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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื องปริ มาณและคุณภาพของสารอินทรี ยท์ ีเกิดขึ.นในสังคมพืชป่ าชายเลนทีมีแสมขาวเป็ นพันธุ์
ไม้เด่น มีวตั ถุประสงค์เพือทราบปริ มาณสารอินทรี ย ์ ปริ มาณธาตุไนโตรเจนรวมและธาตุฟอสฟอรัสรวมในซากพืช
รวมไปถึงการย่อยสลาย เพือประเมินคุณภาพของสารอินทรี ยท์ ีเกิดขึ.นจากไม้แสมขาว การเก็บข้อมูลปริ มาณซาก
พืชและการย่อยสลายของซากพืช ในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551 โดยกําหนดแปลง
ทดลองขนาด 50×50 ตารางเมตร จํานวน 3 แปลง จําแนกความแตกต่างของแปลงทดลองตามคุณลักษณะพื.นฐาน
ของหมู่ไม้ทีปรากฏ พบว่าความหนาแน่นของต้นไม้มีค่าระหว่าง 320 ถึง 1,752 ต้น/เฮกแตร์ โดยแปลง B ส่ วน
ใหญ่เป็ นไม้ใหญ่และมีความหนาแน่นของต้นไม้มากทีสุด และแปลง A ส่ วนใหญ่เป็ นไม้แก่และมีความหนาแน่น
ของต้นไม้นอ้ ยทีสุด ในขณะทีแปลง C ส่วนใหญ่เป็ นไม้รุ่ น มีความหนาแน่น 468 ต้น/เฮกแตร์ ค่าเฉลียปริ มาณซาก
พืชเท่ากับ 616.85, 868.70 และ 751.90 กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี ในแปลง A แปลง B และ แปลง C
ตามลําดับ ซากพืชร่ วงหล่นมากทีสุด 2 ช่วง คือช่วงเริ มต้นและสิ.นสุดฤดูฝน และร่ วงหล่นน้อยทีสุดในช่วงฤดูร้อน
ปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหาร ในแปลงทีมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่และอายุมาก มีปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละปริ มาณ
ไนโตรเจนรวมสู งกว่าในแปลงทีมีตน้ ไม้ขนาดเล็กและอายุนอ้ ย ในขณะทีปริ มาณฟอสฟอรัสรวมตํากว่าเล็กน้อย
และมี ก ารสะสมในองค์ป ระกอบที เ ป็ นส่ วนสื บพัน ธุ์ข องพื ช มากที สุ ด การย่อ ยสลายเกิ ด ขึ. นอย่างรวดเร็ ว ใน
ระยะแรก แล้วค่อย ๆ ลดลง ค่าคงทีการย่อยสลายเท่ากับ 0.0261 0.0214 และ 0.0184 ในใบไม้จากแปลง A แปลง B
และแปลง C ตามลําดับ การศึกษาครั.งนี.แสดงให้เห็นว่าไม้แสมขาวในช่วงอายุของไม้ใหญ่ มีบทบาทสําคัญในการ
ปลดปล่อยสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารสู่สิ งแวดล้อมมากทีสุด
คําสําคัญ: สารอินทรี ย ์ ป่ าชายเลน การย่อยสลายของซากพืช ไม้แสมขาว คุณภาพของสารอินทรี ย ์
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Abstract
Quantity and quality of organic matter in mangrove forest with the emphasis on Avicennia alba.
dominated community had been investigated in Chonburi Province, Thailand during the period from September
2007 till August 2008. Three different permanent plots of 25×25 m2 were constructed based on the
Physiognomic characteristics of trees in the area. Spatial and temporal variations of litter fall production,
organic matter and nutrient concentration were clarified as well as litter decomposition in order to fulfill the
knowledge of mangrove as a nutrient supporter to coastal environment. Regardless to the apparent plant
characteristic, the tree densities varied between 320 and 1,752 trees/ha with highest value found in mature plot
(B) and the lowest were presented in old-stand plot (A) while young plant plot (C) hold the intermediate of 468
trees/ha. Average litter fall were 616.85, 868.70 and 751.90 g/m2/yr at plot A, B and C, respectively. Two peaks
of litter fall appeared in the period of early and late rainy season with the lowest value was recorded in summer.
Litter produced from the old-stands was generally contained higher in organic matter and nitrogen content with
only slightly lower in phosphorus content compared to mature and young stands. Decomposition of Avicennia
alba. leaves in all three plots was faster in the early stage following the slower rates for the rest of the
decomposition period. The decomposition k constants were 0.0261, 0.0214 and 0.0184 for leaves produced from
plot A, B and C, respectively. The study indicated that mature stands of Avicennia alba. played a significant role
on organic matter and nutrient contribution to coastal marine environment.
Keyword: organic matter, mangrove forest, litter decomposition, Avicennia alba., organic matter quality
ต้านลมพายุและคลืนได้ ด้วยลักษณะโครงสร้างพิเศษ
ของต้นไม้น. ี ทําให้ดกั จับสารแขวนลอยต่างๆ ทีมากับ
นํ.าได้ กลายเป็ นแหล่งกักเก็บอาหารทีอุดมสมบูรณ์แก่
สัตว์น. าํ หลายชนิดทีเข้ามาอาศัย
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพือการท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ จังหวัดชลบุรี เป็ นระบบ
นิ เ วศป่ าชายเลนที มี ค วามโดดเด่ น และมี ล ัก ษณะ
เฉพาะตัว คือ ไม้ส่วนใหญ่ของป่ าชายเลนเป็ นไม้แสม
ขาว (Avicennia alba) ทํา ให้เ ป็ นป่ าชายเลนที มี
ลักษณะของพันธุ์ไม้เด่นเพียงชนิดเดียว แตกต่างกับป่ า
ชายเลนโดยส่ วนใหญ่ทีมีความหลากหลายและการ
กระจายของกลุ่มพืช ซึ งการศึ กษาครั.งนี. มีเป้ าหมาย

