลง ดังนั้น ระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และสามารถเพ่ิม
ปริมาณน ้ าหนกัของตน้หญา้แฝกให้เพ่ิมสูงข้ึนได้ดีจะอยู่ในช่วงระหว่างระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที 
ถึงระดบัความเค็ม 8.00 พีพีที รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.9 
 
ตารางที่ 5.9 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝกในระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00,  

16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  
 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

อัตราการเพิ่มขึน้ของความสูงของต้นหญ้าแฝก ในแต่ละระดับค่า
ความเค็มของน า้ (พีพีที) 

CV  

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

สปัดาห์ท่ี 1 25.3a 22.8a 6.88b 0c 0c 0c 101 
สปัดาห์ท่ี 2 46.6a 48.4a 18.8b 0c 0c 0c 88.5 
สปัดาห์ท่ี 3 72.2a 73.8a 28.8b 0c 0c 0c 79.5 
สปัดาห์ท่ี 4 100a 101a 40.9b 0c 0c 0c 80.4 
สปัดาห์ท่ี 5 132a 127a 55.6b 0c 0c 0c 86.2 
สปัดาห์ท่ี 6 165a 152a 64.4b 0c 0c 0c 83.2 
สปัดาห์ท่ี 7 194a 174a 76.6b 0c 0c 0c 82.4 
สปัดาห์ท่ี 8 228a 203a 88.8b 0c 0c 0c 81.4 

 
หมายเหตุ: abc ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  
 สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์  ซ่ึงประกอบด้วย ชนิด
พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะแวดลอ้ม
ของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั โดยประกอบไปดว้ยระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที 8.00 พีพี
ที 16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของ
ตน้หญา้แฝกท่ีระดบัความเค็มแตกต่างกนั จะให้ผลท่ีแตกต่างกนั โดยระดับค่าความเค็มท่ีหญา้แฝก
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สามารถเจริญเติบโตและมีการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากตน้หญา้แฝกไดสู้งท่ีสุด คือ ท่ีระดับค่าความ
เค็ม 8.00 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 699 รองลงมา 
คือ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
316 และล าดับสุดท้าย คือ ท่ีระดับค่าความเค็ม 16.0 พีพีที มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ต้นหญา้แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 129 และตั้ งแต่ท่ีระดับค่าความเค็ม 24.0 พีพีที เพ่ิมสูงข้ึนไป จะ
พบว่า หญา้แฝกจะมีการหยดุการเจริญเติบโต หรือมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้
แฝกเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0 จึงท าให้สรุปไดว้่า ระดบัค่าความเค็มท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตและท า
ให้หญา้แฝกสามารถเพ่ิมปริมาณน ้ าหนกัไดดี้จะอยูใ่นช่วงระหว่างระดับความเค็ม 0 พีพีที ถึงระดับ
ความเค็ม 8.00 พีพีที โดยพบว่า เม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตั้ งแต่ระดับค่าความ
เค็ม 0 พีพีที จนกระทัง่ระดบัความเค็มเพ่ิมสูงข้ึนถึง 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวราก
ของตน้หญา้แฝกกมี็แนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั จึงสรุปไดว้่า ในช่วงระหว่างระดับความเค็ม 0 พีพี
ที ถึงระดบัความเค็ม 8.00 พีพีที อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกแปรผนัตรงกนั
กบัค่าของระดบัความเค็มน ้ า และมีอตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก
สูงท่ีสุด ท่ีระดบัความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที แต่เม่ือค่าระดบัความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 8.00 
พีพีที เร่ือย ๆ อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกกจ็ะแปรผกผนัตรงกนั
กบัค่าของระดบัความเค็มน ้ า ซ่ึงพบว่า การเจริญโตการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมี
แนวโนม้ท่ีลดลงเร่ือย ๆ กระทัง่อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝกมีค่า
เท่ากบั 0 เม่ือระดบัความเค็มอยูใ่นระดบั 24.0 พีพีทีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.10 
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ตารางที่ 5.10 อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของตน้หญา้แฝกในระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0,  
8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  