1. บทนํา
ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิ เ วศที ร วมความ
หลากหลายของสิ ง มี ชี วิต พบในพื. น ที ช ายฝั ง ทะเล
บริ เวณปากนํ.า อ่าว ทะเลสาบ และเกาะซึ งเป็ นบริ เวณ
ที น. ําทะเลท่ วมถึ ง ของประเทศในเขตโซนร้ อน เขต
เหนื อ และใต้โ ซนร้ อ น ป่ าชายเลนเป็ นสั ง คมพื ช ที
ประกอบด้ว ยพัน ธุ์ไ ม้ห ลายชนิ ด มี ใ บเขี ยวตลอดปี
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพัน ธุ์ ไ ม้ไ ม่ ผ ลั ด ใบ มี ล ั ก ษณะเป็ น
เอกลัก ษณ์ แ ตกต่ า งจากป่ าบกทัว ไปเพราะได้รั บ
อิทธิพลจากทั.งนํ.าจืดและนํ.าทะเล ทําให้มีความทนต่อ
ความเค็มและมีการปรับลักษณะโครงสร้างบางอย่าง
เช่น รากคํ.าจุนในไม้สกุลไม้โกงกางทีช่วยให้สามารถ
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เพือนําไปประเมินความสามารถของไม้แสมในแง่ของ
การเป็ นแหล่งกําเนิดของสารอินทรี ยใ์ ห้แก่ระบบนิเวศ
ซึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครั.งนี. มีดงั นี.
1. เพื อ ทราบถึ ง ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ที ร่ ว ง
หล่นในสัง คมพื ช ป่ าชายเลนที มี ไ ม้แ สมขาวเป็ น
พันธุ์ไม้เด่น
2 . เ พื อ ห า ป ริ ม า ณ ไ น โ ต ร เ จ น แ ล ะ
ฟอสฟอรัสรวมในใบไม้ที ร่ ว งหล่น และใบไม้ห ลัง
การย่อยสลาย
3. เพื อ ทราบถึ ง อัต ราการย่อ ยสลายของ
ใบไม้ในพื. น ที ป่ าชายเลนแห่ ง นี.
4. เพื อ ประเมิ น คุ ณภาพของสารอิ นทรี ย ์ที
เกิดขึ.น

ป่ าชายเลนมี ค วามสํา คัญ ในเรื อ งของการ
เป็ นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิ เวศ เป็ นจุด
กําเนิดของห่วงโซ่อาหารของชายฝังทะเลและในทะเล
เนื องจากความสัมพันธ์ร ะหว่างสิ งมี ชี วิตชนิ ดต่างๆ
ทั.งผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค ทั.งในและนอกระบบ ทําให้
เกิดสารอินทรี ยป์ ริ มาณมาก โดยแหล่งทีมาสําคัญมี 2
แหล่งใหญ่ แหล่งแรกเป็ นแหล่งที มาจากป่ าชายเลน
เอง (Autochthonous sources) ได้แก่ แพลงค์ตอนพืช
ไดอะตอม แบคที เรี ย สาหร่ ายที เกาะตามต้นไม้ ราก
ไม้ และพืชชนิ ดอื นๆ ในป่ าชายเลน นอกจากนี. ยงั มี
ซากสัตว์ และสิ งขับถ่ายของสัตว์ต่างๆ อีกด้วย ส่ วน
แหล่ งที ส องเป็ นแหล่ง ที ม าจากภายนอกป่ าชายเลน
(Allochthonous sources) ได้แก่สารแขวนลอยในนํ.าที
ไหลมาจากแหล่งนํ.าต่าง ๆ ตะกอนดินจากการกัดเซาะ
ชายฝั งและบนภูเขา ซากพืชและสัตว์ทีอยู่บนชายฝั ง
หรื อในทะเล หรื อจากแหล่งนํ.าจืด
สําหรับสารอินทรี ยท์ ีเกิดจากป่ าชายเลนเอง
นับ ได้ว่า เป็ นแหล่ ง ที ม าสํา คัญ ของสารอิ น ทรี ย ์ที มี
บทบาทสํา คัญต่อการดํารงชี วิตและสิ งมี ทีมีชีวิตใน
ระบบนิ เ วศป่ าชายเลน แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ส่ ว น
สารอินทรี ยส์ ่ วนหนึ งเกิดจากสัตว์ซ ึ งเป็ นผูบ้ ริ โภคใน
ระบบนิเวศ รวมไปถึงผูย้ อ่ ยสลายต่างๆ ทีตกสะสมลง
ในดิ นแล้วถูกพัดพาไปกับนํ.าดังที กล่าวข้างต้น และ
อีกส่ วนหนึ งซึ งเป็ นแหล่งใหญ่ของสารอินทรี ยท์ ีเกิ ด
จากป่ าชายเลนเอง คือ สารอินทรี ยท์ ี เป็ นผลผลิตจาก
การร่ วงหล่นของพืชหรื อผลผลิ ตซากพืช พืชซึ งทํา
หน้าที เป็ นผูผ้ ลิ ตในระบบนิ เวศเป็ นแหล่ งใหญ่ของ
อาหารปฐมภูมิของระบบ เนืองจากสามารถสังเคราะห์
แสงให้กลายเป็ นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตเก็บไว้ใน
ส่ วนต่างๆ ของลําต้น และถ่ายทอดต่อไปยังผูบ้ ริ โภค
ในลําดับถัดไป [3]

2. งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
สําหรับไม้แสมขาว (A. alba) ทีเป็ นพันธุ์ไม้
เด่นเพียงชนิดเดียวในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์
ป่ าชายเลนเพือการท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ จังหวัดชลบุ รี
มักพบขึ.นอยู่ในเขตที เป็ นดิ นเลนอ่อน และมีน. าํ ท่วม
ถึงเป็ นประจํา ซึงดินเลนอ่อนหรื อดินเลนงอกใหม่น. นั
เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การทับถมของดินตะกอนที
ไหลมาตามแม่ น. ํา ลํา คลอง การพัง ทลายของชายฝั ง
ทะเลในบริ เวณอืนนแล้วกระแสนํ.าหมุนเวียนพัดพา
ไปตกตะกอนในอีกพื.นททีหนึงกลายเป็ นหาดเลนงอก
ใหม่ หรื อการพังทลายของชายฝั งแล้วกระแสนํ.าพัด
พาไปตกตะกอนในบริ เวณนั.น โดยทัว ไปแล้วพื.นทีใน
เขตนี. มีค่าความเค็มอยูร่ ะหว่าง 0-15 ส่ วนในพันส่ วน
ไม้แสมจัดอยูใ่ นวงศ์ Avicenniaceae ในประเทศไทย
พบสามชนิ ด ด้ว ยกัน คื อ ไม้แ สมทะเล (Avicennia
marina) ไม้แสมขาว (A. alba) และ ไม้แสมดํา (A.
officinalis) [5]
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หรื อปลดปล่อยสู่ ระบบนิ เวศก็จ ะมี มาก แต่ถา้ อัตรา
การย่อยสลายตําก็อาจเกิ ดการขาดแคลนธาตุอาหาร
ขึ.นในระบบนิ เวศได้ การปลดปล่อยธาตุอาหารจาก
การย่อยสลายของซากพืชป่ าชายเลนนั.นมี การศึ กษา
ควบคู่ไปกับการร่ วงหล่นเพือยืนยันถึ งธาตุอาหารที
เกิ ดขึ.นจากพืชในป่ าชายเลนซึ งให้สารอินทรี ยแ์ หล่ง
ใหญ่ในระบบนิ เวศป่ าชายเลน ธาตุอาหารที ได้จ าก
การย่ อ ยสลายของสารอิ น ทรี ย์จ ากพื ช ป่ าชายเลน
ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม
แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ยม และโซเดี ยม เป็ นส่ วนใหญ่
และมีปริ มาณจากมากไปน้อยตามลําดับ [6] ซึ งธาตุ
อาหารเหล่านี. เป็ นตัวเพิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
และพืชก็จะดูดซึ มกลับไปใช้ในกระบวนการเติบโต
โดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรั สซึ ง เป็ นปั จจัย
จําเป็ นในการเติบโตของพืช การวัดธาตุอาหารที เกิ ด
จากสารอิ น ทรี ย ์น. ี แสดงให้ เ ห็ น ว่า ธาตุ อ าหารจาก
องค์ ป ระกอบแต่ ล ะส่ ว นของพื ช ที ไ ด้ ก ลายเป็ น
สารอินทรี ยส์ ่วนใหญ่ทีมีอยูใ่ นระบบนั.น จะถูกผูย้ อ่ ย
สลายนําไปใช้ในกระบวนการเติบโต หรื อกล่าวได้วา่
เป็ นการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั สิ งแวดล้อม แต่
บางส่ วนก็ยงั คงเหลืออยูใ่ นซากพืชหลังการย่อยสลาย
[17][10][14]