 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

อัตราการเพิ่มขึน้ของความยาวรากของต้นหญ้าแฝกในแต่ละ

ระดับค่าความเค็มของน า้ (พีพีที) 
CV  

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

สปัดาห์ท่ี 1 47.5b 70.0a 18.8c 0d 0d 0d 97.0 
สปัดาห์ท่ี 2 102b 170a 41.2c 0d 0d 0d 75.9 
สปัดาห์ท่ี 3 150b 285a 65.0c 0d 0d 0d 76.1 
สปัดาห์ท่ี 4 204b 390a 86.2c 0d 0d 0d 82.7 
สปัดาห์ท่ี 5 242b 495a 106c 0d 0d 0d 84.6 
สปัดาห์ท่ี 6 275b 579a 116c 0d 0d 0d 85.8 
สปัดาห์ท่ี 7 299b 640a 124c 0d 0d 0d 87.8 
สปัดาห์ท่ี 8 316b 699a 129c 0d 0d 0d 92.1 

 
หมายเหตุ: abcd ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 

 
 ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีตน้หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ ประกอบด้วย ระดับค่าความเค็ม 0 
พีพีที 8.00 พีพีที 16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์แรกของการ
ทดลองจนกระทัง่ถึงสปัดาห์สุดทา้ยของการทดลอง พบว่า ระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกแต่
ละชนิดพนัธุ์เจริญเติบโตอยู่นั้ นจะให้ผลท่ีแตกต่างกนั โดยระดับของค่าความเค็มน ้ าไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากระดบัความเค็มเร่ิมตน้ท่ีท าการทดลอง ท าให้สามารถสรุปได้ว่าการหญา้แฝกทั้ ง 4 
ชนิดพนัธุ์ ไม่สามารถลดระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกเจริญเติบโตอยู่ลงได้ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 5.11 
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ตารางที่ 5.11   ระดบัค่าความเค็มของน ้ า 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีปลูกหญา้แฝก  
 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

ระดับค่าความเค็มของน า้ในแต่ละระดับ (พีพีที) CV  

(ร้อยละ) 0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

สปัดาห์ท่ี 1 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 2 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 3 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 4 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 5 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 6 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 7 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 
สปัดาห์ท่ี 8 0f 8.00e 16.00d 24.00c 32.00b 40.0a 0.00 

 
หมายเหตุ: abcdef ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 
 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 เม่ือเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะ
แวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดบัค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั โดยประกอบไปด้วยระดับค่าความเค็ม 0 พีพีที 
8.00 พีพีที 16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาว
รากของตน้หญา้แฝกท่ีระดบัความเค็มต่าง ๆ จะให้ผลท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที 
หรือท่ีสภาวะท่ีไม่มีค่าความเค็ม จะพบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝก
จะมีค่าสูงกว่าน ้ าท่ีมีค่าของความเค็ม และเม่ือระดบัค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน ค่าความเป็นกรด – 
ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกกจ็ะมีค่าลดลง อยา่งไรกต็ามระดับค่าความเค็มของน ้ ายงัอยู่ใน
มาตรฐานท่ีก  าหนด รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.12 
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ตารางที่ 5.12 ค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกในระดบัค่าความเค็มของน ้ า  
0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที  

 

สัปดาห์ของการ

ทดลอง 

ค่าความเป็นกรด – ด่างของน า้ที่ใช้ในการปลูกหญ้าแฝกในแต่

ละระดับค่าความเค็มของน า้ (พีพีที) 
CV  

(ร้อยละ) 
0 8.00 16.0 24.0 32.0 40.0 

สปัดาห์ท่ี 1 8.08a 7.39b 7.34b 7.30b 7.11c 7.04c 3.3 
สปัดาห์ท่ี 2 7.72a 7.32b 7.32b 7.21bc 7.18bc 7.15c 2.42 
สปัดาห์ท่ี 3 7.64a 7.25bc 7.32b 7.25bc 7.20bc 7.14c 2.89 
สปัดาห์ท่ี 4 7.60a 7.20bc 7.32b 7.27bc 7.21bc 7.13c 3.37 
สปัดาห์ท่ี 5 7.56a 7.23bc 7.32b 7.26bc 7.21bc 7.15c 3.15 
สปัดาห์ท่ี 6 7.49a 7.25b 7.26b 7.24bc 7.20bc 7.13c 2.48 
สปัดาห์ท่ี 7 7.59a 7.21b 7.33b 7.27b 7.21b 7.16b 3.28 
สปัดาห์ท่ี 8 7.63a 7.23bc 7.34b 7.29bc 7.21bc 7.11c 3.59 