ในประเทศไทยมีงานวิจยั ทีศึกษาถึงผลผลิต
ซากพืชในหลายพื.นที จากการศึกษาผลผลิตซากพืชป่ า
ชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผลผลิตซาก
พื ช รวมเฉลี ย 1,943.99 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี หรื อ
1,214.99 กรัมต่อตารางเมตรต่อปี ประกอบด้วยซาก
พืช ที เ ป็ นใบร้ อ ยละ 54.21 ซากพื ช ที เป็ นกิ ง ร้ อ ยละ
5.38 ซากพืชทีเป็ นผลร้อยละ 28.96 ซากพืชทีเป็ นดอก
ร้อยละ 7.84 และซากพืชส่ วนอืนๆ ที ไม่สามารถแยก
ได้ร้อยละ 3.64 ของปริ มาณผลผลิ ตซากพืชทั.งหมด
[2] การศึกษาผลผลิตซากพืชในป่ าชายเลนจังหวัดตรัง
พบว่าผลผลิตซากพืชรวมเฉลีย 1,376 กรัมต่อตาราง
เมตรต่อปี ประกอบด้วยซากพืชที เป็ นใบร้ อยละ 68
ซากพืชทีเป็ นส่วนสื บพันธุ์ร้อยละ 20 ซากพืชส่วนเนื.อ
ไม้ร้ อยละ 11 และซากพืชส่ วนอื น ๆ ร้ อยละ 1 ของ
ปริ ม าณผลผลิ ต ซากพื ช ทั.ง หมด [9]เมื อ พิ จ ารณา
ส่ ว นประกอบของซากพื ชที ร่ว งหล่ น พบว่า ซากพื ช
ส่ วนใหญ่คือส่ วนที เป็ นใบ จากการศึ กษาป่ าชายเลน
ในจัง หวัด ภู เ ก็ ต พบผลผลิ ต ซากพื ช 2.76 กรั ม ต่ อ
ตารางเมตรต่อวัน หรื อ 1,007.4 กรัมต่อตารางเมตรต่อ
ปี และมี ส่วนประกอบซากพืชที เป็ นใบมากที สุดถึ ง
ร้อยละ 78 จากปริ มาณผลผลิตซากพืชทั.งหมด [16]
นอกจากนี. สนิ ท อักษรแก้ว (2542) ได้แสดงผลเฉลีย
ของซากพืชในป่ าชายเลนทีเกิ ดขึ.น อยูใ่ นค่าประมาณ
ปี ละ 1.1-1.5 ตัน นํ.าหนักแห้งต่อไร่ [6] ทั.งนี. ผลผลิต
ซากพื ช ที เ กิ ด ขึ. น ในแต่ ล ะที น. ัน มี ค วามแตกต่ า งกัน
ขึ. นอยู่กับ ปั จจัยหลายประการ ได้แ ก่ อายุ และชนิ ด
ของพืช ความหนาแน่ นของหมู่ไม้ในป่ า [11]สภาพ
ภูมิอ ากาศ สภาพภู มิป ระเทศ ซึ ง จะมี ผ ลต่ อการร่ ว ง
หล่นของส่วนต่างๆ ของพืช
การย่อยสลายนั.นเป็ นกลไกที สําคัญในการ
หมุนเวียนของธาตุอาหาร ถ้าอัตราการย่อยสลายสู ง
มากโอกาสสูญเสี ยธาตุอาหารโดยการละลายไปกับนํ.า

3. วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
3.1 พืน* ทีศ ึกษาและแปลงทดลอง
การศึ กษาวิจยั ครั.งนี. ใช้สถานที ทีศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพือการท่องเทียวเชิง
นิ เวศ ตํา บลเสม็ด อําเภอเมื อง จังหวัดชลบุ รี โดย
ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามและนําไปวิเคราะห์ผล
การทดลองในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร การดํา เนิ น การใน
ภาคสนามได้แ ก่ การจํา แนกพื. น ที ต ามคุ ณ ลัก ษณะ
พื. น ฐ า น ข อ ง ห มู่ ไ ม้ ที ป ร า ก ฏ (Physiognomic
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12 ถุง เอาเชื อกผูกถุงไว้กับต้นไม้เพือป้ องกันไม่ให้
กระแสนํ.าพัดพาไป คํานวณหานํ.าหนักทีหายไปในแต่
ละเดื อนจนซากพื ช ถู ก ย่ อ ยสลายไปหมด การ
คํานวณหาอัตราการย่อยสลายของซากพืชได้จาก
ร้อยละของนํ.าหนักทีหายไป
= (นํ.าหนักเริ มต้น – นํ.าหนักทีคงเหลือปั จจุบนั ) × 100
นํ.าหนักเริ มต้น
3.3.2 นําไปวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารหลัง
การย่อยสลาย โดยการวิเคราะห์ ปริ มาณไนโตรเจน
รวมใช้วิธี Kjeldahl Nitrogen และปริ มาณฟอสฟอรัส
รวมใช้วธิ ี Colorimetric method [15] [1]

characteristics) โดยการพิจารณาจากขนาดของลําต้น
และความหนาแน่ น ของหมู่ ไ ม้ กํา หนดขนาดของ
แปลงทดลองเป็ น 50 × 50 ตารางเมตร รวมทั.ง สิ. น
จํานวน 3 แปลงใหญ่ แต่ละแปลงใหญ่แบ่งเป็ นแปลง
ย่อยขนาด 10 × 10 ตารางเมตร ทําการบันทึกเส้น รอบ
วงของลําต้น
3.2 การศึ ก ษาปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ที ร่ วงหล่ น จาก
ต้ นไม้ (Litter fall)
3.2.1 ใช้อุปกรณ์ดกั เก็บซากพืช (Litter trap)
ขนาด 1 × 1 ตารางเมตร นําเครื องมือแขวนในแปลง
ทดลองให้ สู ง จากระดับ นํ.า ทะเลสู ง สุ ด เพื อ รองรั บ
องค์ประกอบต่างๆ ของต้นไม้ทีร่วงหล่น การติ ดตั.ง
เครื องมือใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง (Random sampling)
ลงในแปลงใหญ่ เป็ นจํานวนแปลงละ 12 จุด ทําการ
เก็บซากพืชทุก 1 เดือน เป็ นระยะเวลา 12 เดือน
3.2.2 นําซากพืชทีเก็บมาในแต่ละเดือน อบ
ที อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 48 ชัว โมง
นํา มาแยกองค์ป ระกอบต่ า งๆ เป็ น ใบ กิ ง ดอก ผล
แล้วนําไปชัง หานํ.าหนักขององค์ประกอบแต่ละส่ วน
บดเพือหาปริ มาณสารอินทรี ยท์ ีเกิดขึ.นโดยวิธี lost on
Ignition
3.2.3 นํา ตัว อย่า งที บ ดแล้ว ไปวิเ คราะห์
ปริ มาณธาตุ อ าหาร โดยการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณ
ไนโตรเจนรวมใช้วิธี Kjeldahl Nitrogen และปริ มาณ
ฟอสฟอรัสรวมใช้วธิ ี Colorimetric method [15][1]

3.4 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั
การเก็ บ ตั ว อย่ า งภาคสนามตั. งแต่ เ ดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
Variance: ANOVA) ของปริ มาณสารอินทรี ยท์ ี ร่วง
หล่ น จากหมู่ ไ ม้ ใ นแต่ ล ะแปลงทดลองที มี ค วาม
แตกต่างกันในเรื องของคุณลักษณะพื.นฐานอันได้แก่
ค่า เฉลี ย ของเส้น ผ่า ศู น ย์กลางของลํา ต้น และความ
หนาแน่นของหมู่ไม้ รวมทั.งวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของอัตราการย่อยสลายและปริ มาณธาตุอาหารในแต่
ละแปลงทดลอง โดยใช้โปรแกรม Minitab14 การ
กํา หนดการวางแผนการทดลองแบบ Randomize
Block Design (RBD) [7]

3.3 การศึ ก ษาการย่ อ ยสลายของใบไม้ (Litter
decomposition)
3.3.1 ใ ช้ ถุ ง ไ น ล่ อ น ข น า ด 2 0 × 2 0
เซนติเมตร ใส่ ใบไม้ถุงละ 10 กรัมนํ.าหนักแห้ง นําไป
วางบนพื.นดิ นในแปลงทดลอง แปลงละ 3 ชุด ชุดละ

4. ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์ ผล
จากการจําแนกแปลงทดลอง แปลง A มีไม้
ใหญ่ ม ากที สุ ด ความหนาแน่ น 320 ต้น /เฮกแตร์
แปลง B มีไม้ใหญ่มากทีสุดความหนาแน่น 1,752 ต้น/
31
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เฮกแตร์ แปลง C มีไม้รุ่ นและกล้าไม้มากทีสุด ความ
หนาแน่น 648 และ 2,488 ต้น/เฮกแตร์ ตามลําดับ โดย
หลักการจําแนกกลุ่มไม้ เป็ นดังนี. 1) กลุ่มไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ (Tree) เป็ นกลุ่ มของไม้ยื นต้นที มี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที ระดับความสู งเพียงอก ตั.งแต่ 4.5
เซนติเมตรขึ.นไป 2) กลุ่มไม้รุ่ น (Sapling) เป็ นต้นไม้ที
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีระดับความสูงเพียงอก น้อย
กว่า 4.5 เซนติ เมตร 3) กล้าไม้ (Seedling) เป็ นกลุ่ม
ของไม้ยนื ต้นทีมีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร [8]

เดือน

พ.ค. 2551
มิ.ย. 2551
ก.ค. 2551
ส.ค. 2551

ปริ มาณซากพืชรวม
(กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี )
แปลง A แปลง B แปลง C
485.45
657.00 485.45
726.35 1,511.10 1,500.15
536.55
394.20 792.05
434.35
635.10 394.20

จากตารางที 1 พบว่าปริ มาณซากพืชที ร่วง
หล่นในแปลง B มีมากทีสุด รองลงมาคือแปลง C และ
แปลง A ตามลําดับ ทีเป็ นเช่นนี. เพราะในแปลง B นั.น
มีความหนาแน่ นของไม้ใหญ่มากกว่าในแปลงอื นๆ
ให้ผ ลผลิ ต ซากพื ช มากกว่า และ การร่ ว งหล่ น มาก
ที สุ ด เกิ ด ขึ. น ในช่ ว งต้น และปลายฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน
และพฤศจิ กายน) เนื องจากปริ มาณฝนตกสู ง (ข้อมูล
สํา รวจจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาอ้า งอิ ง สถานี ช ลบุ รี ,
2550-2551) และลมที พดั ในช่วงฝนตกทําให้ปริ มาณ
ซากพืชทีร่วงหล่นเกิดขึ.นสู ง ซึ งปริ มาณทีสูงนี. เป็ นผล
มาจากองค์ประกอบของใบที มีมากกว่าองค์ประกอบ
อืน ๆ การร่ วงหล่นตําสุดในช่วงฤดูร้อน

4.1 ผลผลิตซากพืชทีร ่ วงหล่ น
ปริ มาณซากพืชทีร่วงหล่นตลอดทั.งปี ในช่วง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551
แปลง A มีปริ มาณซากพืชโดยรวม 616.85 กรัม
นํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี แปลง B มีปริ มาณของ
ซากพืชโดยรวม 868.70 กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/
ปี และแปลง C ปริ มาณซากพืชโดยรวมเท่ากับ 751.90
กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี ปริ มาณซากพืชทีร่วง
หล่นในแต่ละเดือน แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 ปริ มาณขององค์ประกอบซากพืชทีร่วงหล่น
เดือน
ปริ มาณซากพืชรวม
(กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี )
แปลง A แปลง B แปลง C
ก.ย. 2550
843.15 1,073.10 879.65
ต.ค. 2550
383.25
627.80 773.80
พ.ย. 2550
1,182.60 1,868.80 989.15
ธ.ค. 2550
627.80
908.85 799.35
ม.ค. 2551
0.00
481.80 657.00
ก.พ. 2551
368.65
686.20 963.60
มี.ค. 2551
598.60
967.25 781.10
เม.ย. 2551
412.45
514.65 208.05

4.2 ปริมาณธาตุอาหารในซากพืช
ตารางที 2 ปริ มาณไนโตรเจนรวมในซากพืชหล่น
องค์ป ระกอบ ปริ มาณของไนโตรเจนรวม
ของพืช
(ร้ อ ยละของนํ. าหนั ก แห้ ง จาก
องค์ประกอบนั.น)
แปลง A แปลง B แปลง C
ใบ
2.57
2.42
2.27
กิง
2.45
2.49
2.49
ดอก
3.71
3.89
4.09
ผล
3.04
3.66
3.35
32