 
หมายเหตุ: abc ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

สถิติทางสถิติ (p<0.05) 
 CV คือ สมัประสิทธ์ิของความแปรผนั (Coefficient of Variation) 
 
 สรุปโดยรวมแล้วการเจริญเติบโตของต้นหญ้าแฝกชนิดพันธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 
นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ในสภาวะแวดลอ้มของน ้ าท่ีมีระดับค่าความเค็มท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ไดแ้ก ่ระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที 8.00 พีพีที 16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที พบว่า 
อตัราความสามารถรอดชีวิตของหญ้าแฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักต้นหญา้แฝก อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของต้นหญา้แฝก ระดับค่า
ความเค็มของน ้ าท่ีต้นหญา้แฝก และค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝก จะ
ให้ผลของการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนั และพบว่า การเจริญเติบโตของหญา้แฝกจะแปรผกผนักบั
ระดบัค่าความเค็มของน ้ า โดยเม่ือระดับค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน อตัราการเจริญเติบโตของ
หญา้แฝกทั้ง 4 ชนิดพนัธุ์ กจ็ะมีแนว้โนม้ท่ีลดลง และจะหยดุการเจริญเติบโต หรือตายลง เม่ือระดับ
ค่าความเค็มของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนถึงระดบั 24.0 พีพีที เป็นตน้ไป และท่ีระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพี
ที เป็นระดบัค่าความเค็มเดียวท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตมีชีวิตรอดได้ร้อยละ 100 และเป็นช่วง
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ท่ีหญา้แฝกมีการเจริญเติบโตเพ่ิมความสูงไดม้ากท่ีสุดดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบว่า ท่ีระดับค่าความเค็ม
ของน ้ า 8.00 พีพีที เป็นช่วงท่ีหญา้แฝกมีการเจริญเติบโตเพ่ิมอตัราน ้ าหนัก และความยาวของหญา้
แฝกได้สูงท่ีสุด จึงท าให้สรุปได้ว่า ระดับค่าความเค็มท่ีหญ้าแฝกทั้ ง 4 ชนิดพันธุ์ สามารถ
เจริญเติบโตและมีชีวิตรอดไดจ้ะมีระดบัค่าความเค็มท่ีต ่ากว่า 24.0 พีพีที และช่วงของระดับค่าความ
เค็มท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตไดสู้งสุดจะอยูใ่นช่วงของระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที ถึงระดับค่า
ความเค็ม 8.00 พีพีที  
 

5.1.3 อิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพันธ์ุหญ้าแฝกและระดับค่าความเค็มของน ้า ต่อ  

  ความสามารถในการเจริญเตบิโตของต้นหญ้าแฝก 
  พบว่า ชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกและระดบัค่าความเค็มของน ้ าไม่มีอิทธิพลร่วมกนัท่ีส่งผลต่อ
อตัราความสามารถรอดชีวิตของชนิดพนัธุ์หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักของชนิดพนัธุ์
หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของตน้ชนิดพนัธุ์หญา้แฝก ระดบัค่าความเค็มของน ้ า และค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกชนิดพนัธุ์หญา้แฝกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
แต่พบว่า มีอิทธิพลร่วมกนัท่ีส่งผลต่ออตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของชนิดพนัธุ์ต้นหญา้แฝก
อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเม่ือมีการใช้ชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกท่ีแตกต่างกนั ในการ
ปลูกอยูใ่นระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีต่าง ๆ จะพบว่า มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกนั
ของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัของชนิดพนัธุ์หญา้แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นชนิด
พนัธุ์หญา้แฝก ระดบัค่าความเค็มของน ้ า และค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกชนิด
พนัธุ์หญา้แฝก แต่จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในส่วนของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของชนิด
พนัธุ์ตน้หญา้แฝก และในลกัษณะเดียวกนั เม่ือใชร้ะดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีแตกต่างกนั จะพบว่า มี
การเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกนัของอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนักของชนิดพนัธุ์หญา้
แฝก อตัราการเพ่ิมข้ึนของความสูงของต้นชนิดพนัธุ์หญา้แฝก ระดับค่าความเค็มของน ้ า และค่า
ความเป็นกรด – ด่างของน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกชนิดพนัธุ์หญา้แฝกเช่นเดียวกนั แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัในส่วนของอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากของชนิดพนัธุ์ต้นหญา้แฝก ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ให้ผลในการเจริญเติบโตอยู่
รอดในการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก ความสูง ท่ีไม่แตกต่างจากชนิดพันธุ์สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และระดับค่า
ความเค็มของน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน จะให้ผลในการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากท่ีแตกต่างจากชนิดพนัธุ์
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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 จากการทดลองคร้ังน้ีสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1) ความเหมาะสมของชนิดพนัธุ์หญา้แฝกท่ีจะน าไปท าการปลูกตามพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล 

เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะของชายฝ่ังทะเลในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศไทยนั้น ควรเลือกใช้
หญา้แฝกสายพนัธุ์ลุ่ม ซ่ึงเป็นสายพนัธุ์หญา้แฝกท่ีมีความสามารถทนต่อระดบัความเค็มน ้ าทะเลได้ดี
ท่ีสุด โดยชนิดพันธุ์ ท่ีมีความสามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด คือ ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และ
รองลงมา คือ ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 และ พบว่า ไม่สามารถน าหญา้แฝกไปปลูกในพ้ืนท่ีแนวชายฝ่ัง
ของประเทศไทยท่ีมีน ้ าขงัตลอดเวลาได ้เน่ืองจากระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลชายฝ่ังประเทศไทย
จะมีค่าความเค็มของน ้ าสูงกว่าระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลท่ีหญา้แฝกสามารถทนได้ คือ 16.0 พีพี
ที และระดบัความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตไดดี้จะอยูใ่นช่วงระดับความเค็ม 0 – 8.00 พีพี
ที แต่ระดบัความเค็มของน ้ าทะเลธรรมชาติของประเทศไทยดา้นฝ่ังอ่าวไทยมีค่าความเค็มอยู่ในช่วง
ระหว่าง 25.0 – 30.0 พีพีที และด้านฝ่ังอนัดามนัจะมีระดับค่าความเค็มอยู่ในช่วงระหว่าง 32.0 – 
34.0 พีพีที (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2553) ควรท าการปลูกตามแนวชายฝ่ังทะเลท่ีน ้ า
ทะเลไม่ท่วมขงั ซ่ึงจะท าให้ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 3 สามารถช่วยในการป้องกนัการ
กดัเซาะชายฝ่ังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) ระดบัค่าความเค็มสูงสุดของน ้ าทะเลท่ีหญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติ ซ่ึง
จากการทดลอง พบว่า ระดบั ค่าความเค็มของน ้ าทะเลสูงสุดท่ีหญา้แฝกสามารถมีชีวิตรอดได้นั้น คือ 
ระดบัความเค็ม 16.0 พีพีที แต่จะพบว่าการแตกกอหรือการเพ่ิมข้ึนของรากหญา้แฝกน้อยมาก และ
บางชุดการทดลองกไ็ม่มีการแตกกอเพ่ิมจากเดิมเลย ดังนั้น ระดับค่าความเค็มของน ้ าทะเลสูงสุดท่ี
สามารถท าให้หญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตไดเ้ป็นปกติ คือ ระดบัความเค็ม 8.00 พีพีที  

3) ความสามารถในการเจริญเติบโตได้เป็นปกติของหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 
สงขลา 3 นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 ต่อระดบัความเค็มของน ้ าทะเลท่ีระดับ 0, 8.00, 16.0, 24.0, 
32.0 และ 40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สปัดาห์ พบว่า ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 
2 เป็นชนิดพนัธุ์ท่ีมีอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝกสูงท่ีสุด โดยมีอตัราการรอดชีวิตท่ีร้อยละ 100 ท่ี
ระดับค่าความเค็มของน ้ า 0 พีพีที  และ 8.00 พีพีที รวมทั้ งเป็นชนิดพนัธุ์หญา้แฝกท่ีมีอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากน ้ าหนกัเร่ิมต้นร้อยละ 462 และเป็นชนิดพนัธุ์
หญา้แฝกท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากสูงท่ีสุดในอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากความยาวราก
เร่ิมตน้ร้อยละ 1,095 รองลงมา คือ ชนิดพนัธุ์สงขลา 3 นอกจากน้ี ท่ีระดับค่าความเค็มท่ีหญา้แฝก
สามารถมีชีวิตรอดไดสู้งท่ีสุด คือ ท่ีระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที พบอตัราการรอดชีวิตของหญา้แฝก
ทุกสายพนัธุ์ร้อยละ 100 และท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ า 8.00 พีพีที เป็นค่าระดับความเค็มของน ้ าท่ี