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

จากตารางวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทาง
สถิติ พบว่าปริ มาณไนโตรเจนรวมทีสะสมในซากพืช
ในแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติแสดงว่า ลักษณะของหมู่ไม้ทีปรากฏที แตกต่าง
กั น ส่ ง ผลให้ ป ริ มาณธาตุ ไ นโตรเจนรวมมี ค วาม
แตกต่างกัน

ตารางที 3 ปริ มาณไนโตรเจนรวมที ปล่ อ ยสู่
สิ งแวดล้อม
องค์ประกอบ ปริ มาณของไนโตรเจนรวม
ของพืช
(กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี )
ใบ
กิง
ดอก
ผล
รวม

แปลง A แปลง B แปลง C
10,132.40 13,603.55 10,606.90
2,456.45 3,817.90 1,273.85
2,168.10 3,551.45 2,536.75
1,773.90 2,138.90 5,504.20
16,530.85 23,111.80 19,921.70

ตารางที 5 ปริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมในซากพื ชที ร่ว ง
หล่น
องค์ป ระกอบ ปริ มาณของฟอสฟอรัสรวม
ของพืช
(ร้ อ ยละของนํ. าหนั ก แห้ ง จาก
องค์ประกอบนั.น)
แปลง A แปลง B แปลง C
ใบ
0.09
0.10
0.09
กิง
0.12
0.10
0.11
ดอก
0.14
0.15
0.16
ผล
0.15
0.13
0.15

จากตารางที 2 พบว่าปริ มาณไนโตรเจนรวม
ทีสะสมในซากพืชนั.น พบในซากพืชแปลง A ซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นไม้ขนาดใหญ่ แสดงว่าไม้ขนาดใหญ่ มีการ
สะสมธาตุไนโตรเจนในซากพืชได้มาก แต่เมือนํามา
พิจารณากับปริ มาณซากพืชทีร่วงหล่นซึ งพบมากทีสุด
ในแปลง B ทีมีความหนาแน่นของไม้ขนาดใหญ่มาก
ที สุ ด จะเห็ น ว่า แปลง B สามารถปลดปล่ อ ย
ไนโตรเจนสู่ สิ ง แวดล้อ มได้ม ากกว่ า ดัง แสดงใน
ตารางที 3 ข้างต้น

ตารางที 6 ปริ มาณฟอสฟอรั สรวมที ปล่ อ ย สู่
สิ งแวดล้อม
องค์ประกอบ ปริ มาณของฟอสฟอรัสรวม
ของพืช
(กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี )

ตารางที 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ
ปริ ม าณไนโตรเจนรวมในซากพื ช ในแต่ ล ะแปลง
ทดลอง
Source df Sum
Mean F
P
of
Square Square
variation
Plot
2 1.0362 0.4376 3.49 0.035*
Month
11 7.8716 0.7156 5.71 0.000**
Error
89 11.1514 0.1253
Total
102 20.0592

ใบ
กิง
ดอก
ผล
รวม

แปลง A แปลง B แปลง C
354.05 562.10 419.75
113.15 153.30
54.75
80.30 138.70
98.55
87.60
76.65 248.20
635.10 930.75 821.25

จากตารางที 5 และตารางที 6 เป็ นไปใน
ทํานองเดียวกันกับปริ มาณไนโตรเจนรวม คือปริ มาณ
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ฟอสฟอรัสทีป่าชายเลนสามารถผลิตได้และส่ งออกสู่
สิ งแวดล้อมนั.นเกิดขึ.นมากทีสุดในแปลง B

X0

4.3 การย่ อยสลาย
การย่ อ ยสลายเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ วใน
ระยะเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และอัตราการย่อยสลาย
ลดลงในเดือนต่อมา ดังแสดงในรู ปที 1

t

k

e

ร้ อยละ

แปลง A
แปลง B
แปลง C

0.00
50

100

150

200

= ค่าคงที (ฐานล็อกธรรมชาติ = 2.718282)

จากการคํานวณ พบว่าค่าคงที ของการย่อย
สลาย ( k ) ในแปลง A แปลง B และแปลง C เท่ากับ
0.0261 0.0214 และ 0.0184 ตามลําดับ ค่า k ในแปลง
A มีมากทีสุด บ่งบอกถึงซากพืชจากแปลง A ทีมีการ
ย่อยสลายที ดี ย่อยสลายในอัตราที เร็ วกว่าแปลงอืน ๆ
ในขณะทีค่า k ในแปลง C มีนอ้ ยทีสุด แสดงให้เห็น
ว่าซากพืชจากแปลง C มีการย่อยสลายในอัตราที ชา้
ทีสุด การย่อยสลายหมดไปภายในระยะเวลา 7 เดือน
ซึ งช้ากว่าป่ าชายเลนที จงั หวัดสมุทรสาครทีใช้เวลา 6
เดือน [2][4] ทั.งนี. มีปัจจัยทีเกียวข้องกับการย่อยสลาย
หลายประการ ได้แก่ สภาพพื.นที สภาพแวดล้อมและ
พิ กั ด ของพื. น ที ที ต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ก ารย่ อ ยสลาย
แตกต่างกัน [12] องค์ประกอบของซากพืชในแต่ละ
แปลง สภาพภู มิ อ ากาศ ร ว ม ไปถึ ง จุ ล ิ น ท รี ย ท์ ี
เกี  ย วข้อ งกับ การย่อ ยสลาย โดยจุ ล ิ น ทรี ย ์ที พ บใน
กระบวนการย่อยสลายใบไม้ในป่ าชายเลนที สําคัญ
ได้แก่ แบคทีเรี ยและรา