194 

 

หญา้แฝกทุกชนิดพนัธุ์ มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนัก และอตัราการเพ่ิมข้ึนของความยาวรากสูง
ท่ีสุด 

4) ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 สงขลา 3 นครสวรรค์ และ
ก  าแพงเพชร 1 ต่อการลดระดบัความเค็มของน ้ าทะเลท่ีระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 
40.0 พีพีที ท่ีระยะเวลาในการทดลองระหว่าง 1 – 8 สัปดาห์ พบว่า หญา้แฝกทั้ ง 4 ชนิดพนัธุ์ไม่
สามารถลดระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเลจากระดับความเค็มของน ้ าเร่ิมต้นได้ จึงสรุปได้ว่าหญา้
แฝกทั้ง 2 สายพนัธุ์ 4 ชนิดพนัธุ์ไม่สามารถลดระดบัความเค็มของน ้ าทะเลให้ลดลงได ้

ผลจากการทดลองสรุปไดว้่า สายพนัธุ์ของหญา้แฝกไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติใน
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าทะเล โดยพบว่าตั้ งแต่ระดับความเค็มมากกว่า 16.0 พีพีที สายพนัธุ์ของ
หญา้แฝกไม่สามารถเจริญเติบโต และรอดชีวิตไดเ้ลย แต่สามารถทนต่อระดบัความเค็มของน ้ าทะเล 
และเจริญเติบโตไดเ้ป็นปกตินั้นจะเป็นระดับความเค็มของน ้ าท่ีต ่ากว่า 16.0 พีพีที คือ ระดับความ
เค็ม 8.00 และ 0 พีพีที จากสมมติฐานว่า หญา้แฝกสามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติและสามารถทน
ต่อระดบัความเค็มของน ้ าทะเล เพ่ือช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังจากคล่ืนน ้ าทะเลได้นั้น จึง
สรุปไดว้่า หญา้แฝกไม่สามารถทนต่อระดบัความเค็มของน ้ าทะเล และเจริญเติบโตในสภาวะระดับ
ความเค็มของน ้ าทะเลไดเ้ป็นปกติ แต่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติ และทนต่อระดับความเค็ม
ของน ้ ากร่อยเท่านั้น 
 และจากการทดลองดงักล่าว จึงเป็นขอ้มูลทางเลือกส าหรับหน่วยงานท่ีจะมีการน าหญา้แฝก
ไปใชใ้นการจดัท าโครงการเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังของน ้ าทะเล หรือน ้ ากร่อย และเพ่ือให้
หน่วยงานท่ีด าเนินโครงการมีการเลือกใช้ประเภท หรือชนิดพนัธุ์ของหญา้แฝกในการป้องกนัการ
กดัเซาะชายฝ่ังให้มีความเหมาะสมท่ีสุด กบัระดับความเค็มของน ้ าท่ีอยู่ในโครงการ เพ่ือการลงทุน
ด าเนินการของโครงการมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาประสิทธิภาพของความสามารถทนต่อสภาพความเค็มของต้นหญา้แฝกสายพนัธุ์
ลุ่ม ประกอบดว้ย ชนิดพนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 และสงขลา 3 และหญา้แฝกสายพนัธุ์ดอน ประกอบด้วย 
ชนิดพนัธุ์นครสวรรค์ และก  าแพงเพชร 1 โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้หญา้แฝกใน
การปลูกเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะตามแนวชายฝ่ังท่ีมีผลกระทบจากระดับค่าความเค็มของน ้ าทะเล 
รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับใช้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมบางประการ เพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป 
ดงัต่อไปน้ี 
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 1) ระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีใช้ในการทดลองนั้ นมีการแบ่งค่าระดับความเค็มเป็น 6 
ระดบั ซ่ึงไดแ้ก ่ระดบัความเค็ม 0 พีพีที 8.00 พีพีที 16.0 พีพีที 24.0 พีพีที 32.0 พีพีที และ 40.0 พีพีที 
โดยพบว่า ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกยงัคงสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นั้นจะเป็นช่วงของ
ระดบัค่าความเค็ม 0 พีพีที จนถึงค่าความเค็ม 16.0 พีพีที โดยท่ีระดับค่าความเค็มท่ีระดับ 0 พีพีที 
เป็นระดบัค่าความเค็มท่ีหญา้แฝกสามารถมีชีวิตรอดได้ครบหน่วยทดลอง และท่ีระดับความเค็ม 
8.00 พีพีที เป็นระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีหญา้แฝกมีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนของน ้ าหนัก การ
เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนและความยาวของรากไดดี้ท่ีสุด และท่ีระดบัค่าความเค็ม 16.0 พีพีที เป็นช่วง
ของระดบัความเค็มท่ีมากสุดท่ีหญา้แฝกยงัคงมีความสามารถเจริญเติบโตรอดชีวิตได้ แต่กมี็อตัรา
การเจริญเติบโตต ่าท่ีสุด ดังนั้น ส าหรับในการทดลองในคร้ังต่อไป ผูท้ดลองควรมีการแบ่งระดับ
ความเค็มของน ้ าเพ่ือใชใ้นการทดลองให้มีระดบัค่าเค็มของน ้ าในช่วงท่ีถ่ีและแคบมากข้ึน โดยควรมี
การก  าหนดระดบัความเค็มเพ่ือใชใ้นการทดลองให้อยูใ่นช่วงระหว่างค่าความเค็ม 0 พีพีที ถึงระดับ
ความเค็ม 16.0 พีพีที เพ่ือท่ีจะสามารถหาค่าระดับของความเค็มท่ีมีความเหมาะสมสูงสุดต่อการ
เจริญเติบโตของหญา้แฝก 
 2) เคร่ืองมือท่ีใช้วดัค่าระดับความเค็มของน ้ าท่ีใช้ในการทดลอง ควรเป็นเคร่ืองมือว ัด
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีมีความสามารถในการวดัระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีมีความละเอียดของ
การวดัสูงกว่าน้ี เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบความสามารถของหญา้แฝกของแต่ละชนิดสายพนัธุ์ท่ี
ใชท้ าการทดลองว่าสามารถช่วยลดระดบัค่าความเค็มของน ้ าลงได้หรือไม่ ซ่ึงในการทดลองคร้ังน้ี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัระดบัค่าของความเค็มสามารถวดัระดบัค่าความเค็มของน ้ าได้เพียงในระดับ
ค่าของจ านวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถวดัค่าความเค็มของน ้ าไดใ้นระดบัของเลขทศนิยม จึงอาจท าให้
ไม่พบการเปล่ียนแปลงของระดับค่าความเค็มของน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้แฝกความละเอียดมาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงการใชเ้คร่ืองวดัของค่าความเค็มของน ้ าทดลองท่ีมีระดบัความละเอียดของเคร่ืองมือสูง
มากข้ึน อาจพบความสามารถของหญา้แฝกท่ีใชท้ าการทดลองในการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเค็ม
ของน ้ าได ้และอาจเป็นแนวทางในการน าหญา้แฝกไปใชเ้พ่ือการปลูกในพ้ืนท่ีดินท่ีมีระดับค่าความ
เค็มท่ีไม่สูงมากเกนิไป เพ่ือช่วยในการปรับสภาพดินให้มีระดับค่าความเค็มอยูใ่นค่ามาตรฐานต่อไป 
 3) เน่ืองจากการทดลองคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงของปลายฤดูฝน และตน้ของฤดูหนาว ซ่ึงเป็นช่วง
ของสภาพอากาศท่ีชุ่มช้ืนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในช่วงฤดูร้อน
ร่วมดว้ย เพ่ือท าการเปรียบเทียบว่าฤดูมีผลต่อการเจริญเติบโตของหญา้แฝกในสภาพน ้ าท่ีมีความเค็ม
ไดห้รือไม่ 
 4) ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติม โดยการทดลองปลูกในพ้ืนท่ีจริงท่ีดินมีระดับความเค็ม และ
ควรท าการคดัเลือกเฉพาะสายพนัธุ์ลุ่มเท่านั้น เพ่ือให้ไดช้นิดพนัธุ์ขหญา้แฝกท่ีเหมาะสมหรือทนต่อ
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ระดบัความเค็มของน ้ าทะเลไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะสายพนัธุ์ลุ่มพ้ืนเมืองของพ้ืนท่ีท่ีจะท าการทดลอง
หรือพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล 
 5) การน าหญา้แฝกไปใชเ้พ่ือการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังควรพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีร่วมดว้ย เพ่ือป้องกนัการรบกวนทัศนียภาพของการพกัผ่อนหย่อนใจ โดยหากเป็นพ้ืนท่ี
ทางเศรฐกจิการท่องเท่ียว ควรมีการท างานร่วมการหน่วยงานสถาปนิกของพ้ืนท่ีนั้ น ๆ เพ่ือ
ออกแบบให้มีความเหมาะสม และไม่รบกวนต่อทัศนียภาพของพ้ืนท่ีหรือพิจารณาเลือกวิธีการ
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังดว้ยวิธีการอ่ืนทดแทน 
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มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 
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ตารางที่ ก. 1  มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเล 
 
พารามเิตอร์ หน่วย ประเภทการใช้ประโยชน์ 

ประเภท 
ที่ 1 

ประเภท 
ที่ 2 

ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 

ประเภท 
ที่ 5 

ประเภท 
ที่ 6 

1. วตัถุท่ีลอยน ้ า (Floatable Solids) - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
2. สี - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
3.กล่ิน (Odour) - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
4.อุณหภูมิ (Temperature) องศา

เซลเซียส 
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน < 1 

ไม่
เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน < 1 

เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน < 2 

5.ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.00 - 8.50 
6.ความโปร่งใส (Transparency) - ลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 10.0 จากค่าต ่ าสุด 
7.สารแขวนลอย - ดูหมายเหตุ 1 
8.ความเค็ม (Salinity)  เปล่ียนแปลงไดไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 10.0 ของค่าต ่ าสุด 
9.น ้ ามนัหรือไขมันบนผิวน ้ า 
(Floatable Oil & Grease) 

- มองไม่เห็น 

10.ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ug/l ไม่เกิน 0.500 ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 5.00 
11.ออกซิเจนละลาย (DO) mg/l ไม่นอ้ยกว่า 4.00 ไม่นอ้ยกว่า 6.00 ไม่นอ้ยกว่า 4.00 
12.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/10
0ml 

ไม่เกิน 1,000 

13.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

CFU/100 
ml 

ไม่เกิน 70.0 

14.แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค 
(Enterococci Bacteria) 

CFU/100 
ml 

- ไม่เกิน 
35.0 

- ไม่เกิน 
35.0 

- - 

15.ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3-N) ug - N/l ไม่เกิน 20.0 ไม่เกิน 60.0 
16.ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (PO4-P) ug - P/l ไม่เกิน 15.0 ไม่เกิน 45.0 ไม่เกิน 15.0 ไม่เกิน 45.0 
17.แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ug - N/l ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 70.0 
18.ปรอททั้งหมด (Total Hg) ug/l ไม่เกิน 0.100 
19.แคดเมียม (Cd) ug/l ไม่เกิน 5.00 
20.โครเมียมรวม (Cr) ug/l ไม่เกิน 100 
21.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr-
Hexavalent) 

ug/l ไม่เกิน 50.0 

22.ตะกัว่ (Pb) ug/l ไม่เกิน 8.50 
23.ทองแดง (Cu) ug/l ไม่เกิน 8.00 
24.แมงกานีส(Mn) ug/l ไม่เกิน 100 
25.สังกะสี (Zn) ug/l ไม่เกิน 50.0 
26.เหล็ก (Fe) ug/l ไม่เกิน 300 
27.ฟลูออไรด์ (F) ug/l ไม่เกิน 1.00 
   ตารางที่ ก. 1  (ต่อ)   
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พารามเิตอร์ หน่วย ประเภทการใช้ประโยชน์ 
ประเภท 
ที่ 1 

ประเภท 
ที่ 2 

ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 

ประเภท 
ที่ 5 

ประเภท 
ที่ 6 

28.คลอรีนคงเหลือ (Residual 
Chlorine) 

ug/l - - - - ไม่เกิน 
0.0100 

29.ฟีนอล (Phenols) ug/l ไม่เกิน 0.0300 
30.ซัลไฟต์ (Sulfide) ug/l ไม่เกิน 10.0 
31.ไซยาไนต์ (Cyanide) ug/l ไม่เกิน 7.00 
32.พีซีบี (PCB) ug/l ตรวจไม่พบ 
33.สารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชและสัตว์ (Total 
Organochlorine Pesticides) 