150.00

0

= นํ.าหนักของซากพืชเมือเวลาผ่านไป t (กรัม)
= เวลาทีแตกต่างระหว่าง X 0 และ X
= ค่าคงทีของการย่อยสลายเอ็กโปแนน

เชียล

ร้ อยละของนําหนักทีคงเหลือจากการย่อยสลาย

50.00

นํ.าหนักแห้งของซากพืชในตอนเริ มต้น

(กรัม)
X

100.00

=

250

ระยะเวลา (วัน)

รู ปที 1 การย่อยสลายของซากพืชในป่ าชายเลน
การย่อยสลายทั.งสามแปลงนั.นถูกย่อยสลาย
ไปมากกว่า ร้ อ ยละ 50 ภายในระยะเวลา 14 วัน
ใกล้เ คี ย งกับ การย่อ ยสลายที เ กิ ด ขึ. น ในป่ าชายเลน
หนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรี ทีเป็ นเช่นนี.เนืองจาก
ในช่ วงแรกที ซากพืชมีการร่ วงหล่นนั.น ยังมีปริ มาณ
ธาตุอาหารสะสมอยู่ในซากพืชมากจึ งเป็ นที ตอ้ งการ
ของสิ งมีชีวติ ต่างๆ เมือระยะเวลาผ่านไป ธาตุอาหารที
สะ ส ม ใ น ซาก พื ชน้ อ ย ล ง ยั ง ค ง เ ห ลื อ เ ฉ พ า ะ
องค์ประกอบที ย่อยได้ยาก จึ งทําให้การย่อยสลายมี
อัตราทีชา้ ลง [13] เมือเปรี ยบเทียบอัตราการย่อยสลาย
ในแต่ละแปลงทดลองจากค่าคงทีของการย่อยสลาย (
k ) จากสมการดังต่อไปนี.

5. สรุ ปผลการศึกษาวิจัย
5.1 ปริ มาณของซากพืชทีร่วงหล่นในแปลง
B และแปลง C มากกว่าแปลง A มีค่าเท่ากับ 868.70,
751.90 และ 616.85 กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/ปี
โดยเฉลียเท่ากับ 745.82 กรัมนํ.าหนักแห้ง/ตารางเมตร/

X
= e − kt
X0

เมือ
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ปี ปริ มาณซากพืชมีการร่ วงหล่นสู งสุ ดในสองช่วงคือ
ช่วงต้นและปลายฤดูฝน และน้อยสุดในช่วงฤดูร้อน
5.2 ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ และปริ ม าณธาตุ
ไนโตรเจนรวม ของซากพืชในแปลง A มีมากกว่าใน
แปลง B และ แปลง C ส่วนปริ มาณฟอสฟอรัสรวมไม่
มีความแตกต่างกันระหว่างแปลงทดลอง
5.3 การย่อยสลายของสารอินทรี ย ์ 10 กรัม
นํ.าหนักแห้ง ย่อยสลายหมดไปภายในเวลา 7 เดื อน
อัตราการย่อยสลายโดยเฉลีย 17.52 กรัม/ปี หรื อ 0.048
กรัม/วัน โดยในแปลง A มีอตั ราการย่อยสลายที สูง
ทีสุด
5.4 แปลงที มี ป ริ มาณสารอิ น ทรี ย์ แ ละ
ไนโตรเจนรวมในซากพื ชที สูง ทําให้อตั ราการย่อ ย
สลายสู ง แสดงว่ามีคุณภาพของสารอินทรี ยใ์ นแปลง
A ดี ทีสุด แต่ในแง่ของปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละธาตุ
ไนโตรเจนที ปลดปล่อยสู่ สิ งแวดล้อมพบว่าแปลง B
ปลดปล่ อ ยสารอิ น ทรี ย์แ ละธาตุ ไ นโตรเจนรวมสู่
สิ งแวดล้อมมากทีสุด
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