-  

34.สารหนู (Arsenic) ug/l ไม่เกิน 10.0 
35.กมัมนัตภาพรังสี (เบคเคอเรลต่อ
ลิตร) 
-  ค่ากมัมันตภาพรังสีรวมแอลฟา 
- ค่ากมัมนัตภาพรังสีรวมเบตา (ไม่
รวมค่าโปตสัเซียม - 40) 

ug/l ไม่เกิน 0.100 

36.สารประกอบดีบุกอินทรียช์นิด
ไตรบิวทิล 

ng/l ไม่เกิน 10.0 

 
แหล่งที่มา: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 27 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก  าหนด 

มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเล ตีพิมพใ์นราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มท่ี 124 
ตอนท่ี 11 ง วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
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ตารางที่ ข. 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกชนิด 
พนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงตน้หญา้แฝก 
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากตน้หญา้ 
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้ 
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด- 
ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัตน้หญา้แฝกชนิด
พนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 

ตารางที่ ข. 30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ. ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 43 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
ชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 47 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของ
การทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 55 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข.57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของ
การทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 61 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

ตารางที่ ข. 62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 63 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 64 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 65 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 66 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลา
ของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 67 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 68 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 69 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 70 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 71 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 72 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลา
ของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 73 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 74 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 75 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 76 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 77 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

 

ตารางที่ ข. 78 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของ
การทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 79 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 80 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 81 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 82 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 83 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

 

ตารางที่ ข. 84 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของ
การทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 85 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 86 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 87 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 88 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 89 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 90 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลา
ของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 91 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 92 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 93 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก ท่ี
ระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 94 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากหญา้แฝก 
ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 95 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดับความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 96 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดับค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝก ท่ีระดบัค่าความเค็มของน ้ าต่างกนัในระยะเวลา
ของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 97 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝกแต่
ละชนิดพันธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 98 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 99 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงตน้หญา้แฝกแต่
ละชนิดพันธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 100 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 101 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 102 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 1 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 103 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข.104 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 105 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 106 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 107 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 108 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 109 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 110 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 111 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 112 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 113 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 114 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 3 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 115 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 116 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 117 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 118 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
4 สปัดาห์ 

 

 

 



324 
 

 

ตารางที่ ข. 119 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 120 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 4 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 121 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 122 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 123 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 124 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 125 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 126 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 5 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 127 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 128 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนักหญา้แฝกชนิด
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 129 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 130 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 131 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 132 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 6 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 133 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 134 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 135 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 136 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 137 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 138 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 7 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 139 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราความสามารถรอดชีวิตหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 140 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนน ้ าหนกัหญา้แฝกแต่ละ
ชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 141 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความสูงต้นหญา้แฝก
แต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 
สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 142 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของอตัราการเพ่ิมข้ึนความยาวรากต้นหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 143 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของระดบัความเค็มน ้ าท่ีใช้ในการปลูกหญา้
แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดบัค่าความเค็มน ้ าต่างกนั ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 
8 สปัดาห์ 
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ตารางที่ ข. 144 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเป็นกรด 
– ด่างน ้ าท่ีใชใ้นการปลูกหญา้แฝกแต่ละชนิดพนัธุ์ ท่ีระดับค่าความเค็มน ้ าต่างกนั 
ในระยะเวลาของการทดลองท่ี 8 สปัดาห์ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ภาพการทดลอง 
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ภาพที่ ค. 1  การทดลองปลูกหญา้แฝกในระดบัความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที 
 

 
 
ภาพที่ ค. 2  การเจริญเติบโตและรอดชีวิตของตน้หญา้แฝก  
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ภาพที่ ค. 3  การวดัมวลหรือน ้ าหนกัสดของตน้หญา้แฝก  
 

 
 
ภาพที่ ค. 4  การวดัการเจริญเติบโตจากระดบัค่าความสูงของตน้หญา้แฝกท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ ค. 5  การวดัค่าความยาวของรากหญา้แฝกท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือท าการปลูกอยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมี
ค่าความเค็มของน ้ าหลงัจากทดลองครบ 8 สปัดาห์ หรือ 56 วนั 

 

 
 

ภาพที่ ค. 6  การตรวจวดัระดบัค่าความเค็มของน ้ าในถงัทดลอง 
